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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Enig respect kan ik wel krijgen voor het beroep van journalist. Nu zult u zich afvragen wat ik 

daarmee bedoel. Ruim een maand geleden is de vorige Uitkijk verschenen waarin zoals 

gebruikelijk alle recentelijk nieuws is gemeld. Vervolgens zijn er in onze Jaarvergadering, op 

26 maart, ook allerlei zaken met u gecommuniceerd. En dan in corona tijd, waarin nagenoeg 

niets georganiseerd mag worden, levert ook geen input om over te schrijven. Desondanks wil 

ik naar aanleiding van de Jaarvergadering toch enkele onderwerpen toelichten. 

Een ingekomen stuk ging over de ravage in ‘ons‘ bos. Het stevig snoeien door 

Natuurmonumenten heeft letterlijk zijn sporen nagelaten. Als je dan besloten hebt om een 

lekkere wandeling te maken in het bos, kan het behoorlijk tegenvallen door de modder en 

plassen. 

Natuurmonumenten heeft toegezegd, dat zodra de omstandigheden het toelaten, ze zo snel als 

mogelijk de paden gaan herstellen. Voor het sintelpad heb ik eveneens aandacht gevraagd 

omdat de begaanbaarheid hiervan ook veel te wensen overlaat. En al zeker als je 

rolstoelafhankelijk bent. 

Over het aanleggen van ‘het ontbrekende deel fietspad’ langs de Zwartemeerdijk gaf Marian 

Uitdewilligen (één van onze wethouders) aan dat daarover binnenkort een beslissing genomen 

wordt. Ze klonk daarin positief! 

Na het officiële gedeelte van de Jaarvergadering hebben we een erg interessante video 

gepresenteerd, waarin Harmen Scholtalbers en Mark Lakotte uiteen hebben gezet hoe een CPO 

project uitgevoerd kan worden. Zoals u weet hebben we als Dorpsbelang het initiatief 

genomen om een groep van enthousiaste mensen bij elkaar te krijgen die in gezamenlijk 

verband, voor eigen rekening, een woning willen laten bouwen in Kraggenburg Zuid. 

Ondanks dat we veel tijd hebben gestoken om de online Jaarvergadering (was voor 

Dorpsbelang de eerste keer) zo vlekkeloos als mogelijk te laten verlopen ging er op dat 

moment technisch gezien iets niet helemaal goed. Hierdoor heeft niet iedereen op dat moment 

de video kunnen zien. Erg jammer! 

Uiteindelijk hebben de deelnemers van de vergadering via een link alsnog de video kunnen 

bekijken. Wanneer u dit leest en ook de behoefte krijgt om deze video te zien kunt u altijd een 

verzoek, voor de link, doen bij het secretariaat van Dorpsbelang. 

Verder wil ik nog uw aandacht vragen voor zaterdag 29 mei. Dan hebben we Klusdag NL doet. 

Voor deze dag hebben we enthousiaste mensen nodig die het belangrijk vinden en er trots op 

zijn dat ons dorp er ‘pico bello’ bij ligt. We gaan dan enkele leuke klusjes in het dorp 

aanpakken. Voor koffie e.d. wordt natuurlijk gezorgd. Graag aanmelden bij het secretariaat. 

n.b. Dit kan natuurlijk alleen doorgaan als de corona maatregelen het toelaten. 

Dan weer ‘tot de volgende Uitkijk’. 

 

André Verwer 

 

 

E-mailadres secretariaat: dorpsbelang@kraggenburg.nl 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, d.d. vrijdag 26 
maart 2021 
 
1. Opening 

André Verwer, de voorzitter, heet iedereen welkom op onze eerste online jaarvergadering (via Zoom). 
Een bijzonder welkom voor: Atalja Visser (Carrefour), Marian Uitdewilligen (wethouder), Klaas Jan 
Loosman (IGW), Jozé Deen (PU),  Esther van ’t Ende (Wijkbeheer), Theo Groen (CDA), Hendrik Jan 
Lambrechtse (CU/SGP). 
Afwezig met kennisgeving waren: Francien Vriend (wijkconsulent Mercatus), Jan Huizingh (Wijkagent) 
en Kees de Jongh (Dorpsbelang Marknesse). 
Aanwezig: +/- 27 huishoudens en 8 bestuursleden van Dorpsbelang, dit zijn ongeveer 41 mensen, 
vanwege online uitvoering van de vergadering is er geen aanwezigenlijst getekend. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. vrijdag 25 sept 2020 

Besproken, vastgesteld en goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 

• Aan de Zwolse Vaart is de Provincie natuurlijke oevers aan het creëren, dit is een onder water 
gelopen talud voor de natuur, deze zal lopen van Camping de Voorst tot aan de sluis naar 
Vollenhove. 

• Eens in de vier jaar worden de paden in het Voorsterbos wat ruiger gesnoeid. Als het een aantal 
weken warm genoeg is dan gaan ze de paden herstellen. 

• “Hoe zit het met de toegankelijkheid van het pontje voor mindervaliden?” De helling naar het 
pontje is steiler gemaakt, hij is daardoor moeizaam/niet zelfstandig te betreden en bedienen door 
mindervaliden. We hebben ergens op moeten bezuinigen. De voorzitter kaart nog aan dat 
mindervaliden toch vaak met begeleiding op pad gaan, dus dat ze dan prima van het pontje gebruik 
kunnen maken. 

• Er was een verzoek binnengekomen tot restauratie van het oude sintelpad (in het Voorsterbos) 
waar veel gaten in zitten, vooral voor mindervaliden e.d. Hier is al eens eerder over gesproken, 
maar i.v.m. die oude asfalt laag, is het zeer complex om hieraan te gaan beginnen. Het heeft de 
aandacht, maar waarschijnlijk zal er door Natuurmonumenten geen actie ondernomen worden op 
korte termijn. André zal namens Dorpsbelang dit nogmaals aankaarten bij Natuurmonumenten. 
 

4. Mededelingen: 

o Wonen 
Met gemeente gesproken over woonperspectief van de komende 5 jaar. Wij hebben aangegeven in 
Kraggenburg Zuid rustig aan te willen doorbouwen. Fase 1a is allemaal onder optie. Met de 
gemeente is gesproken over het bouwrijp maken van fase 1b. Daar wordt komende zomer mee 
begonnen. Ontsluiting komt aan de Pioniersstraat. Voor fase 2, zou nog een bestemmingswijziging 
gerealiseerd moeten worden. 

o Projectgroep: het Pontje en de Loswal. 
Het pontje: 
Vroeger was er sprake van een brug, later werd dit een pontje. Bij Arcadis werd om begroting 
gevraagd, naar aanleiding daarvan subsidie aangevraagd. Daarna meerdere offertes aangevraagd, 
toen bleek dat de bedragen veel hoger lagen. Wij wilden elektrisch en rolstoeltoegankelijk.  



 

 

 

 

4 

 

Daarvoor kwamen we tientallen duizenden euro’s tekort. Vele uiteenlopende opties overwogen, 
maar bleef te duur. Met aannemer De Jonge uit Sint Jansklooster en Matthijssen Noordeloos 
plannen kunnen maken welke wel binnen de marges passen. Een aanmeerklep voorkomt dat de 
wal diep ingegraven moet worden. Van de Provincie Flevoland mogen we niet meer dan een halve 
meter uitsteken in de vaart, dus dit gaf daar weer problemen. Voor nu lijkt het erop dat het pontje 
in de zomer van 2021 wordt opgeleverd. 
De Loswal: 
De Loswal is een project met vele onderdelen: het opknappen en verfraaien van de Loswal, 
opknappen van de bietenbrug en het creëren van een zitje, opknappen en vernieuwen van de 
ijsbaan, wandelroutes maken, het bouwen van een botenhelling aan de Loswal. Vorig jaar is er 
vervuiling in de Loswal geconstateerd, dit heeft veel vertraging opgeleverd. Dit project pakken we 
samen met de gemeente NOP aan, zodat dit ons BTW scheelt, en hiermee krijgen we een 
projectleider vanuit de gemeente aangesteld. Er is met de bewoners gesproken en hun wensen 
worden in de plannen meegenomen. De gemeente heeft recentelijk een projectleider aangesteld, 
dus hij gaat binnenkort leadersubsidie aanvragen. Dit wordt de tweede helft van dit jaar aangepakt. 

o Urnenmuur 
Allereerst is er geïnventariseerd of er vraag is naar een urnenmuur. Daarna is er een inspraak en 
meedenkgroep gevormd. Zelf hebben we een inventarisatietocht gedaan, om in persona diverse 
muren te bekijken en vergelijken. 
Kers is gevraagd een voorontwerp + begroting te maken, dit zou € 33.000,- zijn. Natuurlijk zullen er 
nog meerdere offertes opgevraagd worden en zal onderzocht worden waar op te bezuinigen valt. 
Vorige week met gemeente gesproken en we krijgen € 5.000,- vergoeding hiervoor, evenals andere 
dorpen in de NOP welke nog geen urnenmuur hebben en eentje willen realiseren. Hoop op tweede 
helft dit jaar beginnen met realiseren. 
Vanuit een bewoner de vraag waarom de gemeente hier niet méér aan bijdraagt omdat elk dorp 
een urnenmuur zou moeten hebben zonder dat Dorpsbelang geld bij elkaar moet sprokkelen. 
→ Tussentijdse mededeling: Esther van t Ende is de opvolger van Henk Bakker van wijkbeheer, 
IGW. Esther van t Ende en Marian Uitdewilligen reageren (gemeente NOP), dat er geen specifiek 
beleid is vanuit de gemeente omdat niet elk dorp een urnenmuur hoeft te hebben (er zijn landelijk 
veel dorpen zelfs zonder begraafplaats, dat is al een luxe). Marian Uitdewilligen geeft aan dat het 
geen basisvoorziening is en dat daarom de gemeente niet voor alles zal betalen. Maar omdat er nu 
vraag naar is stellen ze dat maximale bedrag van € 5.000,- beschikbaar en willen ze waar nodig 
meedenken. Bedenk dat de dorpen die ons voor zijn gegaan dit al wel helemaal zelf hebben 
bekostigd. 

o Schouw 
In het secretarieel jaarverslag staat stand van zaken vermeld. Alles heeft onze aandacht, dit zijn 
vaak projecten van een lange adem. 
Dit jaar concreet gaat het volgende gerealiseerd worden: Zwartemeerpad asfalteren, Voorstraat 
gedeeltelijk opnieuw bestraten vanaf Hertenweg tot aan Gerrit Klokstraat en de weg voor de school 
wordt dit jaar opnieuw bestraat. Half april komen er drie hondenpoepbakken in de: Walstraat, 
Winstonstraat en bij het hondenveld. Dit hondenveld ligt langs de Voorstraat vanaf de Jacob 
Bruintjesstraat tot aan de Hertenweg. 
We hebben afgelopen jaren vanuit diverse hoeken parkeerproblemen aangekaart gekregen. 
Daarom gaat de gemeente een parkeeronderzoek instellen. Hoe meer mensen melding maken over 
hetzelfde probleem hoe groter de kans is dat de gemeente er iets aan gaat doen.  
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Op noordoostpolder.nl kun je als bewoner zelf een ‘meldingen openbare ruimte’ maken. Vraag van 
een deelnemer betreft de handhaving van hondenpoep overlast. Mochten er veel klachten komen, 
dan kan er om een boa verzocht worden. Laten we positief blijven en er voor nu vanuit gaan dat de 
hondenpoepbakken voor een aanzienlijke verbetering zorgen. 
 

5. Jaarverslag secretaris over 2020 
o Deze staat gepubliceerd op www.kraggenburg.nl 
o De voorzitter benadrukt nog extra de aanwezigheid van werkgroep Omzien en de Groenbrigade, 

de Groenbrigade heeft afgelopen 3 jaar 400 uren gemaakt, er is veel onderhoud verzet op de 
begraafplaats. 

o De Feestweek ging niet door, evenals evenementen van STEK. 
o In het Jaarverslag staat ten onrechte bij ‘wonen’ Op dit moment is fase 1b van de nieuwbouw: 

dit moet natuurlijk 1a zijn 
o André had zich recentelijk aangemeld voor het politiek uurtje bij de gemeente NOP. Aanleiding 

was om ‘het ontbrekende deel’ van de lang gekoesterde wens van een fietspad over de 
Zwartemeerdijk, wederom onder de aandacht van de raadsleden te brengen.  
André gaf aan dat dit onderwerp in 2016, onder wethouder Poppe, al in een eindfase van 
besluitvorming was. Vervolgens is het, na de gemeenteraadverkiezing, bij Anjo Simonse in de 
portefeuille gekomen. Waarom nu dan nog weer een onderzoek van € 25.000,- 
Wethouder Marian Uitdewilligen is erg hoopvol. Ze gaf aan dat de seinen bijna op groen staan. 
We wachten het af. 
 

6. Jaarverslag penningmeester over 2020 
Toelichting financieel jaarverslag door penningmeester Jan Balk. 
Er is dit jaar een klein tekort. Dit is geen probleem gezien de stand van onze spaarrekening. 
Contributieverhoging is dan ook niet nodig en blijft € 12,- per huishouden. De Rabobank heeft haar 
donatie helaas verlaagd naar € 1.000,-. Het bedrag van de donatie staat niet vast en wordt jaarlijks 
opnieuw bepaald door de bank. Incidentele inkomsten zijn een gift van een lid en een bedrag van  
€ 400,- ontvangen van De Uitkijk, FC Kraggenburg en Be Fair ontvangen eenzelfde bedrag. “Nog te 
ontvangen” bedragen bestaan uit een bedrag dat is betaald door Dorpsbelang aan het pontje wat terug 
zal worden betaald van de rekening van het pontje, de donatie van de Rabobank en DOP-gelden. ‘Nog te 
besteden’ bestaat uit 1500 euro voor de feestweek commissie en 500 euro aan STEK voor de Pieten-
pakken. 

  
 Overig: 

In 2020 heeft Dorpsbelang van de rouwkamer geen factuur gekregen voor de schoonmaak. Mogelijk dat 
we komend jaar twee keer moeten betalen. Er zijn twee opbaringen geweest en van Yarden is een 
(jaarlijkse) bijdrage in de kosten ontvangen. 
De Uitkijk heeft een ‘normaal’ jaar gedraaid en € 500,- winst uitgekeerd aan Dorpsbelang, FC 
Kraggenburg en BeFair. Advertenties blijven langzaam teruglopen, maar de drukkosten zijn ook lager 
vanwege dunnere exemplaren. 
De Feestweek commissie heeft geen feestweek kunnen organiseren. Er zijn wel uitgaven geweest; 
vergaderkosten, nieuwe kleding. De bijdrage die Dorpsbelang aan hen doet is ter reservering voor het 
lustrumjaar. Hierdoor een soortgelijk resultaat vergeleken met 2019. 
STEK heeft minder activiteiten kunnen organiseren vanwege corona. Hun uitgaven zijn daardoor 
gehalveerd. Stek heeft geen bijdrage van OVK gekregen, hierdoor was het resultaat wat lager. 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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7. Verslag kascommissie 
Samenstelling kascommissie voor 2020: Leon van der Wekken en Ton van Steen. 
 
Verslag en conclusie kascommissie 
Ton van Steen en Leon van der Wekken hebben alles nagekeken en er is geen enkele onvolkomenheid 
aangetroffen. “Wij stellen de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid”. De vergadering stemt hiermee in en de kascommissie heeft dit ondertekend. Hier kunnen wij 
het glas op heffen. André bedankt Leon en Ton voor het controleren van de financiën. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Leon van der Wekken is aftredend. Voor deze plaats is Theo Boekee benaderd. Als kascommissie voor 
volgend jaar worden benoemd: de heer Ton van Steen en de heer Theo Boekee. “Bedankt dat je dit wilt 
doen Theo”. 
 

9. Begroting 2021 en vaststellen contributie 
Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,- per huishouden.  
Vraag van deelnemer, “is het momenteel het beleid om sterk in te teren op het vermogen?” Antwoord: 
“Ja, dit jaar is het prima zo, dan is de situatie alsnog meer dan gezond”. Deelnemer vindt dat niet slim 
aangezien je daardoor straks nauwelijks middelen hebt om een eigen bijdrage te kunnen doen in 
toekomstige projecten. Vorig jaar is besloten € 5.000,- te reserveren voor initiatieven van 
dorpsbewoners. Op lange termijn houden we rekening met de wens niet in te teren op het vermogen. 

 
10. Bestuursverkiezing  

Marian Meijs is statutair aftredend en herkiesbaar. Annemieke Janse is tussentijds aftredend en niet 
herkiesbaar. Voor de ontstane vacature stellen wij Linde van der Burgh voor. Er blijkt uit de vergadering 
geen bewaar tegen verlenging van Marian Meijs en toetreden van Linde van der Burgh. Dus per direct 
is deze wijziging doorgevoerd. André sluit dit onderdeel af met een mooie persoonlijke afscheidsrede 
voor Annemieke Janse, bedankt! 

 
11. Jaarplanning Dorpsbelang 2021 

• Contact houden met verenigingen en de school. 

• Contact houden met de dorpsbelangen in het 10 dorpen overleg. 

• Uitvoering van project ‘het Pontje’. 

• Voortzetting van project ‘de Loswal’. 

• Voortzetting van het realiseren van een urnenmuur op de begraafplaats. 

• Het in gang zetten van een CPO project voor Kraggenburg Zuid. 
 

Rondvraag: 

• “Is het herbestraten van de Voorstraat geen desinvestering i.v.m. bouwverkeer Kraggenburg Zuid? 
Of wordt bouwverkeer omgeleid via de Hertenweg?” Ze komen veelal over de Hertenweg. 
Deelnemer vindt het onveilig wanneer die grote bouwvoertuigen door het dorp komen. Zij verzoekt 
omleidingsborden voor grote bouwvoertuigen. Dit gaan we oppakken met de gemeente. 

• Deelnemer vraagt naar kunstwerk: Pier en horizon. We hebben hier al paar keer intern over 
gesproken. We hebben contact opgenomen met wethouder Wiemer Haagsma hierover, de 
gemeente is niet van plan hier een bijdrage aan te leveren. We hebben al contact gehad met de   
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kunstenaar betreffende het zoeken naar juiste beplanting welke het wel vol zou houden. Hier gaan 
wij opnieuw naar informeren. 

• Vraag van een nieuwe dorpsbewoner: “Wordt er in Kraggenburg Zuid ook voorzien in sociale 
woningbouw en woonplekken voor ouderen?” Nee dit is niet het geval. Wij richten ons momenteel 
op het behoud van jongeren in het dorp middels het CPO project en voor geïnteresseerden in 
sociale huurwoning (en de ouderen) is de beste optie zich zo vroeg mogelijk bij Mercatus in te 
schrijven als ze in het dorp willen blijven wonen. Hoe meer inschrijvingen hoe meer wij het aanbod 
kunnen aanpassen aan de vraag.  

• “Kunnen jullie ervoor zorgen dat het Boslint in oude glorie wordt hersteld?” Dit gaan wij 
meenemen in de Schouw met de gemeente. 

• “Kan Dorpsbelang niet voor het Pontje op een alternatieve manier geld ophalen?” 
Antwoord: wellicht in de toekomst voor beheer en onderhoud, je mag altijd ons hierbij helpen. 

• “Is het pontje nu wel of niet rolstoeltoegankelijk?” Het is wel begaanbaar voor een rolstoel, maar 
wel mét begeleiding vanwege de steilere helling. 

• “Op welke locatie komt het pontje precies?” Het pontje komt in de Zwolse Vaart, nabij de T 
splitsing met de Leemvaart. 

 
12. Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor digitale aanwezigheid en “hopelijk vergaderen we volgend jaar 
weer zoals jullie van ons gewend zijn”.  
 

13. Gastspreker: CPO 
Hierna werd een filmpje ingezet van de opname van een interview met Mark Lakotte. Hij is  
ervaringsdeskundige in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor het bouwen van een eigen 
huis. Helaas werkte het geluid van het filmpje niet direct. Heeft u interesse om dit interview alsnog te 
bekijken, of heeft u interesse in dit CPO project dan mag u een e-mail sturen naar: 
dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 
Deborah van Loon, secretaris Dorpsbelang Kraggenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notulen Algemene Jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg, vrijdag 26 maart 2021 
 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN FEESTWEEKCOMMISSIE  
 

Beste dorpsgenoten, 

 

We zijn alweer een jaar verder, feestweek 2020 is zoals jullie 

allemaal weten afgelast. Feestweek 2021 zal helaas ook geen week 

worden zoals jullie van ons gewend zijn. Maar in plaats van kijken 

naar wat er allemaal niet mogelijk is, hebben wij als 

feestweekcommissie vooral gekeken naar wat er wél mogelijk is! 

Daarom hebben wij, rekening houdend met de huidige maatregelen, 

een kort alternatief programma bedacht. Er zal zowel op de donderdag 13 mei als op zaterdag 

15 mei een activiteit worden georganiseerd. Verdere informatie zal volgen via de sociale media 

en middels een programma op papier die u tegen die tijd in de brievenbus zal vinden. 

Daarnaast doen we via deze weg alvast een oproep aan jullie, alle dorpsgenoten. Want het is 

dan wel geen ‘gewone’ feestweek, we kunnen wel zelf de slingers ophangen! We vragen 

daarom aan jullie de voortuin en/of straat zo feestelijk mogelijk te versieren voorafgaand aan 

de week van 10 t/m 16 mei. Er is dit jaar geen specifiek thema, maar met het thema ‘Feest’ 

kunnen we alle kanten op. Zo maken we er toch samen een feestweek van!  

Groeten de Feestweekcommissie, 

 
 

Kees, Rico, Remko, Tanja, Rens, Esther, Joost en Suzanne 
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STICHTING DORPSHUIS KRAGGENBURG 
 

Helaas is de situatie met de corona pandemie nog niet zo dat het dorpshuis weer open kan. 

Hoe lang dit gaat duren is op dit moment nog onduidelijk, maar wij hopen dat de toestand ten 

aanzien van corona zich de komende tijd zich zo verbeterd dat wij weer kunnen starten met 

onze activiteiten en u daarbij weer mogen begroeten in het dorpshuis. 

Eén van de activiteiten is om aandacht te besteden aan het 40 jarig jubileum van het 

dorpshuis. 

 

Als het volgens de corona regels kan, hebben we een voorlopig programma opgesteld (er kan 

nog geschoven worden) nadere gegevens volgen nog. 

 

11 september 2021  Kraggenburg beweegt 

21 september 2021  Koffietijd  

25 september 2021  Jeu de Boules  

9 oktober 2021  Klaverjassen  

20 oktober 2021  JVV/JVG  

30 oktober 2021  Biljarttoernooi  

13 november 2021  Bridgedrive  

27 november 2021  Darttoernooi  

1 december 2021  Besturenmiddag 1 

 

Graag tot een spoedig weerziens in ons dorpshuis. 

 

 

 

HENNEPTEELT: ONTOELAATBAAR 
 

In korte tijd heeft de politie in Bant en Creil drie hennepkwekerijen in woningen opgerold. De 

burgemeester heeft deze woningen tijdelijk gesloten 

of het voornemen hiertoe bekend gemaakt. Een 

hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is 

het niet. Politie, gemeente en andere instanties treden 

hiertegen samen op. U kunt ook iets doen. 

 

Waarom is een hennepkwekerij gevaarlijk? 

Hennepkwekerij een onschuldige hobby? Niets is 

minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf 

en dus strafbaar. De teelt en de handel van hennep 

zijn vaak in handen van (zware) criminelen. Telers 

worden steeds vaker het slachtoffer van 

geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer 

risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en 

stankoverlast is zeer groot. 

 

BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAAR 

Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog 

wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge 

energiekosten de winst drukken wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels 

en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de 

stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot! 

 

GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID 

Voor de wietteelt worden op grote schaal pesticide en zoutzuur gebruikt. Deze 

bestrijdingsmiddelen kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en zelfs voor schade aan de 

luchtwegen. In de meeste hennepkwekerijen wordt met automatische sproei-installaties water 
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verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor 

legionella. Besmetting met de bacterie kan een dodelijke afloop hebben. 

 

SCHADE AAN DE WONING 

Thuisteelt is ook schadelijk voor de woning. Door de hoge luchtvochtigheid en warmte die 

nodig zijn voor de teelt, ontstaan schimmelvorming en houtschimmel. De woning daalt 

hierdoor fors in waarde en het kost veel geld om alles weer in een normale, bruikbare staat te 

krijgen. 

 

Hoe herkent u een hennepkwekerij? 

Er zijn verschillende signalen die op een hennepkwekerij in uw buurt of buurwoning kunnen 

wijzen: 

▪ Warme en/of vochtige muren 

▪ Non-stop zoemende of brommende geluiden 

▪ Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan 

▪ Stankoverlast in de vorm van henneplucht 

▪ Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen 

▪ Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen 

in de stroomsterkte 

▪ Continue condensvorming op de ruiten 

▪ Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn en/of “vreemd” bezoek in 

combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen. 

 

Vermoeden van een hennepkwekerij? Altijd melden 

Als u denkt dat er ergens een hennepkwekerij is, meld dit dan aan de politie via 0900-8844. U 

kunt ook een e-mail sturen naar de wijkagent jan.huizingh@politie.nl of anoniem een melding 

doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, telefoonnummer 0800-7000. Voor meer informatie hierover 

kunt u terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl. Zo houden we samen uw buurt veilig en 

leefbaar. 

 

Hennepkwekerij gemeld, en dan? 

De politie zal aan de hand van de melding een onderzoek starten. Als blijkt dat het inderdaad 

om een hennepkwekerij gaat, wordt deze ontmanteld. In veel gevallen zal de burgemeester 

besluiten het pand te sluiten. Afhankelijk van de omvang van de kwekerij en andere 

omstandigheden kan dit 3 of 6 maanden zijn. 

 

Gevolgen voor de hennepkweker 

Als er bij iemand een hennepkwekerij ontdekt wordt, dan heeft dat flinke consequenties voor 

de hennepkweker. Deze kan rekenen op: 

▪ Een proces-verbaal van de politie 

▪ Een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie 

▪ In geval van een huurwoning van Mercatus: beëindiging van het huurcontract en 

uitsluiting voor 7 jaar 

▪ Gas en stroom kunnen worden afgesloten 

▪ Er wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude. Als er is gefraudeerd met 

uitkeringen, dan worden die teruggevorderd 

▪ Naheffing van de Belastingdienst mét boete 

▪ Sluiting van het pand door de burgemeester op grond van art. 13b Opiumwet 

▪ Financieel onderzoek naar fraude en de winst uit eerdere kweken. Deze winst wordt         

teruggevorderd.  

 

 
 

 

mailto:jan.huizingh@politie.nl
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De kerk in corona-tijd 

Ons kerkgebouw is helaas nog steeds dicht. Alle diensten zijn tot nader 

order afgelast om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te 

beperken. Toch blijven we proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te 

zien. Iedere 14 dagen is er een virtuele bijeenkomst, waarin we kunnen 

delen waarmee we zitten en elkaar inspireren.  

 

 

Pasen en Palmpasen  

Voor de kinderen van de basisschool en voor onze leden was er ook dit jaar geen 

paasviering in de kerk. Wel is er in elke klas afzonderlijk over het Paasfeest verteld 

en hebben alle schoolkinderen en de leerkrachten een broodhaantje gekregen ter 

bemoediging. We hebben ook een bloemetje (dankzij kwekerij Wouters) en een 

paasgroet naar onze leden gebracht zodat we aan dit wonderlijke verhaal blijven 

denken. In een speciale app-groep zijn we naar Pasen toegegaan en hebben we 

verhalen met elkaar gedeeld. Op Stille Zaterdag was er gelegenheid om op 

afspraak een kaarsje te branden aan het licht van de nieuwe Paaskaars. Op de 

achtergrond speelde het lied: Als alles duister is van Sela.………. 

 

 *** Onze nieuwe paaskaars heeft een groot rood met gouden Chi-Rho kruis. Chi-

Rho = Vrede Christus. Daaronder een wassen reliëf van de vredesduif in een 

oranje geel medaillon. *** 

 

De paasviering zelf is in onze kerk voor de eerste keer digitaal verzorgd en terug 

te vinden op de website van de kerk. Een prachtige viering waaraan veel mensen 

hebben meegewerkt. Onze hartelijke dank hiervoor! 

 

De oude Paaskaars is ter bemoediging naar Gert en Alice Polhoud gegaan. 

 

Nu de Heer waarlijk is opgestaan leven we verder toe naar Hemelvaart en Pinksteren. 

Hemelvaart, 40 dagen na Pasen, de belofte van de Heilige Geest. Pinksteren, 50 dagen na 

Pasen, de daadwerkelijke uitstorting van de Heilige Geest waarmee wordt gezegd: God zorgt 

voor ons. Een geheel nieuw hoofdstuk van een verhaal wat nog lang niet af is. Met niet alleen 

Jezus in de hoofdrol, maar nu ook mensen. Soms ook wel gezien als de geboorte van de kerk. 

Het thema bij de kinderkerk is dan ook: Op uw plaatsen, klaar, af. Wist u dat het Pinksterfeest 

soms ook wel Oogstfeest werd genoemd?  

Als het zover is dat we deze dagen mogen vieren, hopen we dat we dat weer samen in de kerk 

kunnen doen. Wilt u zelf ook eens een kaarsje branden of heeft u de kerk ook gemist, dan 

bent u dan natuurlijk van harte welkom! 

 

Paas-Challenge 

Verrassend veel mensen hebben meegedaan aan de Paas-

Challenge. Een spel, dat je meeneemt door de stad Jeruzalem in 

de tijd van Jezus. Het is een prachtige wandeltocht door 

Kraggenburg. Je loopt door de straten op zoek naar geheime 

aanwijzingen. Overal in het dorp kom je QR-codes tegen en ga je 

het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van 

Jezus en zit je middenin het verhaal van Pasen. Bij de kerk zijn 

bloemenmengsels gezaaid. Alle deelnemers hartelijk dank 

hiervoor! 
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Informatie voor onze leden 

Sinds de corona-crisis verspreiden we zoveel 

mogelijk digitale nieuwsbrieven om onze leden te 

informeren. Deze verschijnen om de 2 weken. Wilt u 

ook een nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mailtje 

naar: contact@pknkraggenburg.nl. 

 

 

  

 

 

 

Verder nieuws 

U kunt ons volgen op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 
 

 

 

 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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COLLECTANTEN GEZOCHT IN KRAGGENBURG! 
 

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Kraggenburg.  

 

Word collectant 

Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De 

opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met 

MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. 

Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan. Collecteren kost maar 

twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! 

 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 

wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en 

naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 

In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo'n 1000 mensen bij. De 

eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 

meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Meer informatie en aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren<http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

 
AANVRAGEN HULP OF ZORG 
 

De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wil u graag attent maken op de 

onderstaande contacten: 

 

Er is een vrijwilligersgroep in Kraggenburg actief.  

Deze is bereikbaar via onze coördinator mevr. Judith Barneveld. 

E-mail:   vrijwilligers@kraggenburg.nl  

Telefoonnummer:  06-83335903 (alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep, u 

wordt teruggebeld) 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

E-mail zorgteam:  thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Telefoonnummer:   0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

Alg. telefoonnummer: 0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)  

Website Zorggroep:  https://www.zorggroep-onl.nl/ 

 

Onze buurtwerker is Atalja Visser. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" U 

kunt haar ook benaderen voor buurtbemiddeling en mantelzorg 

E-mail:   atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonnummer:  06-83529025   

 

De gemeente heeft een centraal sociaal loket. 

Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van 

kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het je 

zelf even niet lukt.  

E-mail:   sociaalloket@noordoostpolder.nl  

Telefoonnummer:  0527 – 63 39 11 

Website sociaal loket: https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-

sociaal-loket   

 

Informatie over diverse zorg-onderwerpen en over ondersteuning op de site van onze 

gemeente:   https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-sociaal-loket
https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-sociaal-loket
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Adverteren in De Uitkijk 

▪ Alle advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

▪ Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende 

Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €10,- tot 

€40,- voor een hele pagina 

▪ De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij 

inlevering. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben 

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te 

korten. 

▪ De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen 

stukken niet geplaatst worden. 

▪ De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet 

worden stopgezet. 

▪ De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar 

verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

▪ Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

▪ Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, 

zal de oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

▪ Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met 

ingang van de nieuwe tariefperiode stop te zetten.  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 

Afmeting (cm) Prijs per jaar Prijs eenmalig (incl. adm. kosten) 

9x6  € 33,00 € 10,00 

9x12 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x6 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x12 (1/2 pagina) € 120,00 € 25,00 

18x24 (hele pagina) € 215,00 € 40,00 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

