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Hoofdstuk 1: Algemeen 

 

Algemeen / inleiding: 

Dorpsbelangen heeft in 2015 het goede van voorgaande jaren weten vast te houden. We zijn nog 

steeds een belangrijke gesprekspartner die vooraf gevraagd wordt om raad of advies. Het MFC is 

weer in een samenwerkende fase terechtgekomen waarbij de Raad, het College en de Stichting de 

Oeverwal langzaam stappen zetten richting de realisatie. Een proces, dat zeer lang duurt, dat vooral 

hinder ondervindt van de financiële crisis, maar waar het doel (ouderen kunnen ook met zorg blijven 

wonen in Swifterbant en een onderdeel blijven van de samenleving) overeind blijft. 

 

De nieuwbouw heeft eind 2015 enige ophef veroorzaakt, veelal door onbegrip. Verderop in het 

verslag de uitgebreide uitleg, waarbij nu al opgemerkt kan worden dat Dorpsbelangen altijd staat 

voor inventariseren van belangen en hierover in gesprek wil zijn met iedereen. Niemand is of wordt 

buitengesloten. Natuurlijk kan er een situatie zijn dat iemand later of anders is geïnformeerd, maar 

blijft staan dat we ook dan gewoon met elkaar in gesprek blijven. 

 

De ambities van het afgelopen jaar zijn nog steeds gaande. Elke 2 weken een eigen krant van 

Swifterbant gloort aan de horizon. Het contact op straatniveau kwam vooral terug tijdens de 

bijeenkomsten en kan in 2016 doorgezet worden. De ambitie om de Klokbeker vorm te geven, zodat 

de organisatoren ondersteund worden heeft weinig prioriteit gehad doordat belangen een groter 

aandeel hadden dit jaar. Doordat het bestuur van Dorpsbelangen van samenstelling wisselt, kan Ap 

de Boer zich de komende tijd meer op de Klokbeker richten en de continuïteit daar verbeteren. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat het een jaar was met veel en zware onderwerpen, waarbij de 

steun van de bestuursleden, commissieleden, leden en niet leden overweldigend is geweest en juist 

die steun maakt het jaar 2015 een goed jaar om op terug te kijken. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Het afgelopen jaar is het bestuur begonnen met een viertal bestuursleden (en één vacature). Dat zijn 

Ap de Boer (voorzitter), Ger Snel (penningmeester), Douwe Kuperus (vice-voorzitter) en Wim van 

Werven (secretaris). Eind 2015 heeft Ap de Boer besloten zich niet verkiesbaar te stellen. Daarnaast 

heeft Wim van Werven besloten zijn bestuursperiode niet te volbrengen. Wij als bestuursleden 

bedanken Ap en Wim mede namens de leden voor hun onvoorwaardelijke inzet. Voor een passend 

afscheid wordt uiteraard gezorgd.  

 

Bestuurders: 

In de aankomende ALV van 22 maart 2015 vinden er verkiezingen plaats voor het bestuur. Er zijn een 

tweetal bestuursleden waarvan die niet verder gaan binnen het bestuur. Hierdoor ontstaan, naast de 

huidige vacature, een drietal vacatures. Vanuit het bestuur worden een tweetal kandidaten 

voorgesteld. U als leden heeft de mogelijkheid om een of meerdere tegenkandida(a)t(en) voor te 

stellen. Tegenkandidaten kunnen voorzien van handtekeningen van ten minste 10 leden worden 

voorgedragen aan het bestuur via secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl voor aanvang van de 

ALV. 

 

Leden: 

Er zijn op dit moment 787 gezinnen lid van onze vereniging. Mochten jullie als lid een ander lid 

aandragen dan is dat meer dan welkom.  
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Ambities 2016: 

Er zijn meerdere zaken die vanuit 2015 doorlopen in dit jaar en die onze aandacht zouden moeten 

behouden. Denk aan het MFC, het project wonen, (verkeers-)veiligheid, enz. Omdat Dorpsbelangen 

weer een serieuze gesprekspartner is voor vele partijen en wordt benaderd voor overleg en 

samenwerking, zijn in 2014 enkele ambities weergegeven. Een korte terugblik daarop: 

 

De eerste ambitie was om onder de noemer “Contact op straatniveau” het dorp in te gaan om in 

gesprek te gaan met  de mensen in de straat, de verenigingen, groepen, etc. “Saamhorigheid en 

elkaar kennen zijn dorpse waarden waar we voor staan. Die gaan we via dat directe contact 

uitdragen en ontvangen.” De tweede ambitie was het “Informeren”. Via Facebook en website 

konden we veel informatie delen. En om toch ook die mensen die weinig tot geen toegang hebben 

tot deze (social) media te bereiken wilden we nieuwe methoden om Swifterbant van informatie te 

voorzien gaan onderzoeken.  Als derde ambitie wilden we weer bestuurders voor activiteitenstichting 

‘De Klokbeker’ actief zien te krijgen.  

 

Zoals hierboven onder het hoofdstukje ‘Bestuurssamenstelling” al is aangegeven is het bestuur al 

twee jaar onvolledig en wordt van twee van de vier bestuursleden afscheid genomen. Hiermee gaat 

veel dossierkennis verloren. Inmiddels zijn gelukkig twee aspirant bestuursleden aangetrokken maar 

de realiteit is dat deze zich de diverse lopende zaken eerst nog eigen moeten maken. Het huidige 

bestuur heeft besloten om de eerder gestelde ambities bij te gaan stellen. 

 

Met betrekking tot de eerste ambitie: in de praktijk heeft dit geresulteerd in het zichtbaar aanwezig 

zijn op de ‘zomeravond-fair’ van de  winkeliersvereniging en op de braderie tijdens het Oogstfeest. 

Het bleek echter dat er weinig animo was om met DbS in gesprek te gaan. Dit punt heeft voor het 

bestuur voorlopig niet de hoogste prioriteit. 

 

Ambitie ‘informeren’: we zien het op orde brengen van de communicatiekanalen als een absolute 

noodzaak voor 2016. De website is al langere tijd niet beschikbaar en dat wordt door de leden 

duidelijk als een gemis ervaren. Dorpsbelangen heeft recent veel energie gestoken in het weer van 

de grond krijgen van de dorpskrant ‘De Swifterbanter. Ook aan de derde ambitie is hard gewerkt en 

er hebben zich inmiddels weer enkele bestuurders voor deze activiteitenstichting aangemeld. En 

verdere (financiële) ontvlechting van Dorpsbelangen (b)lijkt zinvol. 

 

Het bestuur Dorpsbelangen zal zich in 2016 eerst vooral richten op de interne organisatie en er alles 

aan doen om weer een volledig bestuur samen te stellen. Daarnaast zal het bestuur haar doelstelling 

en kerntaken beter gaan formuleren, met daarin aandacht voor de rolverdeling plus taken en 

verantwoordelijkheden richting haar gesprekspartners (als gemeente, raadsleden, verenigingen, 

(groepen of individuele) Swifterbanters, etc.). 

 

Tijdens het verloop van projecten en op beslismomenten wil het bestuur regelmatig de draagkracht 

voor deze projecten toetsen bij haar leden. Daartoe zijn enkele malen o.m. informatieavonden 

georganiseerd. Toch is de indruk dat dit geen representatieve indruk geeft van de mening van de 

achterban. Het bestuur gaat in 2016 kijken hoe we de mening van de leden beter inzichtelijk kunnen 

krijgen.   
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Hoofdstuk 2: Belangenbehartiging 

 

Wijk- en buurtbeheer: 

Er was weer een lokaal wijk- en buurtbeheer, waarin gemeente, woningbouwvereniging (OFW), 

Jongerenwerk (Meerpaal), politie, zorg en Dorpsbelangen samen hebben gewerkt. Veiligheidsissues 

zijn aan bod geweest, waaruit algemeen bleek dat Swifterbant zeer veilig is, vergeleken met andere 

plaatsen. Inbraak en geweld zijn hier sterk ondervertegenwoordigd. Daarom is door de betrokkenen 

op incidenten gericht om dit ook laag te houden. Daarnaast blijkt sociale media sterk te helpen 

doordat inbrekers van minuut tot minuut werden gevolgd en de politie hen heeft gearresteerd. Een 

tegenvaller was de Buurtschouw-app. Hier kan iedere Swifterbanter zijn / haar omgeving direct 

beoordelen en aangeven waar er verbeteringen mogelijk zijn. Op zich kan je stellen dat Swifterbant 

er behoorlijk goed bij ligt als het gaat om het openbare deel en wellicht verklaart dat de lage 

deelname. Op dit moment missen we een vertegenwoordiger vanuit Dorpsbelangen die zich aan kan 

sluiten bij dit overleg door vertrek van de vorige vertegenwoordiger. Bent u of weet u iemand die kan 

kijken en denken over zaken die vandaag en morgen spelen en 1 keer per maand daarover met de 

genoemde partijen vergaderd en acties in- en uitzet, dan kan u dat melden bij de secretaris. 

 

Verkeer: 

De Bosweg en de Dronterringweg zijn nog niet geheel klaar, maar sterk verbeterd in 2015. Beide 

zullen in 2016 afgemaakt worden. De Dronterringweg zal op het deel dat voor het dorp ligt afgerond 

worden met een nieuwe rotonde bij de Poort en de Bosweg zal voorzien worden van een apart 

voetpad, zodat de veiligheid ook daar sterk verbeterd. Over het bruggetje tussen de Gletsjerstraat en 

de Vendelier werd en wordt veelal door scholieren gefietst. Een enkeling heeft daar een bekeuring 

gehad voor het fietsen over de brug en daarop heeft Dorpsbelangen contact gezocht met de 

gemeente en de politie. Allen zijn het eens dat het fietsen voor kinderen via deze brug de meest 

veilige weg is naar en van school. Alle andere alternatieven zijn onveiliger. De brug is zodanig dat 

fietsers en voetgangers hier gelijktijdig gebruik van kunnen maken zonder dat dit gevaarlijk hoeft te 

zijn. Het wettelijk vastleggen blijkt echter lastig en daardoor is er nu een gedoogsituatie, die 

gesteund wordt door de gemeente en politie. 

 

Openbaar vervoer: 

In 2015 kwam er de klacht van reizigers dat de bussen niet goed aansloten op de trein. De 

wachttijden waren lang. Na een inventarisatie bij de bushaltes en via Facebook was duidelijk dat er 

algemene onvrede was over deze aansluitingen. Dorpsbelangen heeft een brief geschreven met 

daarin de vraag deze aansluitingen te verbeteren. De aansluitingen zijn verbeterd door de nieuwe 

dienstregeling in 2016. Hierdoor zijn de tijden naar het centrum en de scholen veranderd en dat 

geeft daar weer onvrede. Dorpsbelangen heeft nu meer algemeen geïnventariseerd en deze 

bevindingen naar Connexxion verzonden met de vraag verbeteringen toe te passen daar waar 

mogelijk. Connexxion heeft een bevestiging verzonden, analyseert de gegevens en zal kijken of en 

waar verbeteringen mogelijk zijn. De materie is ingewikkeld omdat reizigersbelangen verschillen en 

elke wijziging in tijd en route gevolgen heeft voor andere reizigersgroepen. Dorpsbelangen heeft de 

visie dat aansluitingen op openbaar vervoer prioriteit hebben (trein en andere bussen). Hierdoor is 

de bereikbaarheid van Swifterbant in een zo groot mogelijke straal gewaarborgd, wat inhoud dat je 

verder van Swifterbant kan studeren of werken en hier dus kan blijven wonen. Uitvraag door een 

mini-enquête op Facebook bevestigde deze visie in grote mate en daarom is deze visie meegegeven 

aan Connexxion in de bovengenoemde brief. 
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Veiligheid: 

Zoals al beschreven onder wijk- en buurtbeheer is Swifterbant getalsmatig een zeer veilige omgeving. 

Weinig inbraak en geweld, hoewel elk incident een enorme impact heeft. Blijft staan dat de veiligheid 

het meest beïnvloed wordt door de bewoners zelf. Het zichtbaar maken van iedereen door ze 

bijvoorbeeld te groeten zorgt ervoor dat kwaadwillende(n) niet graag in ons dorp verblijven. De 

ondersteuning op incidenten wordt door gemeente, politie en sociale partner uitgevoerd en levert 

zeker zijn bijdrage. Burgemeester A. de Jonge heeft dit jaar vanuit de gesprekken met dorpelingen 

huiselijk geweld op de agenda gezet. Een verborgen onveiligheid doordat het achter de voordeur 

plaatsvindt. Deze aandacht is uitstekend en dank aan de Swifterbanter die dat op de agenda heeft 

gezet. 

 

MFC: 

De Stichting de Oeverwal werkt sinds het besluit van de gemeenteraad op 23 februari 2012, 

intensief aan de realisatie van het woonservicegebied / MFG. Op de plek waar nu de 

Hoeksteen staat moet een complex verrijzen waarin alle dorpsactiviteiten, de bibliotheek en 

een grandcafé voor alle Swifterbanters, jong en oud, zijn samengebracht met woningen waar 

ouderen en hulpbehoevenden kunnen wonen, zorg krijgen en elkaar ontmoeten. Aan het 

besluit waren meerdere jaren van voorbereiding door een groep inwoners van Swifterbant 

vooraf gegaan. Eind 2014 stond de voortgang in de ontwikkeling van het multifunctioneel 

gebied korte tijd stil als gevolg van verschillen van inzicht tussen de Stichting en de 

gemeente. Deze verschillen van inzicht bleken echter overbrugbaar en sindsdien wordt door 

de gemeente en de stichting intensief samengewerkt. Op 1 april 2015 leverde de Oeverwal 

het gevraagde huiswerk op en kon de gemeente aan de slag met de sociale huurwoningen 

die onderdeel uit gaan maken van het complex. Na de zomer werden de gesprekken van de 

gemeente met woningbouwvereniging Oost Flevoland Woondiensten hierover definitief 

gestaakt. Sindsdien werkt de gemeente aan alternatieven. De gemeente houdt de Oeverwal 

regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De Oeverwal heeft veel vertrouwen in de 

intenties van de gemeente en gaat er vanuit dat er, na een periode van relatieve rust voor 

de bestuursleden, in de eerste helft van 2016 weer veel werk aan de winkel zal zijn. Zodra er 

groen licht is wordt een informatieavond belegd. 

 

Wonen: 

De visie van Dorpsbelangen is: "Groen versterken door Rood" en "Wonen en leven in Groen". Dit 

houdt in dat we het groen dat verloren is gegaan tijdens het bouwen vanaf de jaren 90 weer laten 

terugkomen en de verhoudingen (tussen groen en rood) weer hersteld worden in combinatie met 

nieuwbouw. Nieuwbouw "Wonen in groen" kan slechts plaatsvinden in bestaand groen. Nieuw groen 

ontwikkelen duurt ongeveer 10 jaar en moet dus nu gekoppeld aan de nieuwbouw van heden gaan 

plaatsvinden. Hierdoor moet het evenwicht zoals beschreven in de structuurvisie van Dronten over 

Swifterbant hersteld worden en voorbereid worden op in het groen wonen in de toekomst. 

 

Locatie: 

Uit een enquête in het dorp zijn verschillende locaties naar voren gekomen. Velen bleken niet 

haalbaar. Bijvoorbeeld de meest genoemde locatie Industrieterrein de Spelwijk. Deze voldoet niet 

aan de visie "het wonen in het groen" en kent vele grondeigenaren en onlangs is een verbetertraject 

ingezet door gemeente, provincie en natuurlijk Dorpsbelangen.  
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Daarop volgend zijn meerdere locaties doorgerekend door de gemeente en is het gebied rond de 

Volkstuinen en het Hazepad als potentieel kansrijk aangemerkt. Daarop heeft Dorpsbelangen 2 

infoavonden georganiseerd. De eerste in maart werd door 25 personen bezocht en hoewel daar 

positief werd gereageerd op de visie, is besloten het dorp nogmaals te informeren. Deze 

inkoopavond in oktober werd zeer goed bezocht. 

 

Misverstand: 

Velen dachten dat de locatie al bepaald was, maar dat is een groot misverstand gebleken. 

Dorpsbelangen had als taken om te informeren en te inventariseren van de belangen. Er was geen 

enkel besluit genomen, maar dit was juist de start van het inventariseren van de belangen. Het 

uitgangspunt dat groen van iedereen is in Swifterbant maakte dat er is besloten iedereen gelijktijdig 

te informeren. Dat bleek achteraf niet wijs. Belanghebbenden als Volkstuinen, Buitenhof en 

Paardenstallen hadden vooraf geïnformeerd willen zijn. Dorpsbelangen heeft direct erkend dat dat 

achteraf een betere handelwijze was geweest. 

 

Voortgang: 

Dorpsbelangen heeft in een participatiemodel de visie naar voren gebracht en de Gemeente, het 

College en de Raad onderstrepen deze visie. Wij hebben een deel van de belangen helder en 

duidelijk gecommuniceerd naar de gemeente en zijn meegewogen in de locatiekeuze (bijv. de 

afstand tot het centrum i.v.m. winkeliersbelangen). De gemeente is verantwoordelijk voor draagvlak 

en zal zelfstandig dit proces inzetten. Dorpsbelangen zal zich blijven inzetten op het inventariseren 

van belangen en deze uitdragen. 

 

Verbeteren bestaand groen: 

Tijdens het proces werd duidelijk dat ook bestaand groen verbeterd kan worden. Dit staat los van 

nieuwbouw, met dien verstande dat ook deze nieuwe bewoners weer in of aan dat groen leven. 

Hiervoor zal een apart traject worden ingezet voor bijvoorbeeld een kwaliteitsslag van het 

Swifterbos. Nogmaals wat ons betreft staat dat geheel los van wonen en nieuwbouw. De visie blijft 

meer groen en kwalitatief hoogwaardig groen is natuurlijk zeer welkom. 

 

Zwembad Abelen: 

2015 was een goed jaar voor zwemmers in Swifterbant. Veel mooie dagen en het bad was veel open. 

Optisport heeft naast de regel dat het bad open is bij een voorspelling van 21 graden of hoger ook 

getracht rekening te houden met bijvoorbeeld de aanwezigheid van de zon, wind of regen. Daardoor 

was het bad ook wel eens open als de voorspelling onder de 21 graden bleef, maar er wel veel zon en 

weinig wind was. Daarnaast waren er door extra inspanningen van gebruikers en Optisport 

management activiteiten die goed bezocht zijn. Een groep vrijwilligers heeft zich de gehele periode 

en op speciale momenten ingezet om onkruid te verwijderen en groen bij te houden. Helaas is 

afscheid genomen van de groep Zwembadbelangen door Dorpsbelangen. Zij willen dat het bad elke 

dag open is ongeacht het weer. Dorpsbelangen zou dat ook graag willen, maar weet dat met de 

beperkte middelen vanuit de gemeente en de Optisport dit een onhaalbare wens is. Er is politieke 

goodwill gekweekt om het behoud van deze voorziening. Ondertussen heeft door het verdwijnen van 

vele buitenbaden om ons heen het buitenbad in Swifterbant een unieke aantrekkingskracht gekregen 

voor ons dorp. Wij zijn dankbaar voor de samenwerking en bereidheid van gemeente en Optisport 

om te investeren in deze unieke voorziening en willen dat koesteren. De zoektocht van gemeente en 

Optisport zal blijven bestaan uit het zo goedkoop mogelijk in stand houden van deze voorziening. Het 

dagelijks ongeacht het weer en bezoekersaantallen open houden van het bad is ons inziens 
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overvragen. De uitingen van Zwembadbelangen maakten dat zij buitengesloten werden als 

gesprekspartner en dat lijkt voor ons geen bijdrage te leveren aan het gezamenlijk in stand houden 

van deze belangrijke en unieke voorziening. 

 

Camping de Abelen: 

De camping heeft nu een jaar gedraaid met de nieuwe eigenaren. Zij hebben een mooi product met 

toezicht aan ons dorp toegevoegd en werken samen op verschillende vlakken met het dorp. 

Voorbeeld is de Kerstwandeling die vanaf de camping start en eindigt. Een welkome aanvulling voor 

Swifterbant. 

 

De Swifterbanter: 

Het viel onder de ambitie van het bestuur om alle bewoners regelmatig en gelijktijdig informatie te 

kunnen verschaffen. Digitaal blijkt daarin een aanvulling, maar voldoet niet geheel aan de 

doelstelling omdat informatie te snel afwijkt van het origineel. Daarom is er ingezet op een krant die 

elke 14 dagen huis aan huis verspreid wordt in Swifterbant. Winkeliers hebben aangegeven dit 

initiatief (financieel) te ondersteunen en de samenwerking met de Omni, kerken en alle andere 

organisaties die Swifterbant rijk zijn moet voor de inhoud van de krant gaan zorgen. Hiervoor is een 

krachtige samenwerking noodzakelijk bevestigd met de afspraak om  content aan te leveren. 

Dorpsbelangen neemt in eerste instantie het initiatief om dit deel te coördineren en heeft daarvoor 

acties uitgezet. De gemeente is gevraagd een financiële bijdrage te leveren. In ieder geval voor de 

opstart en wellicht voor ondersteuning tot behoud. 

 

Kruidentuin: 

De kruidentuin kent een vaste groep die de zorg en organisatie al jaren met succes draait. Zo ook in 

het afgelopen jaar. Elke keer weten de vrijwilligers dit in een nette tuin te krijgen, waarbij de functie 

behouden blijft. Voor hen ook alle lof en eer. 

 

Schaliegas: 

In 2014 heeft Dorpsbelangen Swifterbant een zgn. zienswijze uitgebracht op de door de overheid 

opgestelde “Structuurvisie schaliegas”. Hierin heeft ze haar zorg geuit over de eventuele opsporing 

en winning van schaliegas in Nederland in het algemeen, maar met name in de regio rond het 

Ketelmeer. Naast nóg 2463 zienswijzen zijn ook ruim 300 reacties van overheden richting de 

landelijke politiek gestuurd, waaronder ook een kritische reactie van Gemeente Dronten. In juni 2015 

is Dorpsbelangen Swifterbant per brief door het Ministerie van Economische Zaken op de hoogte 

gebracht van het kabinetsbesluit over schaliegaswinning in Nederland. Het kabinet heeft bekend 

gemaakt dat er deze kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden. Commerciële 

opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet aan de orde. 

Vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden dan ook niet verlengd. Aan het einde van 

2015 zou het kabinet een visie op het energiebeleid na 2020 uitbrengen met daarin o.a. aandacht 

voor de rol die fossiele brandstoffen in de overgang naar een duurzame energievoorziening kunnen 

spelen. In die context zal de vraag worden beantwoord of het zinvol is schaliegas nader te 

onderzoeken. De eind 2015 gemaakte keuze zal begin 2016 worden uitgewerkt in de structuurvisie 

Ondergrond en zal ter inzage worden gelegd. Dorpsbelangen houdt de voortgang in de gaten. 
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Hoofdstuk 3: Evenementen: 
 

Verantwoordelijkheid: 

De stichting de Klokbeker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van evenementen in opdracht van 

Dorpsbelangen.  Daarnaast ondersteunt het evenementen die als doel hebben Swifterbant en haar 

bewoners te verbinden. Ondersteuning van activiteiten vanuit de Klokbeker heeft plaatsgevonden op 

verschillende gebieden: Financieel, verzekeringstechnisch, vergunningsaanvragen, materialen, 

verkeersveiligheid, draaiboeken.  
 

Kwaliteit: 

Alle evenementen waren van goede tot uitstekende kwaliteit in organisatorisch, uitvoerend en 

financieel opzicht. Daarbij onze gaat dank uit naar coördinatoren en uitvoerende vrijwilligers. Er is 

een grote diversiteit in de evenementen waardoor er voor iedere Swifterbanter mogelijkheden zijn 

deel te nemen. 

 

Zelfstandigheid: 

Coördinatoren / organisatoren hebben een zeer hoge zelfstandigheid en de belasting van de 

Klokbeker was in ondersteunend opzicht laag te noemen. Uitvoerend is er geen druk. 

Ondersteuningsvragen lagen vooral op het gebied van financiën, vergunningen en draaiboeken. 

Daarnaast toetst bijna iedere organisator zijn/haar evenement op de doelen die Dorpsbelangen hoog 

in het vaandel heeft staan. Bijvoorbeeld laagdrempelig en de keus om activiteiten gratis aan te 

bieden. 

 

Nieuwe coördinatoren: 

Een aantal evenementen kent nieuwe coördinatoren, waardoor er een mooie mix is ontstaan van 

evenementen waar coördinatoren zitten die zeer veel ervaring hebben en coördinatoren die net zijn 

begonnen. Vooral de generatie die nu jonge kinderen heeft werpt zich op. Opvallend is de nieuwe 

energie die er is om het op te pakken en de kwaliteit die indirect gerealiseerd wordt.  

 

Bestuur: 

Er is op dit moment een interim bestuur. Dit bestuur heeft als doel een nieuw bestuur samen te 

stellen. Daarvoor zijn organisatoren van evenementen uitgenodigd en is gezamenlijk gezocht naar 

mogelijke bestuurders. Hieruit zijn 2 bestuurders naar voren gekomen die zich los gaan maken van 

het evenement waarvoor ze verantwoordelijk zijn, waardoor belangenverstrengeling wordt 

voorkomen en kennis van zaken juist weer gewaarborgd is. Door het einde van de termijn van de 

voorzitter van Dorpsbelangen ontstaat voor hem de ruimte de Klokbeker te ondersteunen en een 

degelijke organisatie op te zetten.  

 

Ambitie: 

De nieuwe bestuurders zullen de ambities moeten verwoorden. Duidelijk is dat de verwachtingen 

laag gehouden worden. Er is tijd nodig om verbindingen te maken en vertrouwen te winnen van 

partijen om zich aan te sluiten. Daarbij blijft overeind dat er sprake moet zijn van een versterking. 

Dat kan bijvoorbeeld door efficiëntie op financiën, materialen, inzet vrijwilligers, afstemming 

evenementen. 
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Pasen: 

Ook dit jaar was het Paaseieren zoeken een groot succes. Dit keer werden de paaseieren op de 

Greente verstopt door de inmiddels vertrouwde Paashaas. Andere locatie betekende letterlijk en 

figuurlijk even zoeken naar de invulling, maar het was weer ouderwets gezellig. In 2016 zal dit 

evenement weer gaan plaatsvinden op de Greente. Als organisatie streven we er naar om tijdens 

deze gezellige ochtend jong en oud nog meer samen te gaan brengen. Een mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten in het centrum onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. 

 

Koningsdag: 

Organisatorisch was er een probleem doordat er geen coördinator was specifiek voor deze dag. 

Verschillende mensen hebben delen opgepakt. Hierdoor was het een geweldige dag met voldoende 

activiteiten en een goede sfeer. De reveille en de vrijmarkt zijn bepalende onderdelen voor de sfeer 

van die dag. Daaromheen zijn nog enkele andere zeer leuke activiteiten georganiseerd door 

verschillende partijen. Er is ondertussen coördinatie gevonden en daarmee is Koningsdag 

veiliggesteld. 

 

4 mei herdenking: 

Tijdens dit waardige evenement werd herdacht dat we 70 jaar terug weer een vrij land werden. 

Daarom was deze viering wat meer speciaal en werd door Toneelvereniging Markanti de eenakter 

“Voor hem die viel” opgevoerd. Dit jaar had groep 7 van OBS De Duykeldam het monument 

geadopteerd en droegen zij gedichten voor tijdens de viering. Het koor ‘Nil Volentibus Arduum’ en de 

brassband van Amor Musae verzorgden de muzikale omlijsting. Wederom een geslaagd en 

waardevol evenement waarbij de samenwerking met alle deelnemers weer uitstekend is uitgevoerd. 

 

Avondvierdaagse: 

Het grootste evenement van Swifterbant was ook dit jaar weer een succes. Deze stabiele organisatie 

zorgt voor een prachtig 4 daags evenement waarbij vele vrijwilligers zijn aangesloten en een goede 

verbinding heeft met de scholen.  

 

Oogstfeest: 

Een jonge groep vrijwilligers heeft dit jaar met veel energie een nieuwe aanpak laten zien tijdens het 

Oogstfeest. Hierbij waren er voor alle doelgroepen activiteiten. Het weer werkte goed mee. De 

locatie op de Greente achter de Bibliotheek was een succes door de intieme dorpssfeer die hiermee 

werd gecreëerd. Hoewel er het gehele weekend bezoekers waren valt de hoeveelheid bezoekers toe 

het verleden tegen. Het nostalgische grote feest rond Oogsttijd is nu al meerdere jaren achterwege 

gebleven, terwijl dat wel het doel was. Daarom is besloten volgend jaar geen Oogstfeest te 

organiseren. er komt wel een vervangend feest (zie Julifeest). 

 

Intocht Sinterklaas: 

Sinterklaas ging dit jaar op een paard door Swifterbant, na jaren met de koets zijn intocht vorm te 

hebben gegeven. Er zit nieuw elan in de organisatie en deze hebben de traditionele intocht voor 

Swifterbant verenigd met hun eigen ideeën. Hier hebben weer vele kinderen genoten en hoewel 

geen doel, blijkt dat er een aantrekkingskracht is van buitenaf om hier de intocht te vieren, omdat 

Sinterklaas en de Pieten in Swifterbant heel benaderbaar zijn.  
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Kerstwandeling: 

Geheel zelfstandig organiseert deze doorgewinterde groep deze ondertussen traditionele wandeling. 

Normaal op 2
de

 Kerstdag, maar deze keer kon het op de zondag na Kerst. Samenwerking met Amor 

musea, Camping de Abelen en anderen maken dit een warm verbindend evenement. 

 

Verkeersregelaars: 

Geen evenement, maar wel een belangrijke vrijwilligersgroep die de veiligheid van evenementen 

waarborgt. Daarnaast willen we hun extra inzet benoemen, daar zij vaak ook extra taken oppakken 

als materialen klaarzetten, opruimen, halen en brengen. 

 

Bedrijven: 

Nog meer Swifterbantse bedrijven hebben dit jaar laten zien betrokken te zijn bij het dorp. Soms met 

financieel steun, soms met materiaal of mankracht, beschikbaar stellen van ruimte. Velen voelen zich 

verbonden met de inwoners en steunen Dorpsbelangen en de activiteiten van de Klokbeker. Deze 

bedrijven zijn in uitingen van evenementen naar voren gekomen. Zowel in aankondigen, 

uitnodigingen, flyers, advertenties en op evenementen met vlaggen, banners, folders, enz. De 

Klokbeker wil in dit document de dank benadrukken voor deze steun. Zonder hen waren de 

evenementen van deze kwaliteit niet mogelijk.  

 

Verzekering: 

Organisatoren en vrijwilligers doen er alles aan om zaken goed en veilig te regelen, maar er kan iets 

mis gaan. Evenementen onder de vlag van de Klokbeker zijn goed verzekerd. Bovengenoemde 

activiteiten kennen die waarborg en het is mogelijk voor anderen ook gebruik te maken van deze 

verzekering door zich aan tet sluiten bij de Klokbeker. Organisatorisch blijft een evenement 

zelfstandig, waarbij waarden als samenwerking en verbinding voor en door Swifterbanters intact 

dienen te blijven.  

 

2016 

In de basis blijven alle evenementen intact voor 2016 met uitzondering van het Oogstfeest. Dat zal 

niet meer plaatsvinden in 2016. 

 

Julifeest 

Zowel het Oogstfeest als 12PT zijn de afgelopen jaren niet meer het grote dorpsfeest dat ze ooit zijn 

geweest en het doel waren om te bereiken. Deze 2 organisaties hebben daarom besloten te stoppen 

met deze evenementen en hun krachten te bundelen voor een nieuw dorpsfeest. Er is uitgebreid 

stilgestaan bij het doorbreken van deze 2 lange en belangrijke tradities en we hebben begrip voor de 

pijn die het voor sommigen zal opleveren. Wij hopen dat zij de herinnering aan deze fanatische 

feesten levendig houden met hun verhalen en foto’s en met trots hierop kunnen terugkijken. De 

huidige uitvoering van deze feesten deed de traditie geen eer meer aan. Daarom wordt nu ingezet op 

het starten van een nieuwe traditie. “Jullie Julifeest“ is gepland op 2 juli 2016 en zal plaatsvinden in 

het centrum van Swifterbant. De Klokbeker zal de samengevoegde organisaties en hun vrijwilligers 

ondersteunen in hun ambitie om Swifterbanters tijdens een grote evenement te verbinden. Dit 

besluit is tot stand gekomen in samenspraak met Omni ’64, Weevers, Ondernemersvereniging 

Swifterbant en Dorpsbelangen. Wij zijn zeer tevreden over deze brede steun. 

 

=================== 

 


