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Samen met jou bepalen we mede de toekomst van Swifterbant! 
 
De gemeente Dronten staat voor flinke opgaven, zoals de bouw van woningen, goed bereikbaar 
blijven, omgaan met klimaatverandering en zorgen dat het in de gemeente fijn wonen en 
ondernemen blijft. Natuurlijk krijgen we daar in Swifterbant ook mee te maken. In al deze opgaven 
moeten de belangen van Swifterbant dan ook goed worden meegenomen. Daarom wordt er dit jaar 
een Dorpsvisie opgesteld, waaraan we als Swifterbanters de plannen kunnen toetsen.  
 
Aan de slag met de visie 
Een visie voor Swifterbant, hoe maak je zoiets? En hoe krijgen we jullie zo enthousiast dat jullie 
allemaal mee doen? En wat houdt het eigenlijk in, een visie? 
 
Een visie is een weloverwogen mening over een zaak en hoe die zich zou moeten ontwikkelen; precies 
dat willen wij voor ons dorp realiseren.  Een visie is daarmee geen plan wat op een hoog detailniveau 
is uitgewerkt. Een visie beschrijft de ontwikkelrichting van het dorp op een hoger abstractieniveau.  
 
Hoe moet ons dorp eruit zien over een jaar of 10?  
Met deze vraag als uitgangspunt zijn wij, de kerngroep Ons Swifterbant, samen met Dorpsbelangen 
Swifterbant en de gemeente Dronten aan de slag gegaan met de Dorpsvisie. De kerngroep bestaat 
uit een groepje verknochte inwoners van Swifterbant. Samen met zoveel mogelijk inwoners van 
Swifterbant willen we een mooie visie ontwikkelen. Met elkaar hebben we al nagedacht over welke 
onderwerpen terug moeten komen in de visie. Onderwerpen zoals wonen, werken, bereikbaarheid, 
cultuur enz. 
 
We maken de visie met elkaar 
Joyce (niet op de foto), een van de leden van de kerngroep Ons Swifterbant, vertelt dat zij ontzettend 
enthousiast reageerde op de vraag om mee te denken over de Dorpsvisie Swifterbant. Haar kennis 
en kunde ligt op het gebied van ouderenzorg en ze heeft hier een heldere mening over. "In 
Swifterbant kunnen ouderen niet blijven wonen, als zij (intensieve) zorg nodig hebben", stelt ze. "En 
dat is jammer, want we vinden het met z’n allen wel heel belangrijk".  
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Joyce noemt al direct twee belangrijke onderwerpen voor de visie; ouderenzorg en wonen. Daarom 
moet de Dorpsvisie wat ons betreft over veel verschillende onderwerpen gaan. De verschillende 
onderwerpen kunnen namelijk niet los van elkaar gezien worden. Voldoende winkels kunnen niet 
zonder voldoende inwoners. Goede sportclubs hebben een sterke jeugdafdeling nodig. Voor een 
goede jeugdafdeling is het belangrijk dat gezinnen een woning kunnen vinden in ons dorp.   
 
Elk lid van de kerngroep heeft daarom zo zijn of haar inbreng op verschillende onderwerpen. Pieter 
Franken (derde van links op de foto) heeft de kerngroep versterkt, omdat hij als veehouder veel weet 
over het wonen in het buitengebied. Maar als actief kerklid kent hij ook de behoeften van deze 
groep. 
 
Lisa Stoevelaar (tweede van rechts), een van de jongste leden uit de kerngroep, heeft recent een huis 
gekocht in Swifterbant en wil hier graag blijven wonen. Ze werkt in de zorg, is jong, vindt het 
geweldig om evenementen te organiseren en hoopt dat ons dorp van alle gemakken voorzien blijft, 
passend bij een dorp. Ook Lisa weet te vertellen dat veel van haar leeftijdsgenoten heel goed weten 
wat zij graag zouden willen zin in Swifterbant. "Want”, zo zegt Lisa, “als je hen vraagt wat er nodig is 
om ervoor te zorgen dat ze in Swifterbant willen blijven, hebben ze veel ideeën". Lachend voegt ze 
hieraan toe: "dus ik heb inmiddels al heel veel mensen in het dorp gevraagd of ze straks echt mee 
willen denken!" 
 
Jouw mening telt! 
En nu ben jij aan zet! We hebben een enquête ontwikkeld waarin we vragen hoe je tegen de 
verschillende onderwerpen aankijkt. Naast het aanvinken van een antwoord is er voldoende ruimte 
om je eigen ideeën en visie met ons te delen.  
 
We willen graag alle leeftijdsgroepen, buren, ondernemers en alle andere mensen in ons dorp 
oproepen om de enquête in te vullen. Want alleen op die manier komt er echt een duidelijk beeld 
van wat wij als inwoners belangrijk vinden voor ons dorp Swifterbant. Doe jij mee?! Vul de enquête 
in. 
 
De Kerngroep Ons Swifterbant 
 
Je vindt de enquête hier: www.dorpsbelangenswifterbant.nl/dorpsvisie, bij de Flevopost van 21 april 
en in de supermarkten.  

http://www.dorpsbelangenswifterbant.nl/dorpsvisie

