Notulen najaarsvergadering, 9 oktober 2018
Locatie: De Hoeksteen, Swifterbant
Start 20:00
Dagvoorzitter: Theo den Hartog
Aanwezige bestuursleden: Theo den Hartog, Sandra Nobel, Sandra Crijns, Petra Indrisie, Inge
Schaft en Trudi Scheeper
Afwezig met kennisgeving: Co Hermans

1. Opening
Theo opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3. Resumé activiteiten 2018
De activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden in 2018 zijn het Jaarfeest, de
buitenspeeldag, de Paasactiviteiten, 4 mei, de burendag en Koningsdag.
De activiteiten die dit jaar nog plaats moeten vinden zijn de Lichtjestour, de intocht van
Sinterklaas en de Kerstmarkt. Deze activiteiten zullen georganiseerd worden door Stichting
De Klokbeker.
Het Vierdaagse-comité is zelfs al weer druk bezig om de vierdaagse in 2019 te realiseren.
De subsidies van de gemeente en de Rabobank zijn rond, dat betekent dat de geplande
evenementen doorgaan.
4. Aftreden van bestuurslid Sandra Crijns
Algemeen bestuurslid Sandra Crijns heeft eind september het bestuur te kennen gegeven af
te willen treden als bestuurslid. Ze doet daarmee een stapje terug in de vereniging om zich
te richten op andere activiteiten binnen de vereniging. Daarnaast wil ze meer tijd besteden
aan het thuisfront en het bedrijf.
Theo bedankt Sandra namens de vereniging en benoemt o.a. de gedreven en accurate wijze
waarop Sandra zich heeft ingezet voor het bestuur en de diverse activiteiten die zij mede
heeft doen ontplooien.
Trudi overhandigt Sandra namens de vereniging een boeket bloemen.
5. Voorstellen en benoeming van nieuw bestuurslid mevrouw Denise van der Boom
Het bestuur draagt Denise van der Boom voor als nieuw bestuurslid, met als functie
secretaris.
Denise is een geboren en getogen Swifterbantse en wil zich graag inzetten voor het dorp.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Denise als bestuurssecretaris.

6. Wat verder ter tafel komt
Vraag 1: tijdens de vorige ledenvergadering was er enige discussie over de aanwezigheid van
een windmolen in het logo van Dorpsbelangen. Is hier iets mee gedaan?
Het bestuur presenteert het nieuwe logo.
Vraag 2: zijn er mensen van Stichting De Klokbeker aanwezig om te kunnen praten over de
organisatie van activiteiten?
Het antwoord hierop is nee.
De leden geven aan dat ze de openheid missen bij het bestuur van De Klokbeker over de
organisatie van activiteiten.
Theo geeft aan dat het bestuur van De Klokbeker voor elke ledenvergadering uitgenodigd
wordt, maar dat er nu aan ze gevraagd wordt om tijdens de eerstvolgende ledenvergadering
van Dorpsbelangen absoluut vertegenwoordigd te zijn. Ook Dorpsbelangen erkent het
belang hiervan.
Verder legt Theo uit dat het bestuur van Dorpsbelangen absoluut een vinger aan de pols
houdt bij De Klokbeker, en er vertrouwen in heeft dat de samenwerking tussen beide
besturen gaat verbeteren.
Vraag 3: hoe staat het met de zwembaden en Optisport?
Er is een aanbesteding geweest voor de drie zwembaden in de gemeente. Optisport blijft
ook de komende jaren weer verbonden aan de zwembaden, dat staat vast. De wethouder
geeft aan dat de gemeente graag wil blijven participeren en dat er geen geluiden zijn dat de
toekomst van de zwembaden in de gemeente, in gevaar is.
7. Elevator pitch deelnemers
Dorpsbelangen heeft vijf organisaties bereid gevonden om tijdens een sessie van 15 minuten
in gesprek te gaan met de inwoners van Swifterbant, over wat zij te bieden hebben en tegen
welke zaken zij aanlopen.
Tijdens een twee minuten durende pitch stelt iedere organisatie zich kort voor en vertelt
welke onderwerpen er tijdens de sessies aan bod komen.
a. Leadersubsidie: aanwezig zijn Rolande Kempenaar en Geert Gielen
Rolande Kempenaar is lid van de commissie Leader Flevoland. Een commissie die zich
bezighoudt met subsidies vanuit Europa, waarmee projecten vanuit de samenleving
gefinancierd kunnen worden die betrekking hebben op de verbinding met het platteland en
de samenleving in het dorp en moeten het agrotoerisme versterken. Bij dergelijke projecten
kan dan 30% gefinancierd worden vanuit Leader Flevoland, 30% cofinanciering vanuit de
gemeente en 60% vanuit andere bronnen.
b. De winkeliersvereniging Swifterbant: aanwezig is Henk Slump
Henk Slump is sinds 2009 Albert Heijn ondernemer in Swifterbant en sinds 2014 ook
eigenaar van eetcafé A. De Huijskamer. Henk is afkomstig uit Bant.
Hij is lid van de winkeliersvereniging omdat hij van mening is dat alle winkeliers samen zich
sterk moeten maken voor het behoud van de middenstand in het dorp.

Tijdens de sessie wil hij zijn zorg uitspreken over de toekomst van het winkelcentrum in
Swifterbant omdat de gemeenteraad gaat besluiten of er wel of niet ruimte is voor extra
supermarktoppervlakte in Dronten-West. Onderzoek heeft aangetoond dat een positief
besluit van de raad hierover nadelige gevolgen heeft voor het bestaan van de middenstand
in Swifterbant. Uit cijfers blijkt dat 41% van de inwoners van Swifterbant hun dagelijkse
boodschappen buiten Swifterbant doet. Henk stelt de vraag hoe dit percentage
teruggebracht kan worden naar 20%.
c. Trijntje Meyberg; Flevomeerbibliotheek: aanwezig zijn Trijntje Meyberg, Helma Groen en
Judica van Bussbach.
Judica van Bussbach werkt in de vestiging Swifterbant van de Flevomeerbibliotheken.
De Flevomeerbibliotheek telt in totaal zeven vestigingen.
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat lezers langer leven doordat lezen de hersenen
gezond houdt en lezers vitaler blijven.
De bibliotheek ontvangt haar bezoekers gastvrij, organiseert diverse activiteiten en
workshops, ze bieden werkplekken aan, print- en kopieermogelijkheden, gratis internet, VVV
informatie. Verder liggen er de gemeentelijke stukken ter inzage, hebben ze een
expositieruimte, een leestafel en een cursus- en vergaderruimte.
De bibliotheek werkt samen met verschillende partners en heeft als doel de persoonlijke
ontwikkelingen van de inwoners te ondersteunen.
d. Marion Driesman; De Meerpaal: aanwezig zijn Marc Evenhuis en Marion Driesman
Mark Evenhuis is jongerenwerker bij De Meerpaal. Het wijkteam van de Meerpaal wil zich
meer gaan mengen onder de inwoners, verbindingen leggen en onderzoeken wat ze meer
kunnen betekenen voor de bevolking.
e. Samen lopen voor hoop: aanwezig is Nico Vollebregt, voorzitter.
Samen lopen voor hoop is een 24-uurs wandelestafette om geld op te hebben voor KWF
Kankerbestrijding.
Teams lopen 24 uur lang in estafettevorm op het Meerpaalplein. Er hebben zich reeds 17
teams aangemeld.
8. Voorlichting sessies o.l.v. de onder punt zeven genoemde personen
Tijdens het tweede deel van de vergadering hebben de aanwezigen de kans om in drie
sessies van elk vijftien minuten aan te schuiven bij bovenstaande organisaties om in
dialoogvorm mee te praten over de tijdens punt 7 gepitchte onderwerpen.

