
 
 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering 14 november 2022 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
 
Opening 
Theo den Hartog opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen 
van harte welkom. 
 
Vaststellen agenda 
Agenda is vastgesteld, alle aanwezigen krijgen bij de rondvraag punten 
toe te voegen en vragen te stellen. 
 
Mededelingen 
1 persoon uit bestuur getreden. 
Graag de mensen met een commissiefunctie regelmatig uitnodigen in een  
bestuursvergadering. 
 
Notulen vorige vergadering 
Spreektijd Ab de Boer heeft plaats gevonden. 
Presentatie Ab de Boer heeft tijdens vergadering plaats gevonden. 
Over 2021 zal er wederom een deel van de gemeentelijke subsidie terug 
betaald dienen te worden, gezien er nog een deel van het jaar Corona 
maatregelen van toepassing waren en dus geen aktiviteiten. Het bedrag 
dat terug betaald dient te worden is nog niet bekend vanuit de Gemeente 
Dronten. 
Verzekeringen zijn door Theo onderzocht en er is nog geen besparing op 
premies mogelijk. Zeker de WAB wettelijke aansprakelijkheid en 
evenementen verzekering zijn in premie omhoog gegaan. 
Jan Griekspoor geeft aan een meer proactieve houding vanuit DBS willen 
verwachten, met alle zaken die er spelen in Swifterbant. 
Het dorp heeft behoefte geïnformeerd te worden over alle lopende en 



toekomstige plannen, MFC, scholen, sporthal, JOP, groenvoorziening, 
veiligheid (zebrapaden). 
Een terugkoppling van nieuws via nieuwsbrief of website zou erg op prijs 
gesteld worden door de leden. 
 
Financieel jaarverslag en aktiviteiten jaarverslag Dorpsbelangen 
Swifterbant 
Aktiviteiten jaarverslag Commissie Jeugd & JOP 
Trudi Scheepers geeft hierover toelichting betreffende het verloop van het 
vergunning verloop voor de JOP Swifterbant. 
Adrie geeft toelichting betreffende de zelfstandige voortzetting van 
Stichting Dorpsfeest. 
De Klokbeker zal zich blijven concentreren op de kleine evenementen. 
Trudie geeft een toelichting betreffende de voortgang MFC, contact via 
Peter van Bergen Gemeente, OFW en De Meerpaal, parkeerplaatsen (35 
stuks) vervallen. 
Wijk en Buurtbeheer, weekelijkse dinsdag middag overleggen Politie, OFW 
etc. 
4 en 5 mei commite meer positief reactie vanuit Dorpsbelangen. 
David van der Schans en Dauwe Cuperus verantwoordelijk voor de 
plannen zwembad Swifterbant. Plan is gepresenteerd aan de gemeente 
en e.a. al doorberekend worden. 
Swifterbant Zuid, Jan Preuter licht e.a. toe betreffende het gesprek met 
Gerrit Jan Veldhoen en de paardewiede's. 
Besluit is genomen voor de bouw van Swifterbant Zuid, we zullen er met 
z'n allen een goede gezamelijke invulling aan moeten geven. 
Op 1 september 2022 is de Omnisport officieel opgeheven. Theo heeft op 
donderdag 17 november een afspraak met de voorzitter van 
ontvlechtingscommissie. Jan Griekspoor geeft aan dat er aan een 
sportplatvorm (een commissie onder DBS) gewerkt wordt om zo 
gezamenlijk naar de gemeente te kunnen gaan. Jan Griekspoor gaat 
contact opnemen met de diverse sportverenngingen om hen te 
informeren en de behoefte te pijlen. Zal hierover terugkoppeling doen 
naar DBS. 
 
Financieel Jaarverslag 
Geen vragen betreffende dit onderwerp 



 
Kascontrolecommissie Dorpsbelangen Swifterbant 
Frank Manders licht toe dat de kascontrole is uitgevoerd en volledig klopt. 
Wel geeft hij aan dat bij een volgende kascontrole, de stukken completer 
aangeleverd dienen te worden. Koene Tietema, Opvallend is dat er veel 
contributie terug gesort wordt, heeft verschillende redenen, mensen 
vergeten de lidmaatschap op te zeggen, verhuizingen, conflicten met 
banken etc. 
 
 
Decharge van het bestuur door de leden 2021 
Frank Manders, verleend het bestuur decharge. 
De heer Geert Kuizinga zal de kascontrole toegevoegd worden. 
 
Bestuurssamenstelling huidig bestuur 
Theo den Hartog 
Trudi Scheepers 
Jan Preuter 
Hans Stromberger 
Adrie Winters 
 
 
Rondvraag 
De heer H. den Boer, is er al een nieuwe vergaderdatum 2023 ongeveer 3 
de week maart 2023. 
Gerry Winters, stelt vraag over windmolens. Enkele molens staan te dicht 
bij het dorp. In het nieuws is inmiddels bekend dat windmolens schade 
veroorzaken aan gezondheid. Windmolens mogen niet dichter bij het dorp 
staan dan 2,5 kilometer. Is deze informatie bij DBS bekend? Deze vraag zal 
in overleg met Peter Duvekot. 
Bezogdheid overgezondheid, vooral de trillingen die je niet hoort. 
Vanuit de mast, de wings en eventueel onbalans van de molens. 
Co Hermans, er is een meetinstantie in de hand genomen door de 
Gemeente Dronten die geluidsmetingen gaan doen, met name de 
laagverquent. En lichtschade zal ook gemeten worden. 
Wens voor voetpaden Bosweg, Randweg, Industrie 
Henk Reimart, woont in het winkelgebied maar is totaal niet geïnformeerd 



betreffende de groenvoorziening bij de winkels. 
Henk heeft inmiddels contact gehad met een projectleider. De 
projectleider gaf aan dat er een potje van €100.000,- was dat nog in 2022 
opgemaakt diende te worden. 
Karin Hofstede, hoe staat het met nieuwbouw kerken. 
Jan Oosterga, licht toe dat de tekeningen van de kerken al een jaar bij de 
Gemeente Dronten liggen en nog niets mee gedaan is. Op 2 december 
2022 komt het ter tafel bij de Gemeente Dronten en zal er een toelichting 
komen. 
Vragen voor de volgende vergadering eerder door leden aan DBS door 
tegeven. 
Sluiting 22.30 uur 
 


