Algemene vereniging Dorpsbelangen Swifterbant
Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 was net als 2020 een zeer bijzonder jaar. Het coronavirus had ons nog steeds
in de greep en had een grote impact op ieders leven. Ook Dorpsbelangen en de Klokbeker
hebben hier last van ondervonden. Helaas konden er evenementen geen doorgang vinden of
werden ze sober uitgevoerd.
Wij hebben zo goed mogelijk via de digitale weg van ons laten horen en waar het kon zijn wij
bijeen geweest. De meeste overleggen werden via teams gehouden. De Algemene
Ledenvergadering kon gelukkig wel doorgang vinden al was dit pas in oktober. De algemene
ledenvergadering is i.v.m. corona ook in sobere vorm gehouden. Een van de agendapunten
was de bestuursverkiezing. Het bestuur bestaat na de ledenvergadering uit 7 personen.
Vrijwilligers enthousiast krijgen voor DBS is ook in 2021 een aandachtspunt geweest. Dit zal
ook voor 2022 een punt van zorg zijn. Voor diverse commissies zijn er mensen nodig en hier
zal invulling aan gegeven moeten worden.

Commissie Jeugd
In vervolg op het voortraject dat door bestuurslid Trudi Scheepers Commissie Jeugd, Wijk &
Buurtbeheer is opgestart in 2019 heeft Hans Stromberger aangeboden te helpen aan dit
project.
De jongeren zijn erg enthousiast en hebben zeer goede ideeën betreffende de inrichting van
de JOP plek.
Na enig onderzoek in het dorp hebben wij een plek gevonden waar de JOP gerealiseerd kan
worden, gezien deze plek vanuit de gemeente al een bestemming heeft als jongeren
recreatieterrein. De bedoeling is de Jop te plaatsen op het terrein naast de schaatsbaan.
Gezamenlijk met de jongeren hebben we tekeningen gemaakt hoe de JOP het beste op het
recreatieterrein geplaatst kan worden.
De JOP bestaat uit een 20 ft container voorzien van bankjes en een tafel, aan de voorzijde
van deze container is een ronde sparing voorzien als ingang. Naast de JOP container zal een
10 ft container geplaatst worden welke ingezet wordt als houtopslag. De containers worden
geplaatst op Stelcon platen. Op het grasveld voor de JOP zal een vuurkorf geplaatst worden,
de uitvoering zal in overleg plaats vinden. Uiteraard is voor een project als dit een begroting
noodzakelijk, deze hebben wij samen met de jongeren opgesteld en ingediend bij de
gemeente. Naast de inzet van de jongeren om sponsoring d.m.v. materialen en ook financiële
middelen te werven heeft tevens de Stichting Geert Popkema Jeugdfonds geld toegezegd om
de realisatie van de JOP mogelijk te maken.

Klokbeker
Voor de evenementen was 2021 een jaar waar we niet graag op terugkijken. Nagenoeg geen
evenement kon doorgang vinden. De avondvierdaagse kon in aangepaste vorm gelopen
worden. We waren wel blij dat de Sinterklaasintocht wel door kon gaan. Ook hier moesten
we rekening houden met de situatie waarin we zaten. Toch konden wij terugkijken op een
geslaagde Sinterklaasintocht.

MFC
Er is een kennismaking gesprek / interview geweest met Noek Pauw van het OFW.
Hierbij zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde geweest, zoals de invulling van
het MFC en de appartementen.
Ook is er aantal gebruikers bijeenkomsten geweest waarbij DBS aanwezig was.
Doelstelling was om in 2021 met de bouw van het MFC te beginnen, maar dat is helaas niet
gelukt.

Wijk en Buurtbeheer
Vanwege corona zijn de maandelijkse overleggen niet doorgegaan.
Ook zijn alle bijeenkomsten geannuleerd. Wel is afgesproken om in 2022 in een nieuwe
setting weer bijeen te komen.

4 mei Comité
De jaarlijkse herdenking dodenherdenking op de Greente moest vanwege corona zonder
publiek gehouden worden. De inwoners van Swifterbant konden voor 4 mei bloemen leggen.
De herdenking zelf kon via een rechtstreekse livestream gevolgd worden.

Zwembad
Er is een plan gepresenteerd aan de gemeente Dronten voor het zwembad de Abelen. De
werkgroep heeft dit plan gemaakt na vele gesprekken en een enquête onder de inwoners
van Swifterbant. De bedoeling is dat het terrein het hele jaar gebruikt kan worden om actief
te recreëren. Zo kunnen sportclubs gebruik maken van de buitenlocatie maar ook scholen
zouden er gebruik van kunnen maken. De wethouder zou voor het eind van het jaar
aangeven hoe de gemeente aankijkt tegen de plannen. Dit laatste is doorgeschoven naar
2022.

Swifterbant Zuid
Begin van het jaar leek het erop dat Swifterbant Zuid in maart door de raad behandeld zou
worden en ergens in het 2e kwartaal van 2022 met het bouwrijp maken van het terrein
begonnen zou worden. Het liep allemaal anders en door fouten en het opstappen van een
wethouder is het hele plan enorm vertraagd. Het is de bedoeling dat DBS zo snel mogelijk
met de nieuwe wethouder om tafel gaat. Voor ons is het van belang dat er zo snel mogelijk
duidelijkheid komt.

