Jaaroverzicht Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg
2018 in vogelvlucht
Bestuurssamenstelling:
André Verwer (voorzitter)
Wubbo de Raad (vice voorzitter)
Yvonne de Hamer (secretaris)
Mark Mooiweer (penningmeester)

Annemieke Janse
Jan van Benthem
Marian Meijs
Harmen Scholtalbers

Woningbouw
Eind 2018 is bekend geworden dat er gebouwd gaat worden aan de Walstraat, medio mei gaat de bouw van start!
Ook is het startsein gegeven voor Kavel Penders. Als het goed is, is op het moment dat u dit leest het ontwerp
bestemmingsplan goedgekeurd en kan er een start gemaakt worden met de verkoop van de kavels en het bouwrijp
maken van het terrein.
Zorg
Deze activiteit loopt nog steeds via de werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG).
Binnen deze werkgroep is er ook contact met de buurtwerker van Carrefour en de wijkverpleging van de Zorggroep
ONL.
Er is een enquête gehouden onder de jongeren en jonge gezinnen en de uitslag hiervan is gepubliceerd in de
Uitkijk. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat onze jeugd het prettig wonen vindt in Kraggenburg, maar dat
er onder de jonge gezinnen toch behoefte is aan een kinderdagverblijf, naast de gastouders.
Iedere dinsdagochtend is er koffie-ochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Regelmatig is er op deze
ochtend een lezing/spreker over uiteenlopende onderwerpen.
De ontwikkeling van het digitale dorsplein is in volle gang en medio 2019 wordt er meer bekend.
De Fladderiep
Afgelopen september is het nieuwe schoolgebouw geopend. Mooi dat alle kinderen van Kraggenburg nu onder één
dak les krijgen. Ook de peuterspeelzaal is hierin geïntegreerd.
Het Pontje
Met meerdere partijen heeft Dorpsbelang gewerkt aan een verbinding over de Zwolse Vaart, project “de Brug”. Dit
project is gaandeweg veranderd in project “Het Pontje”. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds
Leefbaarheid Landelijk Gebied van de provincie. Half februari 2019 is bekend geworden dat deze aanvraag is
gehonoreerd.
Boerderijenboek
Ruim 30 vrijwilligers uit Kraggenburg hebben er met elkaar voor gezorgd dat ook Kraggenburg een eigen
Boerderijenboek heeft uitgebracht. In dit prachtige boek staan alle boerderijen met foto en informatie.
De dorpsschouw
De schouw heeft een aantal punten opgeleverd die voor verbetering vatbaar waren of hersteld moesten worden.
De gemeente heeft hier goed gehoor aan gegeven.
Openbare ruimte
Met aanwonenden en de volkstuinders is geprobeerd plannen te realiseren over een aantrekkelijke invulling van
het gebied tussen de Gerrit Klokstraat en de Hertenweg. Wegens een gebrek aan animo is dit project helaas
gestrand. Vanuit de gemeente wordt bekeken of er nog mogelijkheden zijn.
Met de inwoners van de voormalige kerk, de schoolleiding en bestuur Dorpsbelang wordt gesproken over de
invulling van de nieuwe openbare ruimte naast het nieuwe schoolplein.
Fietspad over de Zwartemeerdijk
Het is een gezamenlijk project van gemeente, provincie en waterschap. Er is nog steeds te veel onduidelijkheid
over de kosten. Mogelijk dat er na de verkiezingen meer duidelijkheid komt.
Bezoek burgemeester
Begin februari 2019 kon Kraggenburg kennismaken met de nieuwe burgemeester. Er zijn veel mensen naar de bus

gekomen om een praatje te maken. Het was een bijzondere ontmoeting en de burgemeester heeft een goede
indruk gekregen van Kraggenburg.
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.
* 25 april – dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit STEK hebben alle kinderen van de Fladderiep geholpen aan
de jaarlijkse dorpsschoonmaak.
* 12-dorpenloop op 14 april. Organisatie is in handen van AV-NOP. Bij de finish in Kraggenburg werden de lopers
verwelkomd met een heerlijke appel.
* 27 april – Koningsdag. We hebben bij Het Monument de vlag gehesen, dit jaar voor de laatste keer door Dhr
Kombrink. Het vlag hijsen wordt nu overgenomen door Pim Bolsius. De kinderen mochten hun fiets versieren en
een rondje met de versierde fietsen door het dorp.
* 6 mei – Steppentocht, organisatie is in handen van Level1. Stek regelt de verkeersregelaars en de binnenkomst bij
de finish is door De Zotte Leeuwkes verzorgd.
* 18 mei – De 40e Leeuwenronde. Dé hardloopwedstrijd met verschillende afstanden in Kraggenburg en omgeving.
* 29 augustus – Vakantieactiviteit voor de kinderen. Voor de bovenbouw een speurtocht door het dorp en voor de
onderbouw spelletjes op het grasveld.
* 1 september – Een jeugdactiviteit voor de jeugd t/m 16 jaar. We gingen naar het trampolinepark en laser gamen
in Kuinre
* Seniorenmiddag op 31 oktober, een gezellige middag met bingorondes en livemuziek van Coen Dassen en
Marieke. We hebben de middag afgesloten met een stampottenmaaltijd van slagerij Pees.
* 24 november – Intocht van Sinterklaas. Sinterklaas had zich verslapen en de kinderen mochten hem wakker
maken.
* 5 januari 2019 – Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje voor Frans van Egmond sr. en de bekendmaking van
de nieuwe Prins der Zotte Leeuwkes. Ook hebben we vandaag afscheid genomen van Joost Potters binnen het
STEK.
STEK bestuur - Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de Boer en Wilma van
Beekhuizen.
Feestweek Commissie
De feestweekcommissie bestaande uit Kees, Rico, Daphne, Peter, Remko, Rens en Suzanne hebben dit jaar een
foute, maar zeer geslaagde feestweek neergezet. Het thema ‘foute feestweek’ kwam in alle activiteiten terug. De
feestweek vond dit jaar plaats van dinsdag 8 tot zondag 13 mei. De feestelijke week begon met de bingoavond
waarbij mooie prijzen zijn gewonnen. De woensdag startte met een vossenjacht voor alle de kinderen uit
Kraggenburg, naast de vossenjacht konden ouders en kinderen ook genieten van een poppenkast optreden.
Woensdagavond werd met een grote opkomst genoten van de polderband Full House. Na het succes van vorig jaar
wat betreft de ‘doe activiteit’ mochten de wijken op de donderdagmiddag een trouwjurk ontwerpen. De mooie
creaties werden op het podium gepresenteerd. ’s Avonds stond de playbackshow terug van weggeweest op het
programma. Het was een gezellige avond en het onderdeel werd goed ontvangen. Op de vrijdag werden de
tourtochten georganiseerd voor fietsers, wielrenners en motoren. Na afloop stond er een lekker stukje hartige
taart klaar verzorgd door de kookclub. Daarna volgde de familieavond waarbij dorp West er met de overwinning
vandoor ging. Zaterdag werd er gevolleybald en de dag werd afgesloten met een grote bbq, vanwege het prachtige
weer was er mooie grote opkomst. De feestweek is afgesloten met een zonnige kerkdienst op het terras van de
feesttent.
De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde en vooral gezellige foute feestweek. De inzet van alle wijken
heeft hier weer toe bijgedragen. We hopen dat we iedereen komende feestweek weer mogen begroeten, een
bijzondere feestweek omdat Kraggenburg 70 jaar bestaat. Het thema van de komende feestweek is: Rock ’n Roll.
Feiten Dorpsbelang
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.
Binnen ons dorp is overleg geweest met:

Be Fair en FC Kraggenburg

Feestcommissie






STEK
OVK
De Fladderiep
IJsvereniging Klein Cortina

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
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in:

10-dorpenoverleg (besturen van Dorpsbelangen uit de 10 dorpen)

Gemeente over de industrieterreinen, de dorpsschouw, de openbare ruimtes en de nieuwbouw

Betreffende energietransitie

Rabobank Team Oost

Flitskennismaking met het nieuwe college in de Poldertoren
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang:
 Plantjesdag (21-04-2018). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein bedrag.
www.kraggenburg.nl
dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg

