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Het begin van 2022 stond nog in het teken van de coronamaatregelen. Toch kwamen er 

langzaam aan meer versoepelingen en mochten we stukje bij beetje het gewone leven weer 

oppakken. Omdat aan het begin van het jaar niet duidelijk was of we in maart de 

ledenvergadering konden houden is deze uit voorzorg verplaatst naar het najaar. We hebben 

de werkzaamheden zo goed mogelijk verdeeld maar zijn erachter gekomen dat het met een 

kleine groep vrijwilligers bijna niet te doen is. Zowel binnen Dorpsbelangen als de Klokbeker 

komen we handen tekort en daar zullen we in 2023 aan gaan werken. 

 

 

Commissie Jeugd 
 

In het jaar 2022 zijn we de eerste helft van het jaar met de jongeren als gevolg van corona 
fysiek niet veel bij elkaar geweest.  Er is wel een aantal afspraken met de gemeente geweest 
i.v.m. aanvragen vergunningen voor de JOP geweest. 
De voortgang om tot realisatie van de JOP te komen verliep zeer moeizaam omdat de 
gemeente heel veel tijd nodig had om zijn afspraken na te komen. 
Eind december bereikte ons het bericht dat de aanvraag van de vergunning voor de JOP 
akkoord was. Nu moesten we nog een periode van 6 weken wachten omdat er mogelijk nog 
protest aangetekend kon worden. 
Zodra deze periode voorbij is en er is geen protest aangetekend kan de container besteld 
worden. 
 
 
 
 

MFC 
 

Woensdag 16 februari werd de bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en 30 sociale 
huurappartementen officieel bekrachtigd. Hiervoor zetten wethouder Peter van Bergen, 
Divisiemanager Wonen Henk Rozema van Jorritsma Bouw en Noek Pouw, directeur 
bestuurder van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) op locatie hun handtekening. 
De gemeente Dronten, Jorritsma Bouw en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaven 
woensdag 21 september officieel het startsein voor de bouw van het Multifunctioneel 
Centrum (MFC) en 30 sociale huurappartementen in Swifterbant. 
 
 



 

Wijk en Buurtbeheer 
 

In de tweede helft van 2022 zijn de maandelijkse overleggen weer opgestart. 
Echter in verband met diverse omstandigheden hebben we deze overleggen niet kunnen 
bijwonen. 
 
 

Swifterbant Zuid 

Vorig jaar leek het er nog niet op dat Swifterbant Zuid door zou gaan. Toch zijn in 2022 de 

nodige hobbels genomen en begin volgend jaar begonnen worden met de grond bouwrijp 

maken. De verwachting is dat ergens 2024 begonnen zal worden met de bouw van de eerste 

woningen. De commissie zal de vinger aan de pols houden en het project kritisch blijven 

volgen. 

 
Klokbeker 
 

In 2022 konden eindelijk de evenementen weer georganiseerd worden. Het was mooi om te 

zien dat iedereen er weer van genoot om elkaar weer tegen te komen tijdens de 

georganiseerde evenementen. W 

 

Paaseieren zoeken 

2e paasdag konden de kinderen weer paaseieren zoeken op de camping. De kinderen konden 

zich laten schminken en er was popcorn, suikerspin en een springkussen. Het was een zeer 

geslaagd evenement. 

 

Koningsdag 

Koningsdag begon in de ochtend met het hijsen van de vlag. Daarna waren er spelletjes en 

springkussens op de Greente. Er waren diverse demonstraties en een puzzelspeurtocht.  

 
4 mei Comité 
 
De jaarlijkse herdenking dodenherdenking bij het Monument van de Vrijheid op de Greente 

vond weer plaats met de inwoners van het dorp. Na 2 minuten stilte zongen de aanwezigen 

het Wilhelmus. Amore Musae zorgde voor de muzikale begeleiding. Daarna werden er een 

krans en bloemen gelegd. 

 

 



 

Avondvierdaagse 

De avondvierdaagse was dit jaar weer op de normale wijze. Ondanks de regen op de 

slotavond konden wij terugkijken op een geslaagd evenement. 

 

Dorpsfeest 

Het Dorpsfeest vond plaats in het laatste weekend  van augustus op het 

evenemententerrein in het bos. Het was bijzonder mooi weer en het feest is zeer goed 

bezocht door de inwoners van ons dorp. De organisatie gaf na het feest te kennen dat ze 

niet meer onder de vlag van Dorpsbelangen het feest wil organiseren maar dit zelfstandig 

gaat doen.  

 

Lichtjestoer en Kinderlichtjestoer 

Op vrijdag 9 december was er voor het eerst de kinderlichtjestoer. De kinderen konden aan 

het einde van de middag met verlichte fietsen, skelters enz. deelnemen. De toer was een 

rondje om De Greente en de deelnemers en het publiek hebben er van genoten. 

In de avond was het de beurt aan ongeveer vijftig tractoren. Ook hier genoten zowel de 

deelnemers, als de mensen langs de kant.  

 

Sinterklaas 

Sinterklaas werd dit jaar verwelkomt op het evenemententerrein in het bos. Daar werd hij 

toegesproken waarna hij door het dorp trok met als eindpunt de Hoeksteen. Het was fijn dat 

de kinderen weer ouderwets mochten genieten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


