Jaarsamenvatting Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 2019
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Krijn de Kamer
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Woningbouw
In de zomer van 2019 is er een aanvang gemaakt met de bouw van woningen aan de Walstraat. Het heeft even
geduurd, maar zoals u heeft kunnen zien is de bouw in de eindfase terecht gekomen.
Bouwrijp maken van Perceel Kraggenburg Zuid is in 2019 gerealiseerd. Inmiddels is de eerste paal geslagen en
zullen de huizen langzaamaan zichtbaar worden. Er zijn nog kavels beschikbaar voor aankoop.
Pontje
Na de toewijzing van de subsidie € 103.867 door de provincie is er veel overleg geweest van de initiatiefgroep
om één en ander te gaan realiseren. Door Natuurmonumenten is een projectleider aangesteld. Zijn activiteiten
bestaan uit het voorbereiden van o.a. vaststelling definitieve locatie, vergunningverlening van provincie en
gemeente en het aangaan van de contracten voor de bouw van de beide aanlegsteigers en het pontje.
Uiteindelijk neemt de initiatiefgroep daarover de besluiten. Tenslotte wordt in samenwerking met
Natuurmonumenten gewerkt een exploitatieovereenkomst na het in de vaart nemen van het pontje.
Loswal
Voor de ontwikkeling van de Loswal en omgeving gaan de werkzaamheden ook gestaag door. Helaas is eind vorig
jaar na onderzoek, bekend gemaakt dat de loswal een aantal bodemverontreinigingen kent. De gemeente
onderzoek nu hoe hiermee omgegaan kan worden.
In ieder geval zijn de samenwerkingspartners verder gegaan met het uitwerken van de plannen. Hopelijk kan nog
in het eerste kwartaal 2020 de aanvraag voor de subsidie in het kader van Leader worden aangevraagd.
Het doel is om de Loswal en omgeving aantrekkelijker te maken voor een leuke wandeling, genieten van een
mooi uitzicht vanaf de bietenbrug en een botenhelling voor de vaarliefhebbers van kleine boten. Daarnaast
wordt de bewegwijzering en entree van de routes in het achterliggende bos verbeterd. De ijsbaanvereniging gaat
de ijsbaan toegankelijker maken, renovatie van het clubgebouw en de ijsbaan gedeeltelijk ophogen (met zo
mogelijk verhardingen voor alternatieve gebruiksmogelijkheden buiten het schaatsseizoen) om bij vorst sneller
over een ijsbaan te kunnen beschikken.
Dorpschouw
In samenwerking met de gemeente doet dorpsbelang jaarlijks een schouw, waarin de algemene staat van het
dorp en de buitenwegen wordt bekeken en besproken. Op basis hiervan worden plannen van aanpak gemaakt
voor verbetering of aanpassing. De gemeente heeft goed gehoor gegeven aan onze verzoeken. Als bewoners
nieuwe suggesties hebben kunnen deze altijd aangekaart worden bij dorpsbelang.
Aan de buitenweg zijn verwijzingsbordjes gemaakt voor Pier & Horizon en Waterloopbos, een bordje vanaf
Marknesse ontbreekt nog. Het plein bij van Saaze is opgeknapt door de gemeente.
Vanwege een tekort aan parkeerplaatsen in sommige straten heeft de gemeente enkele meters kunnen
teruggeven aan de Zuidermeent.
Komend voorjaar zullen er aanpassingen gedaan worden aan het industrieterrein Gesteente, met name vanaf de
2e inrit.
Na melding van bewoners en t.a.v. gemeentelijke herziening Verkeer- en vervoersplan is de Neushoornweg
aangepast van 80 naar 60km weg.
Het wegdek van de Voorstraat is te hobbelig, dit wordt in 2021 aangepast na de rioleringswerkzaamheden,
aanwonenden worden geïnformeerd.
De weg voor de school is zwaar beschadigd, in voorjaar 2020 zal dit worden hersteld.
Dorpsbelang heeft bij de gemeente gepleit voor het verwijderen van de rijrichting-pijl voor de kerk/kapsalon.
Helaas is ons voorstel niet gehonoreerd.
Een verzoek is bij de Post.nl gedaan om de brievenbus op een veiliger plaats te herplaatsen. Helaas is ook dat
verzoek niet gehonoreerd.

Boekenkast
Nadat de Flevomeer Bibliotheek enkele jaren geleden is gestopt met de boekenbus, leek er vanuit het dorp vraag
te zijn naar een vervanging hiervoor. Afgelopen jaar is opnieuw geïnventariseerd of er voldoende vraag is naar
een openbare boekenkast in basisschool de Fladderiep. Er blijkt voor nu te weinig animo, waardoor er besloten is
dit te laten rusten.
Openbare ruimte
Het park tussen de kerk en de school is in grote lijnen al zichtbaar. De inwoners van de voormalige kerk en de
Groenbrigade (namens Dorpsbelang) hebben in samenwerking met de gemeente zich hiervoor ingezet. De
slingerpaden geven de lijnen van het geheel aan en er zullen o.a. nog bomen aangeplant worden (is medio
februari mee begonnen). In het voorjaar zal het voor een groot deel voltooid zijn en kunnen we volop genieten
van de groei van het jonge park.
Kinderopvang
Dorpsbelang heeft onderzoek gedaan om te bekijken of er in Kraggenburg mogelijkheden zijn om een
kinderdagverblijf incl. 0 tot 2 jarigen te realiseren .
Hierover is gesproken met de leiding van basisschool De Fladderiep, Gemeente, SKN, Startpunt, Mercatus en
ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 5jaar.
Uit het onderzoek hebben we moeten concluderen dat het voor dit moment financieel niet mogelijk/haalbaar is
om een kinderdagverblijf te realiseren, mede vanwege de strenge regelgeving die aan dergelijke vestigingen
worden gesteld.
Fietspad over Zwartemeerdijk
Helaas is er nog geen vooruitgang geboekt in het tot stand komen van een fietspad over de Zwartemeerdijk.
Vanuit Dorpsbelang blijven wij gemeente, waterschap en provincie als gezamenlijke initiatiefnemers bestoken
omdat toch in 2020 tot positieve besluitvorming te komen. Naar de mening van Dorpsbelang moet dit
ontbrekende deel in het (recreatief)routenetwerk snel gerealiseerd worden.
Welkom heten nieuwe bewoners
Naar aanleiding van meerdere signalen uit het dorp heeft dorpsbelang een plan gemaakt om sterker bij te dragen
aan het welkom heten van nieuwe bewoners en het vergroten van hun sociale betrokkenheid. Nieuwe bewoners
zullen in de toekomst welkom geheten worden hoor hun wijkvertegenwoordiger middels een bezoekje aan de
voordeur, waarbij zij een welkomsttasje van Dorpsbelang ontvangen. In dit tasje zit informatie over de
geschiedenis van Kraggenburg en uitleg over waar Dorpsbelang zich mee bezig houdt. Daarnaast zitten er flyers
in van enkele lokale bedrijven met eventueel een leuke kortingscoupon. Wij verwachten hier in voorjaar 2020
mee van start te gaan.
STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg)
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook het afgelopen jaar weer vele activiteiten georganiseerd
waar veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan en velen hebben meegeholpen om dit te realiseren.
In het bestuur van STEK zitten; Wesley van der Heiden, Dick de Boer, Liesbeth van Egmond en Wilma van
Beekhuizen. Agnes Jongbloed heeft recentelijk afscheid genomen.
Het jaar 2019 werd gestart met een gezellige nieuwjaarsreceptie in ‘t Klokhuis. Het Bloemetje ging naar Frans van
Egmond sr.
In april is samen met de kinderen van De Fladderiep het dorp van zwerfvuil ontdaan en weer spic en span
gemaakt !
Aan de avondvierdaagse heeft STEK bijgedragen in de vorm van het regelen van de verkeersregelaars. Deze zijn
onmisbaar bij zulke evenementen.
Ook in april is dor Stek de kanjers/lopers van de 12-dorpenloop weer getrakteerd met een appeltje voor de
dorst.
Op Koningsdag, zijn na het traditionele vlag hijsen, traditiegetrouw de fietsen versierd. En uiteraard gevolgd door
een rondje door het dorp.
In mei is met vele vrijwilligers de Leeuwenronde georganiseerd. De deelnemers, jong en oud, kwamen uit het
hele land. De muziek werd verzorgd door ons eigen blaasorkest “Le Chapel”.
In de laatste vakantieweek, op 28 augustus, was de traditionele Kindermiddag. Het zonnetje scheen, er waren
veel kinderen, die genoten van de leuke activiteiten. Er was zelfs een echte stormbaan. En als klap op de
vuurpijl: Poffertjes! Al met al een heel geslaagde middag.

In oktober staat altijd een seniorenmiddag gepland. Dit keer was er een heuse High Tea voor 60+. De
bijbehorende quiz was best pittig, maar al dat lekkers, (s)maakte dat een stuk milder.
Op 23 november was er opnieuw verwarring waar Sinterklaas was, maar gelukkig is dat uiteindelijk allemaal
goed gekomen. Hij werd ontvangen op de Loswal en samen met de kinderen, ging het richting ’t Klokhuis. Alle
kinderen gingen blij naar huis met een cadeautje van de Goedheiligman.
Digitaal dorpsplein
Recentelijk heeft de bouwer van het digitaal dorpsplein de website aan Dorpsbelang overgedragen. Deze site
draait nu bij dezelfde provider en op dezelfde server als huidige website. Inhoudelijk ziet de website er nu uit
zoals gewenst. Op dit moment wordt er uitgebreid getest of alles ook correct werkt, dat gebeurt los van de
huidige dorpssite. Verwachting is dat deze gepresenteerd zal worden op de jaarvergadering van 27 maart 2020.
Feestweek Commissie
De feestweekcommissie bestaande uit Kees van Vilsteren, Rico v/d Stelt, Daphne v/d Berg, Peter Kreulen, Remko
Bouman, Esther Kutschruiter, Rens Hupkes en Suzanne Scholtens hebben dit jaar het 70 jaar bestaan van
Kraggenburg gevierd in een feestweek met als thema: Rock ‘n Roll. Het thema kwam in alle activiteiten terug.
De feestweek vond dit jaar plaats van zondag 26 mei tot zaterdag 1 juni. Het dorp was prachtig versierd. Alle
wijken hadden dit jaar de taak om een poort te bouwen, de Mammouthtankers gingen er met de winst vandoor.
De feestelijke week begon, anders dan andere jaren, met een kerkdienst op zondag met de Pop-Up band.
Gezamenlijk werd de kerkdienst afgesloten met een heerlijke High-Tea.
Dinsdag was de Bingo waar mooie prijzen zijn gewonnen.
De woensdag startte met een kinderochtend voor de allerkleinsten, de kinderen knutselden een prachtige gitaar
en maakten ook zelf muziek. ’s Middags was de Playbackshow voor de basisschool kinderen. We hebben kunnen
genieten van prachtige optredens. Woensdagavond werd het één groot feest met de coverband ‘LEAD’.
Terug van weggeweest werd op de donderdag weer een heuse Zeskamp georganiseerd. Met veel leuke spelletjes
en fanatieke deelnemers. Net als vorig jaar stond de donderdagavond in het teken van de Playbackshow, een
gezellig en mooi avondvullend programma met leuke optredens.
Vanwege het 70 jarig bestaan van Kraggenburg werd vrijdag een musical opgevoerd: ‘Vetkuiven en Bakvissen,’
geheel in het thema Rock ’n Roll. We hebben veel dorpsgenoten zien schitteren op het podium, maar ook achter
de schermen is er door een groot aantal mensen veel werk verzet; een mooie avond! Zoals andere jaren werd de
avond weer afgesloten met muziek van DJ Olaf.
Zaterdag werd er gevolleybald onder het genot van een kopje koffie van een echte barista en een taartje
verzorgd door de kookclub. Na het volleybal hebben we gezamenlijk gegeten, met een nieuw concept waarbij
verschillende gerechten op verschillende plekken werden geserveerd.
De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde feestweek in dit jubileum jaar. De inzet van alle wijken heeft
hier weer toe bijgedragen. Met het bestuur van Dorpsbelang hoopt de feestweekcommissie iedereen komende
Feestweek weer te mogen begroeten. Het thema van de komende feestweek is: Country & Western.
70 jaar Kraggenburg
Vorig jaar bestond ons prachtige dorp 70 jaar. Wat is er een mooi feestjaar van gemaakt! Waar een kleine dorp
groot in is, is wederom gebleken: het samen met elkaar actief bezig zijn! Hieronder een opsomming van alle
leuke activiteiten die in het kader van dit feestjaar zijn georganiseerd:
 Let’s share the Music,
 Musical Vetkuiven & Bakvissen,
 Obstakelrun,
 Zomercarnaval
 Drive-in Bioscoop
 Groot Klaverjastoernooi
 Eindejaar vuurwerk
 de Grote Dorpsquiz op 28 december.
Dorpsbelang kijkt met veel plezier terug op alle gezelligheid van het afgelopen jaar en willen alle vrijwilligers
heel, héél erg bedanken. Het was fantastisch!
Over 4 jaar staat er wederom een jubileum voor de deur: 75 jaar Kraggenburg. Heb je nu al ideeën voor het
organiseren van een eventueel evenement? Dan horen we dat graag bij het Dorpsbelang via
dorpsbelang@kraggenburg.nl . Voor en door Kraggenburg, daar zijn we goed in!
De Commissie “70 Jaar Kraggenburg” bestond uit: Annemieke Janse, Marian Meijs, Mark Mooiweer en Yvonne
de Hamer.

Feiten Dorpsbelang
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2019.
Binnen ons dorp is overleg geweest met:
 OVK
 De Fladderiep
 IGW (Carrefour, gemeente en wijkagent)
 Feestcommissie
 STEK
 BeFair en FC Kraggenburg
 De Groenbrigade
Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met:
 Besturen Dorpsbelangen Ens en Marknesse
 Verschillende wethouders en ambtenaren
 IGW en wijkbeheer van de gemeente
 Woningbouwcorporatie Mercatus
 Ambtenaren van de provincie Flevoland en van het waterschap
 Horeca ondernemers
 Natuurmonumenten
 Wijkvertegenwoordigers
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in:
 10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen)
 Gemeente over de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de nieuwbouw
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang:
 Plantjesdag (20-04-2019). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein bedrag.
 Eindejaar vuurwerk in samenwerking met HOK (Horeca Kraggenburg)
Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang
www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/

