Concept notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 16 maart 2016
Aanwezig namens het bestuur:
Jules Overmars (voorzitter)
Inge van Dijk
Pieter van der Veen (penningmeester)
Freerk Jan de Haan
Wubbo de Raad
Erna Balk
Irene Gerritzen (vicevoorzitter)
Alice Polhoud (secretaris en notulist)
Afwezig met kennisgeving:
Klaas Loosman, IGW
Afvaardiging dorpsbelang Ens
Lia Broeders, stichting Doen
Jan Huizing, wijkagent
Totaal aantal aanwezigen: 74 personen hebben de presentielijst getekend. Niet alle leden hebben
getekend.

1.
Opening en inleiding door Jules Overmars
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder wethouder Haagsma, vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad van
Noordoostpolder, Mercatus, zorggroep Oude en Nieuwe Land, Natuurmonumenten, De Fladderiep,
dorpsbelang Marknesse en Carrefour. Tevens heet Jules Overmars kunstenaar Paul de Kort welkom,
die na de pauze iets zal vertellen over zijn kunstwerk in het Zwartewater “Pier en Horizon”.
Jules geeft aan dat de beleving van een actief dorp als Kraggenburg verschillend wordt beleefd door
haar dorpsbewoners. De een zal zeggen er zijn veel activiteiten, terwijl een ander zal aangeven dat er
niets te doen is in het dorp. Hij maakt van de gelegenheid gebruik en attendeert de aanwezigen op het
jaarverslag waarin de activiteiten en de werkzaamheden van dorpsbelang staan benoemd.
2.
Notulen jaarvergadering 25 maart 2015 (verslag in de Uitkijk)
De notulen van de jaarvergadering van 2015 zijn gepubliceerd in de Uitkijk.
Er zijn vanuit de zaal geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Afmeldingen voor deze vergadering staan vermeld onder agendapunt 1. Er zijn geen vragen
ingediend en er zijn geen ingekomen stukken..
4.
Mededelingen
Jules Overmars meldt dat hij van wethouder Poppe heeft begrepen, dat er schot komt in het project
“fietspad over de Zwartemeerdijk”. De diverse partijen zijn ambtelijk met elkaar in gesprek. Het is een
project van Waterschap, provincie en gemeente. Dorpsbelang Ens en Kraggenburg zullen eventueel
aanhaken als er een projectgroep is gevormd. Vanuit de kant van Overijssel is er ook positieve
belangstelling voor dit project om het ‘rondje Zwarte Meer’ mogelijk te maken. Jules geeft aan dat
Dorpsbelang de voortgang nauwlettend volgt.
Tevens meldt de voorzitter dat op het terrein van BHC (Booth Health Centre, voormalig camping De
Kei) aan de Kraggenburgerweg weinig schot in de activiteiten zit. De heer Winkel is niet bereikbaar en
Jules meldt dat de kavel opgedeeld is in drie percelen met verschillende eigenaren. Tevens is er
beslag gelegd op een stuk kavel in verband met niet betaalde leges aan de gemeente
Noordoostpolder.
Over de voortgang van de woningbouw geeft hij aan dat een korte impressie is beschreven in het
jaarverslag. Aanvullend geeft hij een stand van zaken weer tussen eind 2015 en heden. Er zijn veel
overleggen geweest met de heer Paauw, werkgroep Paauw, wethouders en met de raadsfracties. In
alle overleggen heeft Dorpsbelang benadrukt dat Kraggenburg voor woningen kiest op de
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uitbreidingskavel Penders en voor de korte termijn ook kan instemmen met enkele aangewezen
inbreidingslocaties. M.b.t. de kavel Paauw is bij het gemeentebestuur (wethouders en raadfracties)
bepleit om deze kavel vooralsnog niet te gaan verkopen zolang er geen duidelijkheid is m.b.t. de
beschikbaarheid van kavel Penders. De heer Rinsma vraagt waarom niet meer buurtbewoners zijn
gehoord omtrent inbreiding en waarom er alleen gesproken is met een aantal personen, die zich
initiatief groep kavel Paauw noemen. Jules geeft aan, dat de initiatiefgroep om een gesprek gevraagd
heeft bij Dorpsbelang en dat deze groep niet door Dorpsbelang is samengesteld, maar zichzelf heeft
georganiseerd. Vanuit de vergadering komt naar voren dat op de bijeenkomst van 16 december jl. er
weerstand was tegen het inbreiden. Jules geeft aan dat in het belang van de leefbaarheid van
Kraggenburg gekeken moet worden naar alle mogelijkheden. Inbreiden is een van deze
mogelijkheden die kleinschalig en op korte termijn gerealiseerd kan worden. Als burgers daar bezwaar
tegen hebben, kunnen zij dat in een reguliere inspraakprocedure op de wijziging van het
bestemmingsplan kenbaar maken.
Er zijn boerderijenboeken uitgegeven over Oostelijk Flevoland. Vanuit het 10-dorpenoverleg kwam de
vraag of zo’n soortgelijk boek niet iets is voor de Noordoostpolder. De voorzitter geeft aan, dat het
boek van Oostelijk Flevoland ter inzage ligt. Hij vraagt of er belangstelling bestaat vanuit Kraggenburg
om mee te doen in een werkgroep om een soortgelijk boek over de Noordoostpolder uit te geven. Je
kunt je opgeven bij Jules.
Anne-Marie van Fraaijehove (directeur basisschool De Fladderiep) geeft een toelichting op de stand
van zaken van de verbouw/aanbouw. Zij meldt dat de tekening voor de (ver)bouw van de basisschool
ingediend is bij de gemeente. Stichting het Overstigt wil nog met de architect spreken. Anne-Marie
geeft aan dat de leerlingen tijdelijk worden ondergebracht in het gebouw van de voormalige Pionier.
Na de verbouw en uitbreiding van de voormalige Lichtwachter zullen alle leerlingen “onderdak” vinden
in dit gebouw. De Pionier wordt afgebroken. De tekening van de nieuwe Fladderiep kan in de pauze
bekeken worden. Het hele proces gaat ongeveer driekwart jaar in beslag nemen.
Daarna geeft de voorzitter Jan Akkerman van Natuurmomenten het woord. Hij deelt mee dat de
bospaden van het Voorsterbos slecht begaanbaar zijn, dit heeft en te maken met het dunnen en
kappen van bomen, en door werkzaamheden in opdracht van de provincie met betrekking tot de
natuurlijke oevers aan de kant van de Zwolsevaart. Jan belooft dat Natuurmonumenten zijn uiterste
best zal doen om de paden in het bos weer goed begaanbaar zijn als de Avondvierdaagse wordt
gelopen. Tevens meldt hij dat er langs het fietspad aan de Leemringweg op verzoek van de
wegbeheerder diverse snoeiwerkzaamheden zijn verricht in verband met de overhangende takken
over het fietspad. Jan constateert dat er veel gebruik gemaakt wordt van het MTB pad. Vanuit de zaal
wordt opgemerkt dat bij de ingang van het bos tegenover de rotonde veelvuldig auto’s worden
geparkeerd. Of er een mogelijkheid is om dit tegen te gaan. Jan zal kijken wat hieraan te doen is. Tot
slot meldt Jan dat er rond/in het bos nieuwe bebording is geplaatst.
5.
Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van Dorpsbelang wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6.
Jaarverslag penningmeester
Pieter van der Veen licht nog een aantal posten toe. Het jaarverslag van de penningmeester wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
7.
Verslag kascommissie
De heren Van der Zwaag en Van der Noort hebben de boekhouding gecontroleerd en geen
onregelmatigheden geconstateerd. Namens de kascommissie vraagt de heer Van der Zwaag om de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.
8.
Benoeming kascommissie
De heer Van der Zwaag treedt af als lid van de kascommissie. Jules bedankt hem voor de
werkzaamheden. Tevens vraagt Jules aan de heer Van de Noort of hij voor een tweede termijn wil
plaatsnemen in de kascommissie, de heer Van de Noort zegt dit toe. De heer Stengs wordt bereid
gevonden om in de kascommissie plaats te nemen.
9.

Begroting 2016 en vaststellen contributie

Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per huishouden.
Met ingang van het peiljaar 2014 (ingangsdatum automatische incasso) wordt er geen onderscheid
meer gemaakt in het aantal personen per huishouden en wordt er ook geen onderscheid meer
gemaakt in leeftijd onder en boven 65.
Huishoudens waarvan de personen 65+ waren per maart 2014, behouden hun oude situatie en
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daarmee de afwijkende contributie van € 6,00. De vergadering stemt in met de begroting 2016 en het
voorstel met betrekking tot de contributie.

10.

Bestuursverkiezing

Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Freerk Jan de Haan. De heer Freerk Jan de Haan wordt
herkozen als lid van Dorpsbelang.
Statutair aftreden en niet herkiesbaar is mevrouw Irene Gerritzen. In haar plaats wordt voorgesteld
mevrouw Annemieke Janse. Er is geen tegenkandidaatuur binnengekomen bij het bestuur. Jules heet
Annemieke van harte welkom binnen het bestuur van Dorpsbelang. Jules bedankt Irene voor de jaren
waarin er samen opgetrokken werd binnen het bestuur. Hij bedankt haar voor haar kennis van zaken
en positief kritische houding. Irene ontvangt een bos bloemen.
Tussentijds aftredend is mevrouw Inge van Dijk. In haar plaats wordt voorgesteld Jan van Benthem. Er
is geen tegenkandidaatuur binnengekomen bij het bestuur. Jules heet ook Jan van Benthem welkom,
Jan is op dit moment niet aanwezig, omdat er in Rutten afscheid genomen wordt van Jan als
wijkagent. Jules bedankt Inge voor haar altijd positieve kijk en de vele ad hoc werkzaamheden die zij
verrichtte voor Dorpsbelang. Inge ontvangt een bos bloemen.

11.

Jaarplanning Dorpsbelang

Jules geeft aan dat een aantal zaken voor 2016 op de rol staan, zoals het verder ontwikkelen van het
“digitaal dorpsplein”, wat Dorpsbelang Kraggenburg samen met een aantal andere dorpen binnen de
Noordoostpolder gestalte geeft.
Belangstelling vanuit ons dorp voor Duurzaamheid. Hier wordt bedoeld om samen op te trekken als
dorpsgenoten met betrekking tot duurzaamheid. In Marknesse is een werkgroep die zich bezig houdt
met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang Kraggenburg wil dit jaar een
informatie avond organiseren met dit thema.
Het intensiveren van de samenwerking tussen de sportverenigingen binnen ons dorp. Hierin wordt ook
betrokken het maatschappelijke vastgoed dat in Kraggenburg aanwezig is. Samen met de
sportverenigingen, gemeente en natuurlijk de leden zelf zullen antwoorden gevonden moeten worden
hoe hieraan binnen ons dorp handen en voeten te geven is.
Natuurlijk staan ook de geijkte activiteiten, zoals plantjesdag en klussendag op het jaarprogramma.

12.

Rondvraag

De heer Engels doet een oproep om de archieven welke in de loop van de tijd opgebouwd zijn te
bundelen in een boekje, zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven.
De heer Stuiver merkt op dat de brug over de havenkop erg glad is en dat MTB fietser wel gebruik
maken van die brug. Jan Akkerman geeft aan dat er borden worden geplaatst, waarop gewaarschuwd
wordt voor de gladde brug.
De heer Paauw jr. vraagt zich af hoe lang wij als Kraggenburgers nog gaan wachten op nieuwbouw.
Jules geeft aan dat dit binnen afzienbare tijd af gestemd gaat worden.

13.

Sluiting

Jules sluit het officiële gedeelte van de vergadering.

Pauze

De heer De Kort laat een impressie zien van zijn landschapskunstwerken. Aan de hand van een
presentatie vertelt hij gepassioneerd en op ludieke wijze over zijn project “Pier en Horizon”, wat
geplaatst wordt in het Zwartemeer.

Jules bedankt de heer De Kort en wenst hem en ons allen voor straks wel thuis.
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