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Bestuurssamenstelling
De laatste jaren kent het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant roerige tijden. 2018 was hierop
helaas geen uitzondering.
Om privé redenen hebben een aantal bestuursleden vroegtijdig hun bestuursfunctie neergelegd.
Het bestuur heeft sinds oktober 2017 uit zeven bestuursleden bestaan, maar 2018 is afgesloten met
vier bestuursleden.
Het werken met portefeuillehouders in het bestuur, in samenwerking met commissieleden buiten
het bestuur is positief gebleken. Het zorgt voor verlichting van de werkdruk van de bestuursleden.
Op 31 december 2018 bestaat het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant uit de volgende leden:
Denise van der Boom
Theo den Hartog
Sandra Nobel
Trudi Scheepers

-

secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

De portefeuilles zijn op 31 december als volgt verdeeld:
Wijk en buurtbeheer
Financiën
Vliegveld
Windmolens
Evenementen
Woningbouwlocaties
Spelwijk
Zwembad
MFC
Fitlint
Ledenadministratie
Veiligheid
Jeugd
Subsidies
Gemeente
4 mei
4 mei commissie
Agrarisch dorp
Winkelgebied
Fairtrade
AVG
Communicatie

-

Trudi Scheepers
Theo den Hartog en Sandra Nobel
Vacant
Vacant
De Klokbeker
Trudi Scheepers
Trudi Scheepers
Sandra Nobel
Trudi Scheepers
Sandra Nobel en Trudi Scheepers
Denise van der Boom
Trudi Scheepers
Trudi Scheepers
Vacant
Sandra Nobel
Sandra Nobel
Francisca Wubben en Anna Zwijnenburg
Denise van der Boom
Denise van der Boom
Vacant
Theo den Hartog
Denise van der Boom
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Belangenbehartiging
Contact en verbinden
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft Dorpsbelangen Swifterbant in
samenwerking met de Flevomeer Bibliotheken een politieke avond georganiseerd in de bibliotheek in
Swifterbant.
Aan de hand van een aantal stellingen konden politieke partijen hun visie geven op zaken die
belangrijk zijn voor ons dorp. Aanwezigen konden vragen stellen en het gesprek aangaan.
Tijdens de najaarsvergadering van 2018 is ervoor gekozen om verschillende organisaties de ruimte te
geven om bewoners te informeren over uiteenlopende onderwerpen. Een concept wat goed is
ontvangen door leden en door de aanwezige organisaties. Er ontstonden mooie gesprekken tussen
alle partijen.
Ook naar buiten toe probeert Dorpsbelangen Swifterbant het contact aan te gaan en de verbinding
op te zoeken.
Zo neemt een van de bestuursleden iedere twee weken deel aan het inloopspreekuur van het
wijkteam.
Een ander lid is elke maand te horen op Omroep Flevoland om te melden wat er zoal leeft in het
dorp.

Wonen en winkelen
Leefbaarheid was een belangrijk thema in 2018. Dorpsbelangen Swifterbant heeft een aantal keer
ingesproken tijdens raadsvergaderingen waarbij ze de raad heeft verzocht onderwerpen die van
invloed zijn op de leefbaarheid van het dorp, integraal te behandelen.
Op het gebied van wonen ging het in 2018 met name over de beoogde nieuwbouwlocatie ten zuiden
van Swifterbant, de plannen met industriegebied De Spelwijk en de plannen voor een
appartementencomplex op de voormalige locatie van De Kombuis.
Swifterbant heeft nog steeds een groeidoelstelling en wil daarnaast ook ouderen de kans geven om
oud te worden in Swifterbant met de nodige zorgvoorzieningen.
Een ander belangrijk thema in 2018 was de leegstand van winkelpanden in het dorp. Ook de plannen
voor een vestiging van supermarktketen in Lidl deed veel stof doen opwaaien. De retailvisie van de
gemeente Dronten was aanleiding om als winkeliersvereniging en Dorpsbelangen de koppen bij
elkaar te steken om te praten over de toekomst van het winkelcentrum in Swifterbant.
Wonen en winkelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De leefbaarheid van het dorp hangt
mede af van het winkelaanbod in het dorp. De winkels hebben groei van het dorp nodig om te
kunnen blijven bestaan, maar hiervoor is het wel noodzakelijk dat bewoners hun dagelijkse
boodschappen in het dorp blijven doen.
Bewustwording bij de inwoners is dus belangrijk. De stuurgroep die tot stand is gekomen n.a.v. deze
onderwerpen, gaat in 2019 verder haar hoofd hierover buigen.
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Zwembad
De warme zomer van 2018 was positief voor het zwembad en dat is terug te zien in het aantal uren
dat het bad geopend was. De ondergrens van 19 graden is altijd gehaald en exploitant Optisport
heeft het bad geregeld langer open gehouden vanwege het schitterende weer.
Naar aanleiding van de oproep van de gemeente Dronten om als dorp een actieve bijdrage te leveren
aan het zwembad, zijn er diverse verkennende gesprekken geweest.
Aan het begin van 2018 is er gesproken met een ondernemer die wilde onderzoeken of hij het
beheer van het zwembad over zou kunnen nemen, maar dit is helaas op niets uitgelopen.
Voorgaande jaren is een vrijwilliger druk geweest met het onderhoud van het groen, maar hij heeft
dit neergelegd. Tot op heden is er nog geen nieuwe vrijwilliger gevonden voor het groenonderhoud.
Optisport heeft dit zelf weer opgepakt.
Toch blijft de vraag om vrijwilligers in te zetten om zodoende de kosten te kunnen drukken.
Ondanks dat het zwembad veel open is geweest en het bezoekersaantal goed is volgens Optisport,
geeft deze aan dat het bezoekersniveau nog niet ideaal is.
De gemeente roept daarom Dorpsbelangen en de inwoners van Swifterbant op om ook zelf een
bijdrage te leveren aan het zwembad. Hiervoor zijn in 2018 gesprekken gevoerd met Optisport en dit
ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Waar in het verleden vrijwilligerswerk uitsluitend kon bestaan uit
het groenonderhoud, geeft de nieuwe manager van Optisport aan dat er ook op andere terreinen
samengewerkt kan worden met vrijwilligers. De benodigde randvoorwaarden hiervoor worden nog
verder onderzocht.

Windmolens
Initiatiefnemers SwifterWinT en energiebedrijf Nuon, verenigd in Windplan Blauw, zijn bezig met de
plannen om de huidige windmolens in het Rivierduingebied te vervangen voor een nieuw windpark.
Het doel is om met minder molens, meer capaciteit op te kunnen wekken. In 2018 ontstond in het
dorp wat weerstand tegen de plannen, omdat vijf molens op locaties gepland stonden tegen de rand
van het dorp aan, en in het Swifterbos. Inwoners waren bang dat de natuur in het bos aangetast zou
worden en de molens overlast zouden veroorzaken in het dorp.
Dorpsbelangen startte in het voorjaar een petitie, waarbij 800 inwoners uiteindelijk aangaven tegen
een windmolen in het bos te zijn.
Windplan Blauw heeft uiteindelijk de locaties van de vijf molens het dichtst bij het dorp, verplaatst.
De plannen van Windplan Blauw blijken veel emotie los te maken bij een aantal mensen. Diverse
partijen zijn opgestaan om bezwaar te maken tegen de plannen van Windplan Blauw, ondanks de
tegemoetkoming in de molenlocaties het dichtst bij het dorp.
Dorpsbelangen Swifterbant heeft zich bezig gehouden met de vraag of onderzocht kan worden in
hoeverre de gewijzigde locaties nog overlast geven op het dorp. Hiervoor is een aanvulling op de
bestaande Milieu Effect Rapportage aangevraagd in november 2018 middels een beroepsprocedure.
De uitspraak van de Raad van State moet nog volgen.
Intussen hebben de initiatiefnemers van Windplan Blauw contact gezocht met de partijen die beroep
hebben aangetekend, met als doel eventuele vragen te beantwoorden en de plannen te
verduidelijken.
Windplan Blauw blijft contact zoeken met de inwoners van Swifterbant om deze een stem te geven.
Dorpsbelangen Swifterbant neemt in deze kwestie zelf geen stelling in, maar benadrukt alleen de
effecten op het dorp helder te willen hebben.
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Wijk en buurt
Wijkteam Swifterbant
In navolging van het wijkteam Biddinghuizen, hebben Dorpsbelangen Swifterbant en de gemeente
Dronten in Swifterbant het initiatief genomen om een wijkteam op te zetten. Dit wijkteam bestaat
uit afgevaardigden van de gemeente, Dorpsbelangen Swifterbant, Oost Flevoland Woondiensten,
welzijns- en jongerenmedewerkers en de buitensportcoach van De Meerpaal en de wijkagent.
Het doel van het wijkteam is het uitwisselen van zaken die spelen in Swifterbant en betrekking
hebben op de leefbaarheid ‘in de wijk’. Hierbij gaat het niet om individuele zaken, maar om zaken die
van belang zijn voor een grotere groep inwoners.
Door de lijnen te verkorten kunnen actuele zaken adequater opgepakt worden en kunnen
knelpunten sneller gesignaleerd worden.
Het wijkteam komt periodiek bij elkaar om zaken te bespreken en waar nodig zaken uit te zetten bij
verantwoordelijke partijen, waarna actie ondernomen kan worden.
Het wijkteam hoopt tevens een betere kijk te krijgen op wat er speelt in Swifterbant.

Fitlint
Subsidie
In oktober 2018 kon via het Fonds ‘Leefbaarheid’ van de Provincie Flevoland subsidie aangevraagd
worden voor projecten die de leefbaarheid van plattelandsgemeente kunnen verhogen.
Dorpsbelangen Swifterbant
De vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant heeft deze subsidie aangevraagd om met deze
bijdrage een zogenaamd Fit-Lint aan te kunnen leggen.
Dit Fit-lint is een ‘lint’ van buitenfitness apparaten die in een lange strook dwars door het dorp
geplaatst zullen worden. Dit lint zal beginnen in de buurt van het nieuw te bouwen MFG en zal met
acht buitenfitness apparaten doorlopen in en door de Greente.
Jongeren en ouderen
Door ieder apparaat in moeilijkheidsgraad en intensiviteit steeds een beetje verder op te laten lopen
zijn vier apparaten heel erg geschikt voor de oudere bewoners van ons dorp en vier voor de jongeren
van ons dorp. In het midden ontmoeten deze apparaten elkaar en worden beide groepen van harte
uitgenodigd om ook van de andere apparaten gebruik te maken.
Zo kunnen ouderen en jongeren elkaar ontmoeten in sport.
De locatie van het lint is bewust gekozen. Want het lint kruist fietsroutes en ligt in de directe
nabijheid van de winkels en horeca, het watertappunt en solarbankje bij de bibliotheek.
Co-financiering gemeente Dronten
Een van de voorwaarden om deze subsidie te kunnen verkrijgen, was dat de subsidie van de
provincie 75% van het benodigde bedrag zou dekken. De overige 25% zal door de aanvragen zelf
bijgedragen moeten worden. Dorpsbelangen Swifterbant heeft dekking gevonden voor deze 25% in
het werk van vrijwilligers en in co-financiering van de gemeente Dronten.
Feestje
Zodra het Fit-lint is aangelegd zal deze feestelijk geopend worden!
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Financieel verslag
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018
ACTIVA
2017
€

2018
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris

3.425

2.500

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

2.000
306
6

0
306
6
2.312

Liquide middelen
Spaarbank
Bank

4.466

312

1.723
4.353
6.076

Totaal balans

10.202

8.888

Passiva
2017
€

2018
€

Verenigingsvermogen
A.V. van Dorpsbelangen Swifterbant

7.604

Reserveringen
Onvoorziene uitgaven
Onderhoud plantenbakken

4.604

1.500
1.500
3.000

Kortlopende schulden
Schulden aan crediteuren
Nog te betalen bedragen/overige schulden

516
2.082

8
0
2.598

8

6

Saldo 2018
Totaal balans

1.276
10.202

8.888
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2. RESULTATENREKENING
2017
€

2018
€

Inkomsten
Contributie 2018
Donatie diverse bedrijven
Gemeentesubsidie

12.964

Som der opbrengsten

12.964

Kosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Evenementen
Afschrijving contributie
Verzekeringen
Afschrijving dub debiteuren
Overige bedrijfskosten
Som der kosten
Verenigingsresultaat
Andere rentebaten en opbrengsten
Andere rentelasten en kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten
Resultaat

6.026
2.500
5.400

531
9.358

13.926

925
6.410
266
807
1.484
2.759

3.123
13.012

12.651

-/- 48

1.275

119
0

0
0

71

1.275

0

0

71

1.275
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3. TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
inventaris

totaal vaste activa

Boekwaarde per begin boekjaar

3.012

3.425

Af/bij:
Afschrijvingen
Boekwaarde per einde boekjaar

944
-/-531
3.425

-/-925
2.500

31-12-17
€

31-12-18
€

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Stand

2.000

2.000

af: voorziening dubieuze debiteuren
Stand per einde boekjaar

0
2.000

2.000
0

306

306

6

6

Overige vorderingen
St Begraafplaats Swifterbant
Overlopende activa
Rente spaarrekeningen
Liquide middelen
Rabobank, 3481.38.296
Rabobank, 3481.261.462 (spaar)

2.683
1.723

4.353
1.723

Kasgeld
Totaal liquide middelen

60
4.466

0
6.076

Banksaldo’s zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie.
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VERENIGINGSVERMOGEN
Alg. Vereniging
van
Dorpsbelangen
Swifterbant

Stand per begin boekjaar

7.604

Bij/af:
Resultaat 2018
Stand per einde boekjaar

1.276
8.880

31-12-2017

31-12-

2018
KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren
Crediteuren

516

8

0
2.083
0
2.599

0
0
0

Overige schulden
Vooruit ontvangen contributie
Promotiekosten/evenementen Klokbeker
Bankkosten
0

Kosten evenementen i.s.m. de klokbeker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lichtjes tocht
Koningsdag
Sinterklaas
Kerstmarkt
Pasen
Buitenspeeldag
Julifeest

begroot

750
600
2.000
750
500
0
3.500
8.100

werkelijk

(-/- 750)
750
1.500
(-/- 750)
456
453
3.500
6.410

1. De lichtjestoer is door de gemeente extra subsidie verleend. Niet door de klokbeker
in rekening gebracht.
2. De kerstmarkt Is door de klokbeker niet uitgevoerd.
3. Sinterklaas begroot 2.000 euro rekening ontvangen van 1.500 euro. Een 2e rekening
ontvangen met een bedrag van ca. € 450,00 die niet is gehonoreerd door DBS.
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