Jaarverslag 2014 Dorpsbelang Nagele
We beginnen 2014 goed in Nagele. Er wordt een spetterend Oud en Nieuw-feest in het
Rietveld georganiseerd. Vanaf het Schokkererf wordt een mooie vuurwerkshow gegeven.
Het is een leuke avond voor jong en oud.
Half februari toont het museum Nagele vol trots haar nieuwe verlichting. We zijn blij met het
mooie resultaat.
In maart brengt onze plaatselijke toneelvereniging DITO een tragikomische thriller op de
planken, genaamd ‘Ingesneeuwd’. We genieten van het acteertalent binnen ons dorp.
Op 27 maart houden wij onze jaarvergadering in het Rietveld. We nemen afscheid van Marco
van Kooten. Ilse van Brussel wordt gekozen als algemeen bestuurslid.
Na de pauze geeft de heer Carlo Huijts van Vereniging Hendrick de Keyser een interessante
presentatie.
Ook dit jaar organiseert onze Groenbrigade weer de nationale opschoondag in Nagele. Op
28 maart gaan de kinderen van de basisscholen alvast aan de slag, de dag er na
verzamelen we als bewoners veel zwerfvuil in ons dorp. Alle harde werkers zijn na afloop
van de klus welkom bij het Rietveld voor een heerlijke kop soep.
Op 30 maart viert de tennisvereniging de opening van het gerenoveerde tennispark. Behalve
3 nieuwe premium plus banen heeft ook de accommodatie een ware metamorfose
ondergaan. Een grote klus door vele vrijwilligers.
Op 1e paasdag genieten we massaal van het polder-paasvuur in Nagele. Een prachtig
evenement bij Op d’n Akker.
Op 5 april wordt de 11 dorpenloop gehouden. Dorpsbelang geeft de deelnemers bij
binnenkomst in ons dorp een tasje met versnaperingen. Ook verschillende Nagelezen
nemen deel aan dit evenement.
Op 25 april doen de basisscholen mee aan de Koningsspelen.
Ook op die dag ontvangen 2 inwoners van ons dorp, tijdens de lintjesregen, een
koninklijke onderscheiding van burgemeester Aucke van der Werff. Het zijn Piet van der Sar
en Tity Smith.
Piet van der Sar is al heel veel jaren actief als vrijwilliger in Nagele. Onder andere voor de
kerk, het multifunctioneel centrum, de buurtvereniging, de EHBO, de voetbalvereniging en
het Museum Nagele.
Tity Smith maakt zich verdienstelijk in het maatschappelijk leven van Noordoostpolder. Bij de
aanvraag voor de Koninklijke onderscheiding kwamen brieven van Vrouwen van Nu, het
Museum Nagele, het verpleeghuis Talmahof, Flevomeer Bibliotheek en het Reumafonds.
Die avond wordt de Kennedymars gehouden. Nagele is een van stempelposten. De lopers
worden gastvrij ontvangen in Het Rietveld.
Op 26 april vieren we Koningsdag. Er worden deze dag verschillende activiteiten
georganiseerd in combinatie met Sportdorp. In de middag wordt de voetbalwedstrijd DorpBuitenwegen gespeeld. Verder kun je die dag meedoen aan Schijt je Rijk. De opbrengst
hiervan komt ten goede aan de voetbalvereniging.
Het weer is goed deze dag en we genieten in de zon van een hapje en een drankje.
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We hebben dit jaar geen tulpen mozaïek. De commissie geeft aan te willen stoppen. Helaas
reageren er geen mensen op de oproep om het stokje over te nemen.
Groenbrigade Nagele lost het creatief op. In het najaar van 2014 plaatsen ze 3 fruitkisten
met bollen op de Voorhof; deze worden bij de bushalte neergezet als de tulpen gaan bloeien.
Op 4 mei wordt de steprace gehouden. Ook Nagele doet hier natuurlijk met een team aan
mee.
De avondvierdaagse wordt in mei gelopen. Op vrijdag wordt het laatste deel van de route
natuurlijk weer begeleid door de Zeeschelp en de majorettes van Diana.
Op 24 mei bestaat de buurtvereniging Titus 50 jaar. Dit wordt natuurlijk gevierd aan de prof.
Brandsmaweg en de Ketelmeerweg.
Op 4 juni start ons jaarlijkse dorpsfeest. Het thema dit jaar is Schots en Scheef.
De meeste activiteiten vinden plaats in en rond het Rietveld.
Op woensdagmiddag wordt er een leuke vossenjacht georganiseerd.
Op donderdagavond vinden de Schotse Spelen plaats bij de tocht.
Op vrijdagavond doet Schutterskoning Arnoud de Zeeuw zijn intrede in het dorp met zijn
gemalin, de knappe koningin Petra.
Hoewel, bij nader inzien bleek de koningin toch erg mannelijk te zijn en te luisteren naar de
naam Peter.
Tijdens het traditionele vogelschieten op zaterdagmiddag wordt Eva Doornbos onze nieuwe
schutterskoningin.
Mooi weer en een geweldige inzet van de feestcommissie zorgen voor een fantastische
week.
In juni wordt Paul Andela achtste bij de MKB Top 100 met zijn Solar Weeder. In die top 100
staan succesvolle innovaties.
De Solar Weeder van Paul Andela bestaat uit een wiedbed dat wordt aangedreven door
zonne-energie.
Op 3 juli wordt het Schokkererf gesloopt. Wethouder Henk Suelmann geeft het startsein, een
voor veel Nagelezen emotioneel moment.
Met de sloop wordt de weg vrijgemaakt om deze locatie weer tot het kloppend hart van
Nagele te ontwikkelen.
Het café-restaurant Schokkererf naar de hand van architect Dunnebier was de
dorpsontmoetingsplek in Nagele. Na de sloop worden de contouren van het oude
Schokkererf ingeplant met groen.
De vlonderplanken van het voormalige terras van het Schokkererf worden hergebruikt. Er
wordt een terras van gemaakt voor de voetbalvereniging en de ijsclub.
Voetbalvereniging VV Nagele is in 2014 gestart met de inzameling van geld voor de
renovatie van het complex. Door de opbrengsten van verschillende activiteiten van de leden
wordt er in mei gestart met de 1e fase van dit project, de nieuwbouw van de keuken. Vele
vrijwilligers werken in de zomermaanden keihard om de nieuwe keuken op tijd af te hebben
voor het nieuwe seizoen.
Helaas wordt er dit jaar geen autocross gehouden. Het lukt niet om een geschikte kavel te
vinden.
In augustus bestaat de Zonnebloem afdeling Nagele 35 jaar. Dit wordt gevierd met een leuke
boottocht vanuit Kraggenburg.
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Eind september vindt de Final Edition plaats van het N50-project. Team N50 heeft dit
hardstyle-evenement 9 keer fantastisch georganiseerd.
In november brengt Sinterklaas weer een bezoek aan de kinderen van Nagele. Sint komt het
dorp binnen, zittend op een puntdak. Er zijn allerlei spelletjes te doen en de Zeeschelp zorgt
voor leuke muziek.
De Sint, de Pieten en de kinderen hebben een gezellige middag. Complimenten aan de
ondernemersvereniging voor de organisatie!
In november is Berdi Sport & Groen de winnaar van de eerste mvo-prijs van de gemeente
Noordoostpolder. Dit is een prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In de loop van december plaatst Dorpsbelang de nieuwe dorps-kerstboom.
Op 13 december wordt een gezellig kerstfeest voor senioren georganiseerd in het Rietveld.
Op 20 december vindt het Midwinterfeest plaats bij het Rietveld. Een leuk feest,
georganiseerd door onze eigen ondernemers.
Rond de feestdagen brengen we de vrijwilligers van het dorp een kleine attentie als dank
voor hun inzet.
We sluiten 2014 af met wederom een Oud en Nieuw feest in het Rietveld.
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Sportdorp Nagele is in 2014 voortvarend verder gegaan.
De uitkomsten van het behoeftenonderzoek worden bekend. Op 8 februari wordt de kick-off
van Sportdorp georganiseerd in en om het Rietveld. Er wordt een hardloopwedstrijd
gehouden voor kinderen en volwassenen. Verder worden er diverse clinics aangeboden
zoals yoga, bootcamp, nordic walking en tafeltennis.
Je kan een strippenkaart kopen en op die manier kennismaken met verschillende sporten.
In oktober organiseert Sportdorp een fittest voor senioren.
De Stichting Hof van Nagele is ook dit jaar weer actief. Tijdens NL Doet, op 22 maart, wordt
er hard gewerkt op de Wei van Geluc. In de loop van het jaar wordt een prachtige
picknicktafel geplaatst. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over drainage van de
wei in 2015.
Zowel met de Buitenspeeldag in juni als met de Burendag in september worden er
activiteiten georganiseerd door Hof van Nagele.
Ook in de Klaverhof en de Koolzaadhof organiseren bewoners een Burendag. In beide
straten is geen echte buurtvereniging actief. Toch heeft een aantal bewoners de wens om
iets te organiseren dat goed is voor de leefbaarheid en saamhorigheid. In samenwerking met
IGW is een programma opgesteld voor deze dag. Er zijn bloembakken van steigerhout
gemaakt die staan te pronken bij de ingang van beide hoven. Ook kunnen kinderen allerlei
spelletjes doen en wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
In 2014 zijn er weer meerdere leefbaarheidsvergaderingen georganiseerd. Veel hofjes en
buitenwegen zorgen voor een afgevaardigde op deze avonden.
In januari is het thema ‘Sportdorp’.
In april krijgen we voorlichting over het voorkomen van inbraken door onze wijkagent Jan
Huizingh en veiligheidsspecialist Henk Meijering.
In oktober organiseert Dorpsbelang een avond met als thema ‘de buurtvereniging als schakel
tussen Dorpsbelang en de inwoners van Nagele’.
We vragen alle buitenwegen en hofjes dringend om deel te nemen aan deze avond. Een
extra belronde door de voorzitter levert gelukkig veel deelnemers op.
Doelstelling van deze avond is om te bespreken hoe Dorpsbelang en de buurtverenigingen
samen de communicatie richting elkaar en het dorp zouden kunnen verbeteren.
Er is een aantal bruikbare tips naar voren gekomen waar we als Dorpsbelang graag mee
verder gaan. Zo plaatsen we vanaf november onze maandelijkse notulen op de website
zodat een ieder kan zien waar wij mee bezig zijn.
Dank aan iedereen voor zijn/haar inbreng deze avond!
In februari bezoeken we een inspraakavond over het speeltuinenbeleid van de gemeente.
We zien dat de gemeente voornemens is om 2 buurtspeelplaatsen op te heffen, namelijk de
speelplaatsen in de Gerstehof en de Koolzaadhof.
Wij maken hier bezwaar tegen en dienen een alternatief plan in. Helaas duurt het ruim een
jaar voordat wij een reactie krijgen. Recent hebben we gehoord dat de speelplaats in de
Koolzaadhof gelukkig blijft bestaan. Voor de Gerstehof zijn de plannen helaas nog
ongewijzigd.
Gedurende het jaar brengen we de nieuwkomers in Nagele een tasje met een welkomstbrief
en diverse folders van Nageler organisaties en bedrijven.
Ook maken we sinds het najaar gebruik van het Twitter-account @nagelenieuws.
In 2014 is de samenwerking met IGW goed verlopen. IGW staat voor Integraal
Gebiedsgericht Werken en is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Mercatus,
Politie en Carrefour.
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Aan het begin van het jaar stelt het gebiedsteam in overleg met Dorpsbelang een jaarplan
voor Nagele op. Hierin staan diverse activiteiten en initiatieven benoemd op het gebied van
openbare ruimte en leefbaarheid.
Op 10 mei organiseren we de plantjesdag. Het is inmiddels een traditie geworden om met
tractor, platte kar en heel veel plantjes en potgrond de hofjes door te gaan. Voor bijna niets
hebben we voor vele mensen de bloembakken gevuld.
Helaas is het weer deze dag erg slecht. Maar ondanks dat krijgen we vele enthousiaste
reacties. Ook dit jaar heeft de zorgboerderij van Adriaan van Oorschot weer fantastisch
geholpen.
In 2012 hebben wij als Dorpsbelang voor de eerste keer de activiteit Razem georganiseerd.
Dit was een activiteit met als doel het welkom heten en leren kennen van de
arbeidsmigranten die zich in ons dorp hebben gevestigd.
In mei 2014 hebben we hier een vervolg aan gegeven. Het doel van die dag is informatie
geven over alles wat er te doen is in Nagele.
Dit doen we in de vorm van een rondrit langs de hofjes met een opvallende caravan. Het is
de bedoeling dat we in ieder hofje een stop maken en de belangstellenden, onder het genot
van een kopje koffie, informatie overhandigen en in gesprek gaan.
Helaas was er weinig animo, we hebben dan ook besloten om geen verder vervolg aan
Razem te geven.
Verder hebben we afgelopen jaar het initiatief genomen om samen met zo veel mogelijk
dorpsbewoners op zaterdag 24 mei een ‘Grote Klussendag’ te organiseren. Doel is om
samen de handen uit de mouwen te steken en verschillende klussen te klaren in de
openbare ruimte en voor mensen die dit zelf niet meer kunnen.
Er zijn deze dag veel klussen uitgevoerd!
Andere thema’s die ons bezig houden in 2014 zijn Schaliegas, vliegroutes en
breedbandinternet.
Over Schaliegas is veel gesproken in het 10-dorpen-overleg. In de loop van het jaar zijn we
tot de conclusie gekomen dat het erg belangrijk is om bewoners hierover goed te informeren.
In Nagele hebben we dit samen met de ondernemersvereniging opgepakt. Dat heeft geleid
tot een informatieavond in januari 2015. Daar hebben we ons standpunt gevormd: wij zijn
tegen de winning van Schaliegas in de polder.
Wat betreft de vliegroutes hebben we samen opgetrokken met Dorpsbelang Ens. We hebben
geprobeerd om een gezamenlijke informatieavond te organiseren, maar dat is helaas niet
gelukt.
In oktober heeft het bedrijf Greenet een voorlichtingsavond in Nagele georganiseerd. Dit gaat
over breedbandinternet in het buitengebied. Inmiddels is de Ondernemersvereniging
Groendorpen ook in gesprek met Greenet, de gemeente en de provincie over een mogelijk
polderbrede uitrol van sneller breedbandinternet.
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Natuurlijk is er ook dit jaar weer veel gebeurd op het gebied van de ontwikkeling van Nagele.
Uitgangspunt is de dorpsvisie uit 2012 en het Ontwikkelperspectief van eind 2013.
In het ontwikkelperspectief worden diverse thema’s beschreven.
Het eerste thema betreft het Groen in Nagele.
Door de gemeente en buro Mien Ruys is een Groenstructuurplan gemaakt.
In 2014 is gestart met de uitvoering van dit plan.
Er is op verschillende plekken flink gerooid.
In februari wordt het oostelijk vizier gekapt. Dat zijn de hoge bomen tussen de Vlashof en de
Klaverhof. Het ziet er heel kaal uit, maar gelukkig zijn er weer mooie nieuwe bomen
aangeplant.
Ook op het middenterrein wordt veel gekapt. Zo wordt het erg kaal rondom het MFC.
Het terrein zou worden gedraineerd en opgehoogd met als doel een mooi terrein tijdens het
dorpsfeest. Helaas is dat niet gelukt, het terrein lag er ‘schots en scheef’ bij, wat dan wel
weer paste bij het thema van het dorpsfeest.
We hebben ons hierover beklaagd bij wethouder Suelmann. Daarna zijn er gelukkig stappen
gezet.
Dorpsbelang, Stichting MFC, feestcommissie en Tom en Diana hebben de wens
uitgesproken om het plein rond het MFC te vergroten. De gemeente gaat akkoord en zegt
toe om het materiaal te leveren als het dorp het werk uitvoert.
In het najaar en de winter moet het terrein inklinken, maar zoals jullie allen weten is er recent
een grote klus geklaard door vele vrijwilligers. Complimenten daarvoor!
Binnenkort wordt de laatste grond opgebracht en wordt het terrein ingezaaid. Het zal tijdens
het dorpsfeest nog niet helemaal groen zijn, maar volgend jaar, tijdens het 60-jarig bestaan
van Nagele, zal er een prachtig grasveld liggen.
Ook in de hofjes moet het nodige gebeuren op het gebied van Groen.
Samen met de gemeente en de Groenbrigade hebben we gekozen voor een start in de
Klaverhof.
In februari is er een bewonersavond gehouden. De werkzaamheden worden toegelicht en de
bewoners hebben uitgekozen welke meerstammige bloeiende bomen er op hun grasveld
worden geplaatst. Ook is er gesproken over de aanleg van bloeiende beplantingsstroken.
Voorwaarde van de gemeente is dat de bewoners een overeenkomst tekenen voor het
onderhoud hiervan. Helaas is dit niet gelukt in de Klaverhof.
Later in het jaar is er gesproken met de bewoners van de Koolzaadhof.
Op dit moment lijkt het er op dat het daar wel gaat lukken om zo’n bloeiende strook te
realiseren.
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Het tweede thema in het ontwikkelperspectief is ‘Wonen in Nagele’.
Met betrekking tot dit thema wil ik vooral de Karwijhof noemen.
Vereniging Hendrick de Keyser heeft in april 2014 haar plannen toegelicht voor vernieuwing
en restauratie van de Karwijhof. Mercatus ondersteunt dit project. De gemeente
Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ook steun toegezegd.
Omdat woningen van woningcorporaties niet zomaar mogen worden overgedragen aan
andere partijen, wordt een aparte procedure gevolgd. Deze procedure kost helaas de nodige
tijd.
We hopen dat de overdracht van de Karwijhof komend jaar daadwerkelijk zal plaats vinden.
Het derde thema is ‘Voorzieningen in Nagele’.
Dit thema is voor ons allen natuurlijk heel belangrijk.
Er zijn stappen gezet, zoals de eerder genoemde sloop van het Schokkererf.
Maar over de toekomst van het centrumgebied is verder nog veel onzeker.
Meer informatie volgt later in deze vergadering.
In 2014 zijn er plannen gemaakt voor het behoud en herstel van de Zuiderwinkels met de
daarbij behorende openbare ruimte. De gesprekken hierover met de ondernemers en
eigenaren zijn in een vergevorderd stadium.
In 2013 is het nieuwe pannaveld bij de basisschool Titus Brandsma aangelegd. We hoopten
dat de rest van de plannen voor het schoolplein in 2014 zouden worden uitgevoerd. Helaas
is dat niet gebeurd. We hebben begrepen dat de plannen voor de herinrichting al een tijd
geleden zijn goedgekeurd. Voor de uitvoering ligt de bal nu bij Stichting Aves.
Ook wat betreft Ring 1, de voormalige katholieke school, zijn er stappen gezet.
In oktober tekenen de Stichting Kinderopvang Flevoland en de Stichting Mierenhoop een
gebruikersovereenkomst met de gemeente. De verbouwing start direct daarna. Afgelopen 1
maart zijn alle bewoners van de Mierenhoop verhuisd naar de Ring.
Op dit moment worden binnen de laatste werkzaamheden uitgevoerd, in mei zal het gebouw
officieel worden geopend en zal ook de nieuwe naam bekend worden gemaakt.
Ik wil nu ook graag van de gelegenheid gebruik maken om alvast een voorschot te geven op
het jaar 2016. Het jaar dat Nagele haar 60-jarig jubileum zal vieren. Als dorpsbelang zijn wij
aan het brainstormen over welke invulling we aan dit feestelijke jaar zullen geven. Vast staat
dat er een revue opgevoerd zal worden, hiervoor is al een enthousiaste club mensen een
poosje bezig met schrijven.
Ook voetbalvereniging Nagele heeft contact met ons gezocht om overeenstemming te
vinden, zodat we geen dingen langs elkaar heen organiseren. Omdat er vanuit het dorp
wellicht ook goede ideeën zijn, wil ik vanaf deze plaats een oproep doen aan alle Nagelezen
die het leuk zouden vinden om onderdeel uit te maken van een ‘jubileum-werkgroep’ . Dit
houdt in dat je samen met andere Nagelezen, meedenkt over leuke activiteiten en hierin ook
het een en ander kan en wil organiseren. Er zal een contactpersoon vanuit Dorpsbelang
worden aangewezen, zodat de lijnen kort zijn. Het lijkt ons leuk als er vanuit verschillende
leeftijdscategorieën mensen zijn die zich aanmelden.
Als u geïnteresseerd bent, geef dan een seintje aan 1 van de leden van het dorpsbelang. Dat
kan vanavond, maar ook via een mailtje of een belletje. We zullen ook een oproep in de
Nagelezen en op de website zetten.
Rest mij u alleen nog allen te bedanken voor de aandacht. Het was een heel verhaal, maar
daaruit blijkt maar weer dat we weer veel hebben gedaan en bereikt het afgelopen jaar. En al
zijn er nog voldoende zaken die nog niet afgerond zijn, of zich nog zelfs in een beginstadium
bevinden, wij blijven met zijn allen de schouders eronder zetten!
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