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Ledeninformatie
Geachte leden,
Als eerste willen wij u bedanken voor uw steun aan Dorpsbelangen Swifterbant en als lid willen we
u graag informeren over de acties van het afgelopen jaar en de stappen die we in 2016 en verder
willen zetten. Dit doen we schriftelijk door een jaarverslag uit te geven en tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering is er gelegenheid tot toelichting. Deze ledenvergadering vindt plaats op dinsdag
22 maart 2016 in de Hoeksteen en hierbij nodigen wij u uit aanwezig te zijn.
De agenda en het volledig jaarverslag inclusief financieel jaarverslag zijn uiterlijk vanaf 7 maart
voor u beschikbaar op onze website www.dorpsbelangenswifterbant.nl. U kunt deze eenvoudig zelf
printen. In geval u een papieren kopie wenst kunt u dat vooraf bij ons aangeven en verzorgen wij
een versie voor u.
LEDENVERGADERING
Ons doel van de ledenvergadering is u zorgvuldig te informeren. Vragen zijn zeer welkom, waarbij
we graag direct antwoord geven. Daarom verzoeken wij u ruim voor de ledenvergadering uw
vragen kenbaar te maken (mail, schriftelijk, enz.). Uiteraard zijn spontane vragen tijdens de
vergadering ook van harte welkom.
BESTUUR
Momenteel bestaat het bestuur uit 4 leden en 1 vacature. De voorzitter neemt na 2 termijnen
afscheid en de secretaris zal zijn 2de termijn helaas niet vol kunnen maken. Hierdoor ontstaan er 3
vacatures.
STAPPEN GEZET
In 2015 zijn er het gehele jaar verschillende stappen gezet om opvolging te verzorgen. Er zijn
verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij betrokken Swifterbanters uitgenodigd waren
om mee te denken over het vervolg. In deze sessies is een lijst met namen gevormd met vrouwen
en mannen die een rol kunnen spelen binnen Dorpsbelangen Swifterbant. Hieruit zijn potentiële
bestuurders benaderd. Dit heeft (nog) niet geleid tot een volledige invulling van het bestuur.
NON-ACTIEF
Na de ledenvergadering zou de situatie kunnen ontstaan dat er slechts 2 bestuurders beschikbaar
zijn. Dat is een te smalle basis om de belangen van Swifterbant te inventariseren en onder de
aandacht te brengen, waarbij we dan genoodzaakt zijn aan te geven dat alle bestuursleden ad
interim aan zullen blijven met als enige taak het zoeken en inwerken van nieuwe bestuursleden.
Alle andere taken zullen worden gestaakt. De belasting van 2 bestuursleden om én nieuwe
bestuurders te zoeken én te inventariseren wat de belangen zijn, deze af te wegen, weg te zetten
bij de juiste organisaties, dit terug te koppelen aan het dorp en daar weer voortgang aan te geven
is ronduit te groot. Daarnaast is onze visie dat 2 personen een te smalle basis is voor juiste
besluitvorming.
INWONERS
Dorpsbelangen is een vereniging met 800 leden (huishoudens). Swifterbant kent ruim 6400
inwoners. Wij weten dat daar zeer capabele en potentiële capabele bestuurders tussen zitten.
Dorpsbelangen is de laatste 6 jaar sterk veranderd. De activiteiten zijn onder gebracht bij de
Klokbeker, waardoor er nu uitsluitend op belangen gericht wordt. Daardoor is de belasting weer
overzichtelijk en draagbaar geworden.
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VOORZITTER SPREEKT
Er komt een einde aan mijn 2de termijn als voorzitter na de ledenvergadering op 22 maart 2016.
Dat is aanleiding om terug te kijken wat voor een geweldige ervaring dit is geweest. Heel veel
leuke en goede zaken en een paar andere ervaringen. De volgende zaken wil ik met u delen:
In 2010 werd ik gevraagd om eens te kijken wat ik kon betekenen voor Dorpsbelangen. Met een
aantal anderen hebben we de taak aangenomen een analyse en advies te maken waarmee
Dorpsbelangen met nieuwe bestuurders na 3 maanden weer verder kon. Wij concludeerden dat
doorgeven na 3 maanden weer een vertraging en ongewenste verstoring op zou leveren in het
behartigen van belangen van Swifterbant en besloten dat we samen verder gingen bouwen.
We hebben de activiteiten uit het pakket gehaald daar uit de gesprekken met oud-bestuurders
bleek dat die belasting veel te groot was en ten koste ging van belangen. Dat geeft nog maar eens
aan wat deze oud-bestuurders allemaal voor elkaar hebben gekregen en via deze weg wil ik hen
nog eens bedanken voor hun inzet en dat van hun meewerkende gezinnen.
Met de toenmalige bestuurders hebben we de visie gevormd dat we van re-actief naar pro-actief
willen. Reageren op zaken die al half besloten zijn levert ergernis en weerstand op we zien veel
liever dat we vooraf betrokken worden om belangen van Swifterbant weer te geven. Gemeente en
Provincie moeten soms even wennen, maar al snel is iedereen blij met de situatie, waarbij blijkt dat
we veel dezelfde belangen hebben en uitsluitend de invulling of uitvoering soms een probleem
oplevert. Een aantal voorbeelden.
ZWEMBAD
Zelf heb ik genoten van de ommekeer die we hebben gemaakt met het Zwembad. Dat zou te duur
zijn en kon wel weg. Nu is het iedereen duidelijk dat het Zwembad van grote waarde is voor
Swifterbant. Natuurlijk om lekker in te zwemmen, maar ook de regiofunctie op warme dagen wordt
nu gezien en steeds beter benut. Daarmee onderscheiden wij ons als dorp en dat geeft weer
aantrekkingskracht voor potentieel nieuwe inwoners. Zeker nu bijna overal openluchtbaden
verdwijnen blijft dit als kracht over. De brede draagkracht voor het zwembad is fantastisch en bij
bedreiging ervan meteen een bindende factor.
VEILIGHEID
3 jaar geleden was er een golf aan inbraken. Ik ben bij mensen thuis geweest waar ingebroken
was en de impact gezien wat deze ellendelingen hebben veroorzaakt. Wij kennen ons dorp, plus
gemeente en politie bleken ook te vermoeden in welke hoek het zat. Door info te delen hadden we
de groep snel in beeld. Bleek dat jeugd uit ons dorp zelf de bandieten waren en een deel relaties
had met daarbuiten. In een paar maanden was het met acties volledig opgelost en Swifterbant nu
al weer jaren een dorp met zeer lage inbraakcijfers. En dat komt ook door u. We roepen op om
iedereen te groeten en sociale media helpt ook. Zo worden zelfs nu boeven gepakt in Swifterbant.
Dan geniet ik mateloos van onze gemeenschapszin.
MFC
Een heel moeilijk dossier, waar de snelheid te wensen overlaat, maar waar het doel na meer dan
10 jaar inzet nog steeds voorop staat. Oud kunnen worden in je eigen dorp. Ook als je zorg nodig
hebt. Niet in een glazen hokje, maar betrokken bij de gemeenschap en daarom de combinatie met
een centrum waar bijna alle activiteit dagelijks plaatsvindt. Hierover is iedereen het eens.
Inwoners, politiek, gemeente. De uitvoering is ook hier het probleem. Economisch gezien is het nu
veel moeilijker dan 10 jaar geleden. Gelukkig zit er een zeer kundig team (de Oeverwal) en met de
steun van wethouder Peter van Bergen worden langzaam maar zeker stappen gezet naar dat
gezamenlijk einddoel. Niet in mijn periode, maar ik wil de stap zetten in dat nieuwe MFC en de
glimlach op de gezichten van onze ouderen zien als omringt zijn door alle leeftijden met
verschillende activiteiten.
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GROEN WONEN
Een moeilijker punt omdat we daar een fout hebben gemaakt. Iedereen is het er wel over eens dat
we meer groen terug willen in ons dorp en dat het goed is om dat te combineren met groen wonen.
De gemeente heeft dat vergeten beleid ook weer op de agenda staan dankzij Dorpsbelangen.
Groei is noodzaak om faciliteiten hier in stand te houden. Maar ……. als het gaat om wáár dan
wordt het moeilijk. Wij hebben de gedachte dat groen van iedereen is. en Daarom werd gekozen
iedereen gelijktijdig te informeren en daarná te inventariseren wat de belangen zijn van/met
verschillende groepen. De gedachte is goed, maar de uitvoering was naïef. Groepen hadden voorgeïnformeerd willen zijn en dat was achteraf gezien ook beter geweest. Gelukkig is dat
ondertussen door bijna alle groepen begrepen, maar u begrijpt dat ik graag had gezien dat we dat
in 1 keer goed hadden gedaan. Blijft staan dat ik vertrouwen heb in de toekomst. Nieuwbouw in
combi met uitbreiding van groen komt er wel en de locaties bepalen wij niet als Dorpsbelangen,
maar doen we juist met bewoners. Uiteindelijk besluit de raad en die horen uw stem als
Swifterbanter gelukkig wel. Dat het langer duurt is niet zo erg, zolang het zorgvuldig blijft en we
met elkaar in gesprek blijven komt ook dat weer goed.
PERSOONLIJK
2 termijnen heeft voor mij veel plezier opgeleverd en heel heel heel veel kopjes thee en koffie. Je
leert zoveel mensen kennen en ziet zoveel mensen die betrokken zijn. Vriendelijke mensen die je
een schouderklopje geven, kritische mensen die daarmee proberen je informatie of tips te geven,
alles kom je tegen. Passie voor hun leefomgeving is de overeenkomst. Ouderen hebben veel
gedaan voor Swifterbant en ik heb veel van die verhalen uit eerste hand mogen vernemen. Nu
kom ik steeds meer dertigers en veertigers tegen die betrokken zijn en raken bij Swifterbant en die
nieuwe generatie geeft nieuwe energie aan ons dorp. Beide groepen hebben passie voor
Swifterbant en dat maakte deze rol zo ontzettend leuk. Want wie je ook spreekt, iedereen wil graag
dat zijn belangen worden behartigd. Best wel eens moeilijk om die persoonlijke-, straat- of
wijkbelangen te verenigen met de belangen van het dorp. Toch blijkt telkens weer dat het gesprek
daarover een oplossing geeft. Ik heb genoten van die gesprekken en hoewel de rol stopt, gaat de
betrokkenheid natuurlijk gewoon door. Ik neem dan ook geen afscheid en blijf betrokken bij
Dorpsbelangen. Wel neem ik even wat afstand om nieuwe bestuursleden niet voor de voeten te
lopen. Waarom geen 3e termijn? 2 termijnen hebben stabiliteit opgeleverd, maar ook mijn persoon
erg gekoppeld aan de organisatie. Ik was slechts het boegbeeld. Het werk en de besluiten werden
door commissieleden en het volledige bestuur genomen. Nu is het tijd dat dat meer naar buiten
komt en dat kan het best net andere namen.
BEDANKEN
Ik wil graag de leden bedanken voor het vertrouwen dat ze mij 2 periodes hebben gegeven, mijn
medebestuurders en commissieleden bedanken voor hun expertise en inzet en vriendschap die
daardoor is ontstaan, ambtenaren van gemeente en provincie voor hun oprechte hulp, inzet en
soms geduld door met elke vraag weer ondersteunend aan de slag te gaan, politiek voor hun inzet
op Swifterbantse belangen binnen hun eigen politieke kleur en context en vooral Swifterbanters die
zich inzetten voor Swifterbant. Betrokken in dorpsbelangen, sport, zangvereniging of andere
vereniging, kerken, winkeliers, organisaties (Meerpaal e.d.) of gewoon als persoon: het maakt niet
uit. Jullie maken Swifterbant leuker en leefbaar. Mensen zijn de bepalende factor. U dus. Dank
daarvoor en we ontmoeten elkaar weer ergens in ons leuke dorp.

