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Hoofdstuk 1: Bestuurszaken 
 
 
Bestuurssamenstelling: 
Sinds de Algemene Ledenvergadering van oktober 2017 bestaat het bestuur uit 7 leden: 
Petra Indrisie 
Sandra Nobel 
Trudi Scheepers 
Inge Schaft 
Co Hermans 
Aleida Egberts (penningmeester) 
Sandra Cryns 
 
Enkele weken daarna heeft Aleida Egberts haar lidmaatschap van het bestuur echter weer opgezegd. 
Het bestuur heeft Theo den Hartog benaderd en bereidt gevonden om de functie penningmeester op 
zich te nemen. Het bestuur wil tijdens de vergadering van 17 april 2018, Theo den Hartog voorstellen 
aan de leden, als nieuwe penningmeester van dorpsbelangen. U als leden heeft de mogelijkheid om 
een of meerdere tegenkandida(a)t(en) voor te stellen. Tegenkandidaten kunnen voorzien van 
handtekeningen van tenminste 10 leden worden voorgedragen aan het bestuur via 
secretaris@dorpsbelangenswifterbant.nl voor aanvang van de ALV. 
 
In het bestuur hebben we gekozen voor de term woordvoerders. Dit betekent dat het bestuur geen 
voorzitter heeft. Ieder bestuurslid is woordvoerder. Hieronder een overzicht van de actuele dossiers 
met woordvoerder(s). De eerst genoemde is het eerste aanspreekpunt. 
 
Dossier                                              Woordvoerder 
 
Wijk en buurtbeheer                       Trudi, Petra en Co 
Financiën                                            Aleida, Sandra N 
Vliegveld                                             Inge, Co 
Windmolens                                       Petra, Co 
Evenementen                                     Sandra C, Petra 
Woningbouwlocaties                        Trudi, Co 
Slooppanden Spelwijk                      Co, Trudi 
Zwembad                                            Sandra N, Sandra C 
MFC                                                     Petra, Sandra N, Sandra C 
Fitlint                                                    Sandra N, Trudi 
Ledenadministratie                           Inge, Sandra N 
Veiligheid (algemeen)                       Co 
Jeugd                                                    Trudi, Inge 
Subsidies                                              Sandra C, Petra 
Gemeente                                            Sandra N, Inge 
4 mei                                                     Sandra N, Petra 
Winkelgebied                                      Co, Petra 
Agrarisch gebied                                 Co, Sandra C 
Fair trade                                             Inge, Sandra C 
 



 

Hoofdstuk 2: Belangenbehartiging 
 
 
Eerste de punten welke nog door het vorige bestuur in gang waren gezet: 
 
Het nieuwe voetpad aan de Lange Streek tussen de Klaproosdreef en Ranonkelstraat ten behoeve 
van de schoolgaande kinderen van de basisscholen. Hierdoor hoeven de kinderen niet meer 
nodeloos 2 keer de drukke weg over te steken. 
Inrichting van de rotondes op de Dronterring weg ter hoogte van De Kolk en Tarpanweg. Na veel 
overleg zijn er uiteindelijk 2 bijzondere rotondes ingericht die voldoen aan de ontstaansgeschiedenis 
van Swifterbant. Het was mooi dat oud vice-voorzitter Douwe Kuperus de opening van de rotondes 
wilde verrichten. 
 
Uiteraard zijn ook veel van de onderstaande onderwerpen door het vorige bestuur behandeld. 
 
 
Spelwijk 
 
Door steeds maar opnieuw aandacht te vragen voor de gevaarlijke asbest situaties op dit 
industrieterrein is erbij de politiek nu eindelijk weer aandacht voor deze in verval geraakte opslag 
loodsen op dit industrieterrein. Dorpsbelangen heeft zichzelf tot taak gesteld om de politiek steeds 
van de gevaarlijke situatie op de hoogte te houden door het maken van foto’s van de stand van 
zaken. 
 
 
Arbeidsmigrantendorp 
 
Er kwamen klachten van boeren in de omgeving van dit dorp over de zeer gevaarlijke situatie van 
fietsende immigranten. Zij fietsten op de provinciale weg waar 100km per uur mag worden gereden, 
maar ook op de Rivierduinweg, zonder zich aan de verkeersregels te houden. ook was er overlast van 
zwerfvuil en drugshandel. Door gesprekken met de gemeente is het probleem zwerfvuil verminderd 
maar het probleem drugshandel en het fietsgedrag zijn nog niet opgelost. Er wordt wel extra 
gecontroleerd om de dealers af te schrikken. Ook zal er een meting worden gedaan naar de 
hoeveelheid fietsers op de Rivierduinweg.  Dit probleem zal de aandacht blijven houden van DBS. 
 
 
Afvalcontainers 
 

Door de wijzigingen van het inzamelingssysteem van restafval werden er ondergrondse containers 
geplaatst. De communicatie van de gemeente naar de bewoners was niet altijd vlekkeloos. Indien 
men een wijziging van plaatsing had aangevraagd, werd alleen één van de betrokken bewoners 
geïnformeerd. Ook werd de ingangsdatum van het nieuwe ophaalsysteem niet of niet volledig 
bekend gemaakt. Helaas is DBS niet vanaf het begin betrokken geweest bij dit project, maar het 
bestuur heeft wel de miscommunicatie gemeld bij de gemeente zodat men de gemaakte fouten in 
Swifterbant kon herstellen. 
  



MFC 
 
In dit al heel lang lopende dossier is eindelijk een beslissing gevallen. Er komt een MFC van 
1000vierkante meter groot, met daarboven sociale woningbouw/appartementen. Omdat DBS zijn 
twijfels had over de grootte van dit MFC heeft het bestuur spreektijd aangevraagd tijdens een 
commissievergadering van de gemeenteraad. In dit betoog heeft DBS duidelijk gemaakt dat zonder 
de ruimte van Kerkcentrum De Hoeksteen en het wegvallen van de Steiger en bibliotheek er 
vierkantenmeters tekort zal ontstaan om alle huidige activiteiten te huisvesten. Ondanks dit betoog 
is de gemeenteraad toch akkoord gegaan met deze afmetingen. Uiteraard is DBS blij dat er nu 
eindelijk een nieuw MFC komt, maar wij zullen de invulling en voortgang nauwlettend blijven volgen. 
 
 
Burendag 
 
Het nieuwe bestuur vond Burendag een mooie gelegenheid om zich te presenteren aan haar leden 
en inwoners van Swifterbant. Alle leden zijn door middel van een brief uitgenodigd voor deze 
Burendag. Tevens werd er in deze brief een extra ALV bekend gemaakt. Alle leden en nieuw 
geworden leden werden getrakteerd op een kopje koffie of thee. Ook gingen zij niet met lege handen 
naar huis. Alle (nieuwe) leden kregen een zakje tulpenbollen mee. Hopelijk genieten zij  nu van de 
bloeiende tulpen. 
  
 
Buurtontmoeting (woonwijk) Spelwijk 
 
Op deze middag kwamen zo’n veertig bewoners af. Het belangrijkste nieuws van deze rondwandeling 
door de wijk, was het nieuws van OFW dat zij in 2018 zullen starten met de renovatie van haar 
woningen aan het Blazoen, Gildenallee en de Heraut. Ook kwam er een prachtig buurtbewoners 
initiatief aan het licht. Een fruittuin in de wijk 
 
 
Sneeuwruimen 
 
Na klachten van enkele oudere dorpsbewoners hebben wij verzocht om strooiroutes en 
sneeuwruimen van straten en voetpaden opnieuw vast te stellen in overleg met DBS. Tevens is er 
een verzoek ingediend om strooizout te plaatsen bij de bekende ouderen woningcomplexen. 
 
 
Leegstaande winkelpanden 
 
Diverse bewoners hebben gereageerd op de aanblik van de lege winkelpanden aan de Zuidsingel. 
DBS heeft via de makelaar enkele voorstellen gedaan om in ieder geval de etalage op een creatieve 
manier aan te kleden. Helaas werden alle voorstellen afgewezen. Ook is er overleg geweest met de 
gemeente of zij in deze een bemiddelende rol kan spelen. Er wordt gewerkt aan een totaal plan voor 
alle panden in de gemeente wij zullen zeker in het nieuwe jaar de ontwikkelingen volgen en zo nodig 
opnieuw met de gemeente en andere instanties in overleg gaan. 
 
  



Politieke avond 
 
In samenwerking met de bibliotheek is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een politieke 
avond georganiseerd. Bewoners werd gevraagd om te komen reageren op enkele stellingen en 
kregen de gelegenheid de partijen gericht te vragen naar de standpunten die Swifterbant aangaan. 
 
 
Zwembad 
 
Er worden gesprekken gevoerd tussen een ondernemer, DBS en de gemeente Dronten om het 
beheer van zwembad De Abelen vanaf seizoen 2019 anders te organiseren. 
 
 
Windmolens 
 
Frits Rutgers zit namens DBS in de klankbordgroep van Windmolenplan Blauw. Ook heeft DBS overleg 
met SwifterwinT en Nuon over de plaatsing van windmolens rondom ons dorp. De komende periode 
blijft DBS de ontwikkelingen volgen door deel te nemen aan vervolgsessies die de komende maanden 
zullen plaatsvinden.  
 
 
Overleg wethouder 
 
Ongeveer 5 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. 
Frits Rutgers zit namens DBS in de klankbordgroep van windmolenplan Blauw. Ook heeft DBS overleg 
met SwifterwinT en Nuon over de plaatsing van  windmolens rondom ons dorp. Ook de komende 
periode blijft DBS de ontwikkelingen volgen. 
 
 
Wijk- en Buurtbeheer 
 
Namens Dorpsbelangen heeft Wijk- en Buurtbeheer een aantal keren met de gemeente Dronten om 
de tafel gezeten om diverse onderwerpen, zoals jongeren te bespreken. Tot op heden is hier nog 
niets uit gekomen, wel dat er een klein groepje jongeren het e.e.a. voor hun dorp, Swifterbant, willen 
gaan doen. Ook is er een plan ter tafel gekomen om een wijkteam te gaan opzetten, hier zal in de 
loop van het komende jaar meer bekend over worden gemaakt. Er zal bij de bibliotheek een 
Watertappunt en een oplaadpunt voor mobiele telefoons, in de vorm van een bankje, geplaatst 
worden. Wij hopen ook het komende jaar weer vaak bij de gemeente Dronten aan tafel te zitten, 
want dit is absoluut de moeite waard, je leert en hoort  heel veel van elkaar. 
 
  



Hoofdstuk 3: Evenementen: 
 
 
4 mei herdenking. 
 
Het was anders en het weer was mooi, de 4 mei herdenking in Swifterbant. 
Voor de organisatie was het fijn te merken dat zovele inwoners aansloten bij de, dit jaar voor het 

eerst georganiseerde, de Stille tocht vanaf De Hoeksteen. De Brassband van Amor Musae speelde al 

toen de stoet aankwam lopen bij het monument in het Greentepark. Even voor acht uur blies Wolter 

Prinsen de Taptoe, bij de laatste tonen sloeg de klok en hielden we  twee minuten stil met de 

gevallenen in gedachte. Aansluitend werd het Wilhelmus gezongen en werden door de genodigden 

en inwoners bloemen gelegd aan de voet van het monument. Namens de gemeente Dronten was 

wethouder van Amerongen aanwezig en hij sprak de bezinning over het thema ‘Vrijheid geef je door’ 

uit. De kinderen van PCB de Branding hadden dit jaar het monument geadopteerd en vertelden een 

zelfgeschreven verhaal en gedicht . de vice-voorzitter van DBS bedankte iedereen voor zijn/haar 

aanwezigheid ondanks de koude wind.  Anna en Francisca; 4 mei comité Swifterbant 

 


