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Hoofdstuk 1: Bestuurszaken 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Sinds de Algemene Ledenvergadering van begin 2016 bestaat het bestuur uit vier leden:  
Douwe Kuperus (vice-voorzitter),  
Ger Snel (penningmeester),  
Marije van Splunter (secretaris) en  
Petra Indrisie (algemeen lid).  
 
Enkele maanden daarna heeft Van Splunter haar lidmaatschap van het bestuur echter weer opgezegd 
en bestaat het bestuur sinds eind juni nog maar uit drie leden. Het bestuur is inmiddels het derde jaar 
op rij onvolledig, waarvan het laatste jaar ook zonder voorzitter. Een bijzonder ongewenste situatie! 
 
In de aankomende ALV van 18 april 2017 vinden er verkiezingen plaats voor het bestuur. In een 
vorige ledenvergadering is er ingestemd met het hanteren van een structuur waarbij bestuursleden 
een driejarige termijn invullen. Om continuïteit te garanderen zit er overlap in het moment van aftreden 
binnen het bestuur. De huidige vice-voorzitter en de penningmeester hebben nu 3 jaar zitting in het 
bestuur en hebben beiden aangegeven er geen tweede termijn van 3 jaar aan vast te willen knopen.  
 
Ondanks diverse wervingspogingen zijn er tot op heden geen vervangers gevonden waardoor tijdens 
de ALV de bijzonder vervelende situatie zou kunnen ontstaan dat er absoluut onvoldoende 
bestuursleden overblijven. Beide aftredende bestuursleden zien ook de ernst van de situatie wel in en 
zullen de leden voorstellen om de termijn met 6 maanden te verlengen om nieuwe bestuursleden in te 
kunnen werken. Maar dan moeten die er in die tijd natuurlijk wel zijn! 
 
Door deze situatie ontstaan, naast de nog altijd openstaande vacature van voorzitter, een drietal 
vacatures. Vanuit het bestuur wordt één kandidaat 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. 
 
 
Terugblik ambities 2016: 
In het jaarverslag 2016 waren enkele ambities weergegeven. Een korte terugblik daarop: 
 
De eerste ambitie was het “Informeren”, het op orde brengen van de communicatiekanalen. De 
website en Facebook zijn bijgehouden, maar doordat er een groot deel van het jaar maar drie 
bestuursleden waren die ook nog eens geen PR-talenten bezitten, was de informatie via deze kanalen 
de afgelopen periode minimaal. Wel is De Swifterbanter, de krant van en voor ons dorp weer in het 
leven geroepen. De krant valt vanaf oktober 2016, om de week bij alle inwoners van Swifterbant op de 
mat. Hierin schrijven Dorpsbelangen en stichting De Klokbeker om beurten wat er speelt. 
 
Als tweede ambitie wilden we weer bestuurders voor activiteitenstichting ‘De Klokbeker’ actief zien te 
krijgen. Gelukkig heeft De Klokbeker sinds kort weer een volledig bestuur ( zie Hoofdstuk 3: 
evenementen). 
 
De derde ambitie was de inwoners betrekken bij het verloop van projecten, door middel van 
informatie- en/of inloopavonden. Dorpsbelangen bewaakte dat de projecten die de gemeente uitvoert 
op een correcte manier verlopen. Dit resulteerde er in onder meer in dat Dorpsbelangen de gemeente 
moest aansporen tot het houden van inloopavonden. De inwoners die direct te maken hebben met 
deze projecten werden hier geïnformeerd en hadden inspraak op het verloop. Afgelopen jaar zijn er 
twee inloopavonden georganiseerd ( ‘Hondsdraf’ en ‘Noordsingel’, zie verder bij Wijk en Buurtbeheer). 
Het bestuur Dorpsbelangen heeft er op toe gezien dat de vragen en suggesties van de betreffende 
bewoners door de gemeente zijn meegenomen in de besluitvorming. Het definitieve besluit ligt echter 
bij de gemeente en niet bij Dorpsbelangen. 
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De vorig jaar gestelde vierde ambitie was dat het bestuur Dorpsbelangen zich vooral zou gaan richten 
op de interne organisatie en er alles aan zal doen om weer een volledig bestuur samen te stellen. En 
tevens: doelstellingen en kerntaken beter formuleren, met daarin aandacht voor de rolverdeling plus 
taken en verantwoordelijkheden richting haar gesprekspartners ( als gemeente, raadsleden, 
verenigingen, Swifterbanters, etc).  
Sinds de vorige ALV hebben we verschillende mensen benaderd en enkele oproepen geplaatst in De 
Swifterbanter om het bestuur te komen versterken. Helaas: geen enkele reactie.  
Met het aftreden van twee bestuursleden tijdens de ALV van 2016 ging ook veel parate kennis 
verloren. Het heeft het huidige bestuur veel tijd en energie gekost om ons meerdere lopende zaken 
eigen te maken. Toch is er het afgelopen jaar veel opgepakt en het bestuur is trots op wat er tóch is 
bereikt. 
We hebben regelmatig overleg gehad met de gemeente en hebben hier onze draai wel in gevonden. 
Het contact met de gemeente (wethouder en ambtenaren) verloopt goed maar het aantrekken van de 
contacten met de raadsleden komt nog onvoldoende van de grond. Zie verder onder hoofdstuk 2. 
 
 
Wat zijn de ambities voor 2017? 
Wij willen  de inwoners van Swifterbant graag activeren om mee te praten, mee te denken en mee te 
doen! Velen zijn lid en nóg meer volgen Dorpsbelangen. Maar het actief participeren is relatief laag. 
Dorpsbelangen staat voor de Swifterbanter gemeenschap. Maar dat kunnen wij niet alléén.  
 
Wij hebben dit jaar gemerkt dat Dorpsbelangen niet echt leeft bij de Swifterbanter bevolking.  
Via de krant De Swifterbanter hebben wij regelmatig een oproep gedaan en vragen voorgelegd, maar 
hier krijgen wij steeds weinig tot helemaal geen respons op. Bijzonder jammer en niet bepaald 
stimulerend. 
 
- Is Dorpsbelangen dan nog wel van deze tijd?  
- Of is het bestaan van activiteitenstichting De Klokbeker voldoende voor Swifterbant? 
 
Dit zijn vragen die ons als bestuur nogal bezig houden. 
Van de leden horen wij graag wat zij willen én wat zij van Dorpsbelangen verwachten. Wij gaan 
hierover graag in overleg met de leden en zullen dit in de komende ALV ook aan de orde stellen. 
De ambities voor 2017 staan dus open! 
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Hoofdstuk 2: Belangenbehartiging 
 
 
Kennismakingsavond ‘adviseurs’:  
In september heeft het bestuur van Dorpsbelangen een hele groep mensen rond de tafel weten te 
krijgen die zich bezig houden met de organisatie van verschillende evenementen of die het bestuur 
kan benaderen voor advisering op gebieden als openbaar vervoer en veiligheid. In de uitnodiging 
stond aangegeven: “Graag willen wij jullie uitnodigen om elkaar te ontmoeten en eens nader kennis te 
maken. Wij zijn tijdens de laatste ledenvergadering her-/gekozen als bestuurders van Dorpsbelangen 
maar weten ook dat we op jullie kunnen bouwen voor verschillende taken en projecten. We willen ons 
allemaal inzetten voor de belangen van ons dorp. Het lijkt ons zinvol om elkaar te laten weten waar 
onze krachten liggen, zodat we in de toekomst elkaar kunnen vinden. Elkaars kwaliteiten gebruiken en 
verbinding zoeken maakt ons sterker.” Dit leverde een boeiende avond op!  
 
 
Overleg met raadsleden: 
Begin februari 2016 heeft het bestuur Dorpsbelangen een boeiend overleg gehad met de 7 in 
Swifterbant woonachtige raadsleden. Naar aanleiding van dit overleg rees de vraag of we eenzelfde 
overleg niet eens vaker zouden moeten gaan organiseren of dat dit in een breder perspectief zou 
kunnen worden opgezet. Het bestuur heeft daarop in een brief aan alle fracties binnen politiek Dronten 
een voorstel gedaan om een regulier overleg met een vertegenwoordiger vanuit iedere fractie op te 
gaan starten. Hierop is echter, ook na een herhaalde oproep, geen enkele reactie ontvangen. 
Wel heeft het bestuur inmiddels van één fractie een uitnodiging ontvangen om tijdens een 
fractievergadering uitleg te komen geven van de rol en status van deze vereniging. 
 
 
Overleg wethouder: 
Vier keer per jaar heeft het bestuur een overleg met wethouder Peter van Bergen en worden de meest 
actuele zaken die dan spelen besproken. Een uitstekende manier om een korte lijn te onderhouden 
met de gemeente. 
 
 
Wijk- en buurtbeheer: 
In mei heeft Dorpsbelangen op uitnodiging deelgenomen aan een brainstormsessie over de 
leefbaarheid in gemeente Dronten en de toekomst van het wijk- en buurtbeheer.  
Tijdens een boeiende, zinvolle bijeenkomst presenteerde de gemeente het concept-beleidsplan wijk- 
en buurtbeheer 2016-2020 met de titel 'Mee(r) doen in wijk en buurt'. 
In het beleidsplan wordt aangegeven dat er wijkgericht gewerkt gaat worden en dat Dorpsbelangen 
ook in de toekomst deel uit blijft maken van het wijkteam (waarin ook gemeente, OFW, politie en 
Meerpaal participeren). 
In het concept-plan stond aangegeven dat binnen woonkern Dronten afgelopen jaar het zgn. project 
"Vijf sterrenmethode.." is uitgevoerd. Dit hele traject werd door een ervaren beroepskracht van 
Buurtwerk Nederland begeleid. Omdat het huidige bestuur Dorpsbelangen nog redelijk onervaren is, 
zeker in de materie "Wijk&Buurtbeheer", heeft het bestuur aangegeven behoefte te hebben aan 
vergelijkbare professionele ondersteuning.  
Uit dit inmiddels door het College en de Raad vastgestelde document: “De rol van de overheid zal 
veranderen. Samenwerking is meer dan ooit vereist. Om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen is 
een flexibele overheid nodig. De tijd van dikke nota’s en abstracte beleidsvisie is voorbij. Het komt 
vooral aan op handelen en doen. Doen is het nieuwe denken. Samen werken aan een gemeente waar 
daadkracht wordt beleefd, waar daadkracht wordt getoond en waar verbeeldingskracht wordt 
gestimuleerd. Samen dragen we de gemeenschap. Ieder moet daadkracht tonen en 
verantwoordelijkheid nemen. Beeld je in wat de ander van jou nodig heeft en verbeeld je dat jij aan die 
samenleving kunt bijdragen. Kortom, mee(r) doen in de wijk & buurt.” 
 
Brievenbussen: 
Tijdens de ALV van 2016 vroeg één van de leden aandacht voor het verdwijnen van brievenbussen. 
Dorpsbelangen heeft zich daar toen in verdiept maar is gestopt omdat hierover toen niets te vinden 
bleek te zijn. Ook PostNL gaf telefonisch aan dat daarvan geen sprake was. 
Groot was de verbazing dat het bestuur de volgende week via de pers moest vernemen dat er toch 
brievenbussen in Swifterbant gingen verdwijnen en in dat artikel stond aangegeven dat dit was 
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vastgesteld “in overleg met lokale belangenorganisaties”. Bij navraag bleek dit in alle drie kernen niet 
het geval te zijn geweest. Dit is enkele dagen later gecorrigeerd in de pers. Naar aanleiding van die 
berichtgeving is het bestuur gebeld door PostNL waarin excuses zijn aangeboden en de procesgang 
is toegelicht. 
 
Informatieavond Noordsingel: 
Half december heeft de gemeente in samenwerking met Dorpsbelangen een inloopavond 
georganiseerd over de groot-onderhoud-plannen voor de Noordsingel. De gemeente heeft namelijk 
geld beschikbaar voor groot onderhoud aan het wegvlak van de Noordsingel. De gemeente had 
Dorpsbelangen hiervoor benaderd, waarop het bestuur heeft aangegeven dat deze twee partijen dat 
niet moeten gaan bepalen, maar de omwonenden! En omdat over een paar jaar aan de Zuidsingel 
groot onderhoud zal worden uitgevoerd, en de opzet Noordsingel mogelijk invloed zal hebben op het 
ontwerp van de Zuidsingel, heeft DbS dat ook in De Swifterbanter aangegeven.  
Omdat enkele aanwezigen de indruk hadden dat de gemeente samen met DbS al panklare plannen 
voor de herinrichting Noordsingel hadden opgesteld, heeft het bestuur de procesgang in De 
Swifterbanter van januari 2017 toegelicht. 
 
Informatieavond Hondsdraf: 
Ook in november had de gemeente in samenwerking met Dorpsbelangen een vergelijkbare 
inloopavond georganiseerd, dit keer voor de bewoners van De Hondsdraf en De Ganzerik. Tijdens 
deze bijeenkomst werden de plannen gepresenteerd voor aanpak van de huidige parkeeroverlast en 
de bereikbaarheid van hulpdiensten in deze wijk. Daarbij zijn door velen formulieren ingevuld met 
suggesties/ reacties voor verbetering. De gemeente is dit verder uit gaan werken en heeft toegezegd 
dit terug te zullen koppelen aan de bewoners.  
 
Het bestuur is nog altijd op zoek naar iemand die het team Wijk- en Buurtbeheer wil komen 
versterken. 
 
 
Veiligheid: 
Uit navraag bij Politie Flevoland blijkt Swifterbant nog altijd een relatief veilig dorp met ook in het 
afgelopen jaar weinig inbraken en geweld. En daar zijn wij natuurlijk blij mee. Laten wij  met zijn allen 
zorgen dat dit zo blijft. 
 
 
Wonen: 
Begin april 2016 is via een persbericht gecommuniceerd dat het College heeft besloten om meer 
inwoners en belangenorganisaties te betrekken bij de visie op woningbouw in Swifterbant.  
In het betreffende persbericht stelt de verantwoordelijk wethouder onder meer: “We hebben de tijd 
genomen om goed te evalueren met Dorpsbelangen en gesprekken te voeren met de actiegroep. … 
Binnen het tot op heden doorlopen proces kon Dorpsbelangen niet voor 100% alle belangen 
behartigen. Belanghebbenden voelden zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken.” 
 
Inmiddels heeft de voortgang van het project vorm gekregen met de vastgestelde notitie “Swifterbant 
Groeit”. Alle inwoners zijn hierover ook geïnformeerd. Het is nog niet duidelijk óf, en op welke wijze 
Dorpsbelangen in/bij dit project betrokken gaat worden. 
 
In het jaarverslag van 2015 heeft Dorpsbelangen haar visie "Groen versterken door Rood" en "Wonen 
en leven in Groen" verwoord: “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.” 
De door gemeente Dronten ingestelde Ambtelijke Begeleidingsgroep die de evaluatie van de 
procesgang heeft uitgevoerd, heeft deze visie (nogmaals) aanbevolen aan het College. “Handhaaf de 
visie Groen versterken door Rood als uitgangspunt voor het vervolgtraject. De visie ligt ook verankerd 
in de structuurvisie van de gemeente.” Dorpsbelangen is blij met deze aanbeveling. 
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Zwembad Abelen: 
Dorpsbelangen is door de gemeente benaderd om weer na te gaan denken over de toekomstige 
invulling en het beheer van het zwembad. Absoluut niet voortkomend uit een nieuwe discussie over 
het voortbestaan van het zwembad, maar wel vanuit de vraag in hoeverre we als Swifterbanters mee 
kunnen en willen helpen. Laten we de uitvoering puur bij de uitbater (Optisport) liggen of dragen we 
zelf een steentje bij? Dorpsbelangen heeft de gemeente voorgesteld om hiervoor een projectgroep op 
te gaan richten. Het bestuur kán en wil dit natuurlijk niet zelf gaan bekijken en beoordelen, maar wil dit 
graag vorm gaan geven met hulp van een enthousiaste groep meedenkers. We hebben inmiddels 
enkele dorpsgenoten bereid gevonden om deel te gaan nemen aan deze projectgroep. Tevens is het 
idee om naast deze projectgroep nog een zgn. klankbordgroep in te gaan stellen: een vraagbaak en 
‘sparring-partners’ voor de projectgroep.  
Inmiddels is er een overleg geweest met Optisport, de projectgroep en Dorpsbelangen. Tijdens een 
goed gesprek is er gesproken over openingstijden en activiteiten in het zwembad. Optisport neemt de 
ideeën mee en heeft aangegeven het prettig te vinden dat er een projectgroep is. We kijken allen uit 
naar weer een goed zwemseizoen!  
 
Dorpsbelangen heeft schriftelijk gereageerd op brief No. B16.002146 van 1 november 2016 waarin 
een tiental voorstellen van het College aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Hierin werd onder 
meer voorgesteld: “In te stemmen met het advies om het beheer en exploitatie van zowel het nieuwe 
zwembad, de overige binnensportaccommodaties en beide openlucht zwembaden, opnieuw middels 
een concessie, risicodragend, te beleggen bij een deskundige marktpartij.” Hierop heeft 
Dorpsbelangen aan het college en de gemeenteraad voorgelegd: “Het gemeentebestuur heeft een 
visie op participatie en inzet van vrijwilligers bij bijvoorbeeld het beheer en de exploitatie van de 
buitenbaden in de gemeente. Als bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant zijn we hierover in gesprek 
met de gemeente. In dit kader vraagt Dorpsbelangen zich af of (en zo ja hoe) participatie van 
vrijwilligers mee wordt genomen in het aanbestedingstraject. Wij zijn benieuwd naar  het vervolgtraject 
en horen graag wanneer Dorpsbelangen hierin iets kan/moet betekenen.” Hier is (nog) geen reactie 
op ontvangen. 
 
 
De Swifterbanter: 
In samenwerking met de winkeliersvereniging, ondernemers, Omni, kerken en alle andere 
organisaties die Swifterbant rijk is, is weer ingezet op een herstart van onze dorpskrant.  
Dit is gelukt en op 4 oktober 2016 lag weer de eerste editie bij iedereen op de mat! Sindsdien wordt 
deze krant elke 14 dagen huis aan huis verspreid. 
Een prachtig, laagdrempelig medium met actuele informatie. Het bestuur Dorpsbelangen maakt hier 
ook dankbaar gebruik van en verzorgt in ieder geval iedere vier weken een ‘column’. De 
tussenliggende editie maakt activiteitenstichting De Klokbeker gebruik van deze ruimte. 
 
 
Kruidentuin: 
Uit terug te vinden krantenberichten uit 1979 blijkt dat de kruidentuin in Swifterbant alweer 38 jaar 
bestaat! En vanaf het begin wordt het bestuur geleid door dhr. Kiers. Die verzorgt tevens de inkoop 
van het zaai- en pootgoed en maakt jaarlijks het zgn. teeltplan, zodat de grond optimaal benut kan 
worden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de grond op tijd bewerkt wordt en er gezaaid en/of gepland kan 
worden. Voor de bemesting wordt alleen gebruik gemaakt van organische en milieuvriendelijke 
stoffen. 
Al bijna 40 jaar is dit een uniek stukje Nederland dat op dit moment aan een kleine tweehonderd 
plaatsgenoten de gelegenheid biedt om (tegen een jaarlijkse bijdrage van slechts € 3,--) zelf hun 
kruiden, bloemen of (vergeten) groenten te komen oogsten.  
Als ‘bewijs van lidmaatschap’ krijgen de leden één keer per jaar een boekje, waarin naast de indeling 
van de tuin (waar vind ik wat?) ook nog eens leuke recepten staan waarbij producten uit de 
kruidentuin kunnen worden gebruikt. De kruidentuin kent geen vaste openingstijden. Hierdoor kunnen 
de leden zelf bepalen wanneer ze iets willen komen halen.  
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Project windmolens: 
Dorpsbelangen Swifterbant heeft sinds november 2016 zitting in de zgn. Klankbordgroep Windplan 
Blauw. Deze groep in ingesteld door de windvereniging SwifterwinT en Nuon, die het initiatief hebben 
genomen om een windpark te gaan realiseren in het poldergebied rondom Swifterbant. Doel is om in 
dit gebied 65 nieuwe en grotere windturbines plaatsen en daarmee tegelijkertijd de bestaande 
windturbines te saneren, als bijdrage aan de nationale doelstelling tot vergroening van de 
energievoorziening. 
Deze klankbordgroep heeft als rol om gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies te geven aan de 
initiatiefnemers van dit project “Windplan Blauw”. Tevens kunnen kansen én bedenkingen kenbaar 
worden gemaakt. 
Het bestuur Dorpsbelangen heeft daarbij als voornaamste inzet:  
- de participatiemogelijkheden van alle dorpsbewoners in Windplan Blauw te bevorderen en  
- mogelijke nadelige gevolgen van dit plan  te beperken.  
Omdat de capaciteit van het bestuur te beperkt is om actief te participeren in de klankbordgroep, is 
hiervoor externe ondersteuning gezocht. Die hebben wij gevonden in de persoon van ir. Frits Rutgers. 
Inmiddels laten de initiatiefnemers een MER (milieueffectrapport) opstellen dat medio 2017 gereed 
moet komen. Het bestuur heeft begin januari 2017 daarop ook een zienswijze ingediend. 
 
 
Invulling rotondes: 
Sinds april 2016 ligt vanuit het bestuur de vraag bij de Provincie om de Swifterbanters mee te laten 
denken over de invulling van de twee nieuw aangelegde rotondes in de Dronterringweg. Het voorstel 
was om hiervoor een projectgroepje op te gaan richten die dan samen met de Provincie de rotonde-
invulling zou gaan ontwerpen. Jammer genoeg is dit maandenlang blijven liggen en kregen wij pas in 
november vanuit de Provincie het verzoek om hier binnen een maand ideeën voor aan te gaan 
leveren. Hierdoor was er onvoldoende tijd om de projectgroep op te gaan richten en is besloten om 
(tweemaal) een oproep te doen in De Swifterbanter. Daarop zijn twee reacties ontvangen en die zijn 
doorgegeven aan de projectleider van de Provincie. Zij zullen de ontwerpen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van Dorpsbelangen komen presenteren.  
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Hoofdstuk 3: Evenementen: 
 
 
Bestuur: 
Recent is het (volledig) nieuwe bestuur van de Klokbeker ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Daarmee is de ontvlechting van beide besturen weer gegarandeerd.  
Het bestuur Dorpsbelangen is bijzonder blij met deze ontwikkeling en is natuurlijk erg trots dat vijf 
enthousiaste dorpsgenoten zich voor deze taak willen gaan inzetten. Het bestuur is tijdens de 
“kennismakingsavond adviseurs” voorgesteld.  
 
 
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 weer van uitstekende kwaliteit in organisatorisch, uitvoerend en 
financieel opzicht. Daarbij onze gaat dank uit naar coördinatoren en uitvoerende vrijwilligers 
 
 
Pasen: 
Dit jaar gooide een “zware-windstoten-weeralarm” roet in het eten bij de activiteit Paaseieren zoeken. 
Uit veiligheidsoverwegingen, maar met als doel om de kinderen niet teleur te stellen, heeft de 
organisatie in overleg met het bestuur Dorpsbelangen, daarop besloten om dit evenement dit jaar een 
alternatieve invulling te geven.  
De Paashaas heeft toch de harde wind getrotseerd en stond om 11.00u weer klaar om de inmiddels 
vertrouwde attentie uit te delen. En ondanks het weeralarm kwamen gelukkig toch veel kinderen met 
hun papa’s en mama’s naar buiten om de Paashaas een handje te komen geven.  
Er zijn al weer volop ideeën om deze activiteit ook in 2017 weer op de Greente te laten plaatsvinden, 
waarbij iedereen welkom is om eieren te komen zoeken óf om samen een kopje thee of koffie te 
komen drinken. Ook dan zal er extra aandacht zijn voor de verbinding tussen jong en oud. 
 
 
Koningsdag 2016:  
Het bleek dit jaar bijna onmogelijk om vrijwilligers enthousiast te krijgen: ondanks oproepen op 
Facebook, via de flyer en mondeling was niemand bereid hier tijd in te steken. Uiteindelijk is deze dag 
door (slechts) twee mensen zo goed mogelijk georganiseerd en hebben zij er het maximaal haalbare 
neergezet. Waarvoor dank!  
Dit jaar was het weer een belangrijke factor. Ondanks het afzeggen van de optocht met versierde 
fietsen was er toch sprake van een gevulde dag. Helaas was de opkomst door het slechte weer laag. 
Dit was echter de tendens in heel Nederland.  
Toekomst: het gebrek aan vrijwilligers is natuurlijk geen goede basis om Koningsdag op deze manier 
voort te zetten. De Klokbeker is nog op zoek naar een coördinator voor dit jaar. Wilt u dit misschien 
oppakken? 
 
 
4 mei herdenking: 
Tijdens dit waardige evenement, met als thema: “Geef vrijheid door, de vrijheid tegemoet”, werd terug 
gedacht aan de periode dat we weer een vrij land werden. 
Dit jaar had groep 7 van Katholieke basisschool “De Golfslag” het monument geadopteerd en droegen 
zij gedichten voor tijdens de viering. Dhr. Weevers deelde met de aanwezigen zijn ervaringen uit de 
Tweede Wereldoorlog en mw. Baarda droeg een gedicht voor. Het koor ‘Alliance’ en de brassband 
van Amor Musae verzorgden de muzikale omlijsting. 
Door een prachtige samenwerking met alle deelnemers werd dit wederom een geslaagd en waardevol 
evenement. 
 



Jaarverslag Dorpsbelangen 2016 

 
Avondvierdaagse: 
Dit jaarlijks terugkerende wandelevenement was ook dit jaar weer een enorm succes. 
Gelukkig waren de weergoden de lopers dit jaar goedgezind. Samen met de individuele wandelaars, 
de 3 scholen uit Swifterbant én de Swifterbantse kinderen van de Driemaster uit Dronten zijn weer 4 
gezellige avonden neergezet.  
Met dit groots(t)e evenement krijgt de organisatie al met al zo'n 700 mensen (zowel deelnemers als 
begeleiding) op de been! Een hele happening dus. 
 
 
Intocht Sinterklaas: 
Sinterklaas ging dit jaar weer als vanouds met de koets door Swifterbant. Met hulp van Markanti is er 
een leuk verhaal in elkaar gezet, waarin de kinderen betrokken werden. 
Hier hebben vele kinderen van genoten en. Er waren een aantal Pieten die door een raar drankje 
dierengeluiden maakten en de kinderen hebben geholpen het probleem met de Pieten die 
dierengeluiden maakten op te lossen samen met de Fee. In de Hoeksteen werd luidkeels 
meegezongen en was het een geslaagd feest. Wat vooral zijn charme heeft is dat de Sint en Pieten in 
Swifterbant heel benaderbaar zijn en zich goed mengen in het publiek. 
 
 
Vrijwilligers / Verkeersregelaars: 
Een evenement of activiteit valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Niets is vanzelfsprekend en er is 
nu eenmaal veel inspanning nodig om de activiteiten in het dorp te behouden. Ook dit jaar viel het 
weer absoluut niet mee om mensen te vinden die een paar uurtjes, of soms meer, over hadden om 
iets te doen. Vele oproepen zijn er geweest, maar helaas weinig respons.  
Alle lof en dank voor de vrijwilligers die zich ook het afgelopen jaar weer hebben ingezet. Hen moeten 
we koesteren, maar er moet ook over nagedacht worden hoe we deze groep kunnen uitbreiden. Want 
omdat deze groep (te) klein is, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op dezelfde mensen.  
Een belangrijke groep is ook die van de verkeersregelaars. Deze mensen zijn hard nodig om de 
veiligheid te garanderen tijdens een evenement. Daarnaast wordt De Klokbeker ook verplicht om een 
x-aantal verkeersregelaars te hebben voor het verkrijgen van een vergunning voor een bepaald 
evenement. 
De Klokbeker gaat zich ook in 2017 weer graag inzetten voor het organiseren van evenementen. Maar 
kan dat toch niet alleen!? 
 
 
Juli feest: 
Dankzij de brede steun vanuit Omni’64, Weevers, Ondernemingsvereniging Swifterbant, 
Winkeliersvereniging Swifterbant en Dorpsbelangen heeft een groep vrijwilligers een nieuw 
evenement in Swifterbant weten te presenteren.  Op 2 juli 2016 is de eerste editie van het Juli feest 
van start gegaan! Vooralsnog is gekozen voor een 1-daags evenement: éérst een goede basis 
vormen en daarop verder bouwen.  
Vaak wat onderbelicht, maar een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding bestaat uit het aanvragen 
van een vergunning. Door enkele recente incidenten bij evenementen elders in het land zijn de hier 
aan gestelde eisen flink aangescherpt. De organisatoren van dit Juli feest moesten een draaiboek van 
maar liefst 37 pagina’s aanleveren.  
Het evenement is prima verlopen en is ook goed ontvangen door de inwoners van Swifterbant. Er was 
veel activiteit bij het beachvolleybal: op het oude Kombuis-terrein waren 70 teams actief op 5 velden! 
Verder was er op de Greente van alles te doen en te bekijken. Zoals een clinic op de skatebaan, op 
het veld een panna-toernooi, honkbal en een demonstratie van de turnselectie, darten in de tent, Jeu 
de boules over de paden van de Greente en klaverjassen in De Huijskamer. Brandweer Swifterbant en 
veteranen vanuit de gemeente waren met materieel aanwezig.  Als corridor tussen de Greente en het 
Kombuis-terrein was een markt/braderie opgezet met diverse kramen, aangevuld met enkele 
‘foodtrucks’, Zuiderzeeambachten en oude trekkers. De middag werd muzikaal afgesloten door Ed 
Nieman en onze eigen Swiftersmarties. 
In de avond was er een tentfeest met de band Red Cars. Een groot succes met ruim 400 bezoekers! 
Er hing een intieme dorpssfeer waarbij iedereen het goed naar de zin had.  
Óp naar het Juli feest 2017! 
 


