
Jaarverslag 2019 
 
In het jaar 2019 hebben we hard gewerkt aan verschillende projecten, aan onze 
samenwerking met andere partijen en daar waar mogelijk zijn wij samenwerking 
aangegaan. Er is veel werk verzet in dit jaar. Er zijn enkele nieuwe commissies 
opgericht en er is ingezet op de versterking en de onderlinge goede samenwerking van 
het bestuur. Wat goed ging in het jaar 2018 hebben we vast gehouden, daar waar 
verbetering nodig was hebben we op ingezet.   
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant (DBS) en de samenstelling hiervan is altijd 
in beweging. In 2019 is tijdens de ALV nogmaals nadrukkelijk een oproep gedaan voor 
nieuwe bestuursleden. Ook is een aantal maal een oproep gedaan via de pers, de social 
media, posters in het dorp en bestuursleden zijn zelf actief op zoek gegaan naar nieuwe 
bestuursleden.   
Een belangrijke conclusie in deze zoektocht is dat de potentieel nieuw bestuursleden én 
het zittend bestuur er goed aan doen om zich eerst een stageperiode te gunnen. 
Teamwork, onderling vertrouwen en het besef hoeveel tijd een bestuursfunctie kan 
kosten is van essentieel belang voor een langdurige samenwerking.  
Bij de jaarvergadering van 2018 is een nieuwe secretaris benoemt. Helaas heeft zij eind 
december 2019 haar functie vanwege gezondheidsredenen neergelegd.  Gelukkig 
hebben zich in de loop van 2019 twee nieuwe vrijwilligers voor in het bestuur gemeld, 
waardoor het aantal bestuursleden constant op 5 of 6 bestuursleden heeft gestaan.  
 
Werving van vrijwilligers voor deeltaken blijft een aandachtspunt. Wij zijn dan ook erg blij 
met de nieuwste commissies;  commissie Jeugd en de Commissie Zwembad de Abelen. 
Op de oproep om een Commissie ‘Klein onderhoud’  te vormen is niet gereageerd.  
 
Het bestuur van DBS heeft zich begin 2018 tot doel gesteld om als gesprekspartner 
richting gemeente weer ‘voor aan in het proces’ te komen. Daar zijn in 2019 goede 
resultaten in geboekt. Er is hard gewerkt aan de relatie met gemeente, college en raad. 
Door in te spreken bij belangrijke onderwerpen in de raad, door actief contacten te 
onderhouden met wethouders en burgemeester, wordt het geluid van Swifterbant 
gehoord en weer serieus meegewogen in de besluitvorming.  
 
Zowel in 2018 als in 2019 is getracht om de NAW gegevens van de leden te updaten.  
Leden geven helaas lang niet altijd door wanneer zij verhuizen of een ander 
rekeningnummer hanteren. Dit bemoeilijkt het innen van contributiegelden.  
 
Het bestuur van DBS vergaderde structureel iedere twee weken en overlegde meerdere 
keren per jaar met de wethouder welke Dorpsbelangen in de portefeuille heeft. Sinds 
2018 is dit mevrouw Irene Korting de wethouder samen met haar ambtenaar in 2019 
vier keer aangeschoven voor een bestuurlijk overleg.   
 
 
 
 



Jubileum 
In 2019 vierde DBS haar 55 jarig bestaan en dit keer is er voor gekozen om een circus 
naar het dorp te halen. Alle leden van de vereniging konden hiervoor kaartjes gratis 
ophalen. Niet leden konden lid worden, of kaartjes los kopen. Dit heeft een tiental 
nieuwe leden opgeleverd.  De dag was een groot succes en werd bijzonder goed 
gewaardeerd door alle leden én niet leden.  
 
Fit-Lint 
In 2018 is een subsidie aangevraagd bij de provincie Flevoland en co-financiering bij de 
gemeente Dronten voor de realisatie het Fit-Lint. Deze is begin januari toegekend en in 
juli 2019 is het Fit-Lint in de Greente van Swifterbant gerealiseerd. Tijdens het Julifeest 
is het Fit-Lint officieel geopend door de gedeputeerde van de provincie Flevoland samen 
met wethouder Korting van de gemeente Dronten. 
 
4 mei Comité Swifterbant 
(per abuis was hier in eerste instantie 2020 geplaatst. Met onderstaande is dat gewijzigd 
in 2019 
 
Het 4 mei Comité Swifterbant heeft ook in 2019 de jaarlijkse 4 mei herdenking 
georganiseerd op De Greente in Swifterbant.  
 
Tijdens de Nationale Herdenking, herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. 
Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 
en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
 
Bij de organisatie van de 4 mei herdenking volgt het 4 mei Comité Swifterbant het 
Nationaal 4 en 5 mei comité. Het door hen gekozen jaarthema was in 2019 ”In vrijheid 
kiezen”.  
 
Mevrouw Anna van Zwijnenburg van het 4 mei Comité Swifterbant leidde de sprekers in. 
Dit was de laatste keer dat zij voor de inwoners van Swifterbant de 4 mei herdenking 
heeft georganiseerd. Anna stapte uit het 4 mei Comité Swifterbant. Via deze weg 
bedanken wij Anna voor de vele jaren dat zij voor de inwoners van Swifterbant de 4 mei 
herdenking heeft georganiseerd! 
 
Muziekvereniging Amor Musae heeft de herdenking ondersteund door het blazen van de 
Taptoe voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur, het spelen van het 
Wilhelmus en het afsluitende muziekstuk. 
 
In 2019 is een krans gelegd namens Dorpsbelangen Swifterbant. Wethouder Ton van 
Amerongen en zijn vrouw Marga van Amerongen-Romeijn hebben een bloemstuk 
gelegd namens de gemeente Dronten. Verder is er een bloemstuk gelegd door de 
Katholieke Basisschool De Golfslag, de Gezamenlijke kerken, mevrouw Nelly van Dijk, 
De Meerpaal Malletband, Sportvereniging Swift ’64 en Amor Musae. Aansluitend was er 
de gelegenheid voor anderen om door hen meegebrachte bloemen te leggen.  



De schoolkinderen van de Katholieke basisschool De Golfslag waren dit jaar bij de 
herdenking betrokken. Zij hadden het monument geadopteerd, hadden geholpen bij het 
leggen van de krans en zelf gedichten gemaakt en voorgedragen. 
 
Mevrouw Nelly van Dijk heeft haar zelfgemaakte gedichten voorgedragen en namens de  
Gezamenlijke kerken heeft de heer Paul Cryns een overdenking met ons gedeeld.  
Het koor Alliance heeft het refrein van het lied ‘Als wij niets doen wie dan’, uit de musical 
Soldaat van Oranje gezongen. 
 
Het afsluitende woord was van de heer Theo den Hartog van Dorpsbelangen 
Swifterbant. 
 

Commissie Zwembad de Abelen 

Voor het behoud van buitenzwembad De Abelen in Swifterbant is meer nodig dan alleen 

vrijwilligers en voldoende bezoekers. Dat stelde Dorpsbelangen Swifterbant in een 

persbericht in september 2019. 'Het bad heeft een kwaliteitsimpuls nodig, zodat het 

weer jaren mee kan'. Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan. 

De werkgroep telt drie leden en is inmiddels voortvarend aan het werk. De opdracht aan 

de leden van de werkgroep is helder: schrijf in nauwe samenwerking met de gemeente 

Dronten een plan van aanpak waarmee zwembad De Abelen toekomstbestendig wordt. 

Doe dit in overleg met Optisport en betrek belanghebbenden uit het dorp bij het plan. 

Naast de technische renovatie van baden, gebouwen en groenvoorziening moeten ook 

participatie en (maatschappelijke) duurzaamheid belangrijke onderdelen zijn. De 

Vereniging van dorpsbelangen gaf de volgende kaders aan de werkgroep mee: het bad 

blijft in eigendom van de gemeente en het beheer en de exploitatie liggen bij een 

professionele partij, bij voorkeur één die de gemeente hiervoor selecteert, tot op heden 

is dat Optisport exploitaties b.v. 

De werkgroep heeft met ongeveer 20 belanghebbende organisaties in Swifterbant en 

Dronten gesproken, dit waren diverse gebruikersgroepen, sportverenigingen, de 

basisscholen en camping “de Abelen”. Ook zijn gesprekken gevoerd met wethouders en 

ambtenaren van de gemeente.  

Met de inbreng uit deze gesprekken worden momenteel scenario’s uitgewerkt die dit 

najaar aan de bevolking van Swifterbant worden gepresenteerd. Vanwege de Corona-

beperkingen loopt het proces enige vertraging op omdat er geen 

informatiebijeenkomsten mogelijk zijn.  

De werkgroep kijkt nu samen met de gemeente hoe de communicatie richting alle 

bewoners gestalte kan krijgen en bewoners hun input kunnen geven. De Vereniging van 

dorpsbelangen en de werkgroep streven naar een zo groot mogelijk draagvlak onder 

Swifterbanters voor het plan. 



Samen met de gemeente wordt het plan van aanpak met financiële onderbouwing in het 

voorjaar van 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Commissie Jeugd  

Door vernielingen en onrust, waar de jeugd van Swifterbant deels bij betrokken is 

geweest zijn er nogal wat negatieve berichten over ons dorp in de pers verschenen. 

Vanuit het dorp hebben diverse bewoners, vaak via social media gereageerd, omdat zij 

de negatieve manier waarop over de jeugd van Swifterbant gesproken werd niet prettig 

vonden. Na een aantal gesprekken met deze bewoners is besloten een 

Jeugdcommissie op te richten. Een tweetal volwassen inwoners en een van de 

bestuursleden van DBS hebben een groep jongeren bereid gevonden om gezamenlijk 

op te trekken. Om aan de burgemeester kenbaar te maken dat er een jeugdcommissie 

is opgericht en wat hun doelen zijn, is in de winter van 2019 een winterbarbecue 

georganiseerd. Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de brandweer van 

Swifterbant en is gebrainstormd over wensen, mogelijkheden en de manier waarop er te 

werk gegaan zou worden.  De burgemeester heeft de jeugdcommissie uitgedaagd om 

met een mooi plan te komen. 

 

Belangenbehartiging        
Sinds begin 2019 neemt DBS deel aan het wijkteam. Iedere week was het voltallige 
Wijkteam op dinsdagmiddag aanwezig in de Steiger. DBS sloot hier een keer per vier 
weken bij aan. Het wijkteam signaleert zaken die belangrijk zijn voor bewoners en op 
dinsdagmiddag konden bewoners met vragen en opmerkingen terecht bij een van de  
professionals. Tijdens deze dinsdagmiddagen zijn problemen, maar vooral ook de 
oplossingen, met elkaar besproken in dit Wijkteam.  
 

Project bewust verlichten 

In samenwerking met de gemeente heeft DBS getracht om het onderwerp ‘Openbare 

Verlichting’ onder de aandacht te brengen. D.m.v. persberichten, een voorlichtingsavond 

en een fietstocht langs verschillende situaties in het dorp en uiteindelijk een extra 

voorlichting tijdens de ALV van 2019. 

 

DBS neemt sinds 2019 deel aan de “nieuwe bewonersavond” die ieder jaar 

georganiseerd wordt door de gemeente Dronten. Tijdens deze avond ontvangen 

mensen die in dat jaar in Swifterbant zijn komen wonen informatie over Swifterbant.  

 

Op initiatief van DBS zijn in februari 2019 de winkelpanden van Swifterbant voorzien van 

stickers met foto’s van de omgeving en activiteiten in Swifterbant.   

 

Wijkagenten 

In 2019 heeft het bestuur van DBS heel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang 

van een wijkagent.  Hierbij is opgemerkt dat het niet wenselijk is dat een wijkagent zowel 



het dorp Swifterbant als het AZC onder zijn hoede moet nemen. Geografisch liggen 

deze twee locaties te ver uit elkaar en gaat er naar verhouding te veel tijd en aandacht 

richting het AZC wat ten koste gaat voor de tijd die overblijft voor Swifterbant.  

In 2019 heeft Swifterbant een nieuwe wijkagent gekregen, maar deze is ook weer 

vertrokken. Inmiddels is er weer een nieuwe wijkagent, helaas moet deze nog steeds 

gedeeld worden. 2019 is benut om het contact met de wijkagent(en) goed en vooral 

laagdrempelig te krijgen. Na ongeregeldheden in het dorp is daarom door de gemeente 

Dronten incidenteel extra ingezet, zodat situaties sneller onderzocht en tot rust gebracht 

konden worden. Toch is Dorpsbelangen Swifterbant pleiten in 2019 blijven pleiten voor 

een wijkagent die niet gedeeld hoeft te worden. Het is niet als prettig ervaren dat er 

meerdere wijkagent wissels zijn geweest.  

Actieplannen Winkelgebied  

In 2019 is gestart met het ontwikkelen van actieplannen voor het winkelgebied. 

In de laatste maanden van dit jaar is de gemeente in gesprek gegaan met winkeliers,  

DBS  en diverse bewoners en belanghebbenden. Hier komen wij in het jaarverslag over 

2020 op terug. 

 

Woningbouwlocatie Zuid 

In 2018 heeft de gemeenteraad van Dronten ingestemd met Swifterbant-zuid als 

ontwikkellocatie voor woningbouw in Swifterbant. Naar de mening van het bestuur van 

DBS waren er betere locaties geweest, maar na goedkeuring door de gemeenteraad is 

deze locatie vastgesteld en kon er eind 2019 gestart worden met de 

planontwikkeling voor dit gebied. 

DBS is in 2019 samen met een groep bewoners en belanghebbende gestart in een 

project waarbij meegedacht werd over de ruimtelijke hoofdstructuur.  In dit ontwerpteam 

is in 2019 gestart met het nadenken over de volgende vragen 

- Op welke plekken in de wijk moet gebouwd gaan worden; 
- Welke woonthema’s/-sferen kunnen er komen (waterrijk wonen, wonen in bos, wonen 

geïnspireerd op archeologie, duurzaam/ecologisch, zelfvoorzienend etcetera); 
- Welke doelgroepen moeten een plek in Swifterbant Zuid krijgen (gezinnen, ouderen, 

jongeren etcetera), 
- Welke infrastructuur is er nodig voor de wijk; 
- Hoe wordt de wijk het beste landschappelijk ingepast; 
- Hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande groenstructuren in Swifterbant; 
- Hoe wordt de relatie gelegd met de bestaande wijken van Swifterbant qua autoverkeer, 

maar ook qua langzaam verkeersroutes (ook uit oogpunt van de sociale veiligheid); 
- Welke duurzaamheidsthema’s zijn geschikt voor de wijk (zongericht bouwen is een 

voorbeeld). 
 

De uitkomsten van dit project zullen terugkomen in het jaarverslag 2020 (ALV 2021) 

omdat dit in juli 2020 is afgrond.  

 

Ontwikkelingen Windmolens  



N.a.v. de ledenvergadering van 2019 is besloten om beroep aan te tekenen bij de Raad 

van Staten met als doel om aan te tonen dat er fouten gemaakt zijn in de procedure. Dit 

beroep kon aangetekend worden, omdat DBS eerder al een zienswijze had ingediend. 

In juni heeft dit beroep en die van 9 andere personen en organisaties gediend. In 

september 2019 volgde de uitspraak, waarin duidelijk werd dat alle beroepen verworpen 

zijn. Ook die van DBS. 

 

Gedurende het hele jaar is het bestuur van DBS in gesprek gebleven met 

Windplanblauw (WPB) en Swifterwint. Daarin is steeds gesproken over het voorkomen 

van overlast voor de bewoners van Swifterbant. WPB heeft een aantal toezeggingen 

gedaan die van belang zijn. WPB heeft zich er aan verbonden dat slagschaduwhinder 

op de woningen in de kern van Swifterbant tot een minimum te beperken (near to zero 

goal). Verder zal WPB geen knipperende nacht verlichting toepassen  en zal de 

verlichting overdag gedimd worden bij helder zich. WPB onderzoekt de mogelijkheden 

om middels een applicatie (APP) bewoners meer inzicht te geven in de verwachte 

geluidshinder (middels een voorspelling). Dit blijkt een effectieve methode om de 

beleving van overlast te reduceren. 

Nadat eerst geprobeerd is om de windmolens naar een andere plek te krijgen en daarna 

gesproken is over het voorkomen van overlast, is eind 2019 een eerste voorzichtige stap 

gemaakt in het bespreken van de financiële kant van de komst van de windmolens. Ook 

daarin zijn een aantal toezeggingen gedaan, die in 2020 verder worden uitgewerkt: 

• ‘WPB spant zich in om een significant deel van het gebiedsfonds in Swifterbant te 
laten landen, samen met de bewoners van de kern van Swifterbant. Hier is nog geen 
concreet bedrag of % in benoemd. 

• WPB is bereid om daarnaast een structurele bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 
en vitaliteit van Swifterbant, door het bevorderen van de sociale cohesie. Ook 
hiervoor is nog geen concreet bedrag per jaar genoemd. 

• WPB is voornemens om samen met de lokale overheid een Omgevingsadviesraad in 
te richten’. 

 

MFC 

In 2019 is DBS aanwezig geweest bij twee informatie avonden waarin de voortgang van 

het MFC door het project team werd toegelicht. 

Belanghebbende partijen, die in het nieuwe MFC een ruimte zullen krijgen, hebben de 

nodige informatie omtrent de indeling van het MFC ontvangen. Belanghebbende partijen 

hebben de gelegenheid gehad om hier op te reageren. 

De stand van zaken eind 2019 was dat de bouw van het MFC wederom is uitgesteld tot 

medio eerste kwartaal 2021. 

 

Dorpsvisie 

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Dronten een motie aangenomen waarin; 

het college  ‘wordt verzocht om samen met Dorpsbelangen Swifterbant een startnotitie 



voor te bereiden met daarin opgenomen het participatieproces, een stakeholdersanalyse 

en een financiële onderbouwing om tot een dorpsvisie te komen voor Swifterbant. En 

vervolgens deze startnotitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad voor de 

kadernota 2021’.  

Het bestuur van DBS heeft deze opdracht uiteraard aangenomen en is in december 

2019 van start gegaan met de voorbereidende gesprekken en is er in december 2019 

aan de hand daarvan door een van de directeuren van de gemeente Dronten een 

bestuursopdracht geschreven. Dit project loopt door in 2020 en 2021 en zal dan ook in 

betreffende jaarverslagen verder toegelicht worden.   


