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Geachte voorzitter, 

In het najaar van 2012 heeft de raad dne moties aangenomen (12M07, 12M10 en 12M15). Het college 

werd verzocht om een Sprekersplein voor alle bewoners en betrokken partijen uit Swalmen te 

organiseren. Tevens werd het college verzocht om in het kader van de bevordering van actieve 

burgerparticipatie mee te werken aan de totstandkoming van wijk- en dorpsraden in alle kernen van 

de gemeente Roermond. Ten behoeve van de maatregelen Swalmen is een bedrag beschikbaar van 

€ 726.334. 

De Dorpsraad heeft na het Sprekersplein in Swalmen 20 februari 2013 hard gewerkt om aan de hand 

van de input van de gemeenschap een concept Dorpsplan Swalmen op te stellen. Op 19 juni 2013 

heeft de Dorpsraad tijdens een tweede bewonersavond de thema's en de onderwerpen van het 

concept Dorpsplan teruggekoppeld naar de gemeenschap van Swalmen en aanwezige 

gemeenteraads- en commissieleden en de gemeenschap de gelegenheid gegeven hierop te 

reageren. 

De voorbereiding op het concept Dorpsplan Swalmen is direct gestart na de tweede bewonersavond, 

met als doel zoveel mogelijk geprioriteerde punten uit te werken en waar mogelijk de daarbij 

behorende kosten te bepalen. Daarbij maakt de Dorpsraad gebruik van diverse afdelingen binnen de 

gemeente, maar ook van de Vereniging van Kleine Kernen, is er contact gelegd met de Provincie 

Limburg en werkt zij samen met de initiatiefgroep Swalmen Vooruit. Deze groep heeft het Pact van 

Swalmen tijdens het sprekersplein van 20 februari 2013 gepresenteerd. 

De voortgang van tiet proces 

Op 3 oktober 2013 heeft de Dorpsraad tijdens een ontmoetingsavond met leden van de raad, 

commissieleden Burgers en Samenleving en enkele collegeleden de stand van zaken met betrekking 

tot het doorlopen proces en de totstandkoming van het Dorpsplan toegelicht. De uitgewerkte 

onderwerpen vormen de basis en zijn opgenomen in het concept Dorpsplan. Sommige ondenwerpen 

zijn concreet, andere minder of moeten nog worden onderzocht Ook de financiële paragraaf met de 

verdeling van de middelen behoeft nog verdere uitwerking. Mede op verzoek van de Dorpsraad 

Swalmen is het concept Dorpsplan toegevoegd. Deze vindt u in de bijlage. 
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Wij liebben liet concept Dorpsplan Swalmen op 29 oktober 2013 besproken in onze vergadering. De 

besluitvorming hierover hebben wij aangehouden om een volgende stap te zetten in het proces van 

burgerparticipatie. In overleg met de Dorpsraad hebben we gekozen voor de vorm van een 

burgerbegroting omdat wij denken dat hierdoor de betrokkenheid van de Dorpsraad en de bewoners 

van Swalmen nog groter wordt bij de uitvoering van het Dorpsplan. 

We gaan onderzoeken onder welke voorwaarden een burgerbegroting gerealiseerd kan worden en 

welke spelregels hierbij nodig zijn. Daarbij kijken we ook naar de ervanngen die hierover in het land 

zijn opgedaan. In het raadsvoorstel tot vaststelling van het Dorpsplan zullen we meenemen in welke 

vorm we de burgerbegroting willen uitvoeren. 

De gekozen aanpak is voor alle partijen nieuw. Het nieuwe proces past in de veranderende rol van de 

gemeente in het algemeen en de veranderende verhoudingen tussen gemeente en inwoners. 

Inwoners, organisaties en gemeente zullen samen aan de slag moeten met deze verandenngen. Elk 

op hun eigen manier. Bij de regierol van de gemeente hoort dat er voldoende contactmomenten zijn 

om de Dorpsraad te stimuleren, ambtelijk te ondersteunen, te faciliteren en te enthousiasmeren. Het 

opnchten van de Dorpsraad heeft veel tijd en energie gekost, de vrijwilligers vinden het belangrijk om 

van deze unieke kans een succes te maken, het gaat tenslotte om hun eigen dorp. Tijdens de eerste 

fase van het proces is gebleken dat vrijwilligers graag wilden participeren, maar dat het moeilijk is dit 

te combineren met werk en het eigen sociale leven. De Dorpsraad bestaat momenteel uit 18 leden. 

Wij streven er naar om het Dorpsplan in de vergadenng van de commissie Burgers en Samenleving 

van 4 februari 2014 en de raad van 20 februari 2014 ter vaststelling aan te bieden. 

Communicatie 

Meer informatie over de Dorpsraad Swalmen kunt u lezen in de nieuwsbneven waarvoor u zich kunt 

aanmelden bij info(5)dorpsraadswalmen.nl en op de website van de gemeente Roermond op de 

startpagina bij de rubriek wijken en buurten. Tevens heeft de Dorpsraad een eigen pagina op 

facebook, www.facebook.com/Dorpsraad.Swalmen en wordt momenteel hard gewerkt aan de eigen 

website die binnenkort online gaat wvw.dorpsraadswalmen.nl. 

Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roermond, 

De secretaris, JC ^-y De wnd. burgemeester, 

mr. dra. A J . f h.L. Geraedts ) mr. P.A.G. Cammaert 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het Dorpsplan Swalmen, een coproductie  van de Dorpsraad Swalmen en de 

gemeente Roermond. 

 

De Dorpsraad Swalmen heeft alle onderwerpen geschreven en de gemeente Roermond heeft 

deze samengevoegd tot een dynamisch document: het Dorpsplan Swalmen. De gemeenteraad 

heeft de kaders gesteld en de uitvoering heeft het college van burgemeester & wethouders 

neergelegd bij bewoners, ondernemers en overige zorg- en maatschappelijke organisaties met 

ondersteuning en facilitering van de gemeente. De initiatiefgroep “Swalmen Vooruit”, de 

Provincie Limburg en de Vereniging van Kleine Kernen Limburg zijn als partij nadrukkelijk 

betrokken. Alle partijen gaan bij het uitvoeren van dit Dorpsplan een coproductie aan door 

samen de onderwerpen uit te voeren, waarbij de gemeente de nieuwe rol van regisseur 

aanneemt.  

 

De onderwerpen die per thema staan beschreven in dit Dorpsplan Swalmen zijn ingebracht 

door de bewoners van Swalmen. De thema’s zijn: Woon- en Leefomgeving en Fysiek, 

Accommodatie en Sociale Samenhang, Recreatie en Toerisme, Groen en Natuur en 

Communicatie. 

De Dorpsraad Swalmen beschrijft per onderwerp de situatie en de wijze waarop zij het 

onderwerp aanpakken. Per onderwerp staan de plus- en minpunten en elk onderwerp wordt 

getoetst op haalbaarheid. Het uitvoeren van het Dorpsplan Swalmen vraagt om een zorgvuldige 

aanpak. Per onderwerp geeft de Dorpsraad aan welke acties zijn of worden uitgevoerd. Bij de 

verdere uitwerking van het Dorpsplan wordt de Dorpsraad gefaciliteerd en ondersteund door de 

gemeente Roermond. Per onderwerp/project wordt dit met elkaar besproken. 

 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen noodzakelijk zijn bij de uitvoering 

van het Dorpsplan Swalmen. Zoals in deze inleiding is aangegeven is het Dorpsplan Swalmen 

een dynamisch document. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt halfjaarlijks 

gerapporteerd aan de commissie Burgers en Samenleving over de voortgang van de uitvoering, 

inclusief de ingezette financiële middelen. 

 

Tot slot, de Dorpsraad Swalmen is enthousiast en realiseert zich dat zij (mede)eigenaar zijn van 

het Dorpsplan Swalmen. Zij zetten zich in om de onderwerpen zo goed mogelijk uit te werken 

en gezamenlijk uit te voeren met alle betrokken partijen. De uitvoering van het Dorpsplan is een 

bewustwordingsproces waarbij de nieuwe rol van de bewoners en alle betrokken partijen wordt 

gestimuleerd om in gezamenlijkheid gestelde doelen te bereiken. Alle partijen nemen hierbij de 

eigen verantwoordelijkheid. 
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2. Woon- en Leefomgeving en Fysiek 

2.1. Opwaarderen van het natuurgebied De Beet 

Situatiebeschrijving 

De N271 en de Swalm vormen een barrière voor de bewoners. De Swalm splitst Swalmen in 

tweeën (zie onderstaande kaart). De oversteekplaatsen voor de Swalm zijn beperkt. Bewoners 

die in de buurt van het natuurgebied wonen kunnen hier onvoldoende gebruik van maken. Het 

natuurgebied De Beet is sterk verwilderd en ontoegankelijk voor de bewoners. Het Pieterpad 

loopt naast dit vervuilde gebied, is smal en glad, en komt gevaarlijk uit op de N271. 

Het natuurgebied De Beet ligt midden in Swalmen, het is verwilderd en nagenoeg aan de 

samenleving onttrokken. Het gebied heeft volgens de Dorpsraad een grote potentie als 

wandelgebied en het kan in harmonie met de natuur ontwikkeld worden. 

 

De Beet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is onze aanpak?  

Onze wensen bij de gemeente kenbaar maken en mogelijkheden bespreken en zoeken naar 

mogelijke verbeteringen en participatie van de gemeente Roermond en/of andere organisaties 

bij dit onderwerp. 

Inventariseren of bewoners de toegang tot natuurgebied De Beet toegankelijker willen maken.  
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Plus- en minpunten 

Pluspunt: Een nieuw wandelpad door De Beet wordt bereikbaar via een bruggetje vanuit 

Swalmzicht richting Otterpad en De Koel. Voor veel bewoners een geweldig ommetje door de 

natuur dicht bij huis.  

Het is een goede aansluiting op het bestaande pad,  komende vanuit Kerkebroek. Het 

Pieterpad kan dan over het nieuwe bruggetje via Swalmzicht veilig naar de juiste voetgangers 

oversteekplaats bij de N271. 

 

Minpunt: De Beet is, net als veel Swalmer bossen, beschermd gebied. 
Het is niet geheel in eigendom van de gemeente, er zijn meerdere partijen betrokken. 
 

Draagvlak 

Uit de opmerkingen/ideeën van het sprekersplein 20 februari 2013 komt 

regelmatig naar voren dat de bewoners veel waarde hechten aan het 

behoud en beleving van natuur en groen.  

 

Uitvoering 

Het eerste overleg met de Regionaal Natuur & Milieuorganisatie (RNMO) 

heeft opgeleverd dat het voorstel met betrekking tot de Beet nader 

onderzocht wordt. De afdeling Beheer en Openbare Ruimte (BOR) formeert een groep met in- 

en externe partners om gedetailleerder over het plan de Beet te discussiëren.  

Hierbij wordt de werkgroep uit de Dorpsraad uitgenodigd een presentatie te geven. 

 

Financiën 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Dit wordt 

meer duidelijk tijdens verdere uitwerking van dit onderwerp. 
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2.2. Herinrichting voorterrein Beeckerhof 

Situatiebeschrijving 

Voor de Beeckerhof ligt een plein met asfalt, het biedt al jaren een verwaarloosde indruk. De 

Dorpsraad stelt voor dit stuk asfalt te upgraden door middel van wat groen, een picknickplaats, 

een informatiebord, een drietal camperplaatsen en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.  

 

Wat is onze aanpak? 

De parkeerplaats is eigendom van de gemeente en de Dorpsraad wil graag in samenwerking 

met de gemeente een plan opstellen. Wellicht kan de eerste schets dienen als uitgangspunt. 

(zie pagina 7) 

 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: het dorpsaanzicht vanuit de Rijksweg wordt zo sterk verbeterd en verfraaid. 

 

Minpunt: mogelijke overlast en vervuiling door verbruikers. 

 

Draagvlak 

Dit idee is door de werkgroep fysiek en de Dorpsraad als speerpunt (samen met het plan de 

Beet) in het Dorpsplan opgenomen. Tijdens het Sprekersplein van 20 februari 2013 werd het 

onderwerp door bewoners ingebracht. 

 



Dorpsp

 

Uitvo

De fe

Open

 

Finan

Op di

meer

 

Eerst

 

plan Swalmen  

oering 

eitelijke uitvoe

nbare Ruimte

nciën 

it moment is 

r duidelijk tijd

te schets Be

 

ering is aan 

e zijn gelegd

nog niet dui

dens verdere

eekerhof va

 ok

de gemeente

. 

delijk welke 

 uitwerking v

an de werkgr

 

ktober 2013 

e, de eerste 

financiële m

van dit onder

roep Fysiek

   

contacten m

iddelen hierm

rwerp. 

k 

met de afdelin

mee gemoeid

 - 7

ng Beheer 

d zijn. Dit wo

7 - 

ordt 



Dorpsplan Swalmen    oktober 2013        - 8 - 

 

2.3. Veiligheid 

Situatiebeschrijving 

Tijdens het Sprekersplein zijn er opmerkingen gemaakt over vandalisme, dealen en criminaliteit. 

Er worden opmerkingen gemaakt dat de achterpaden van woningen te donker zijn. Dit kan 

dealgedrag stimuleren. Bewoners van Swalmen moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen 

dorp. 

 

Wat is onze aanpak? 

Gesprekken met Stadstoezicht, politie, woningcorporaties, gemeente en een inventarisatie bij 

bewoners. 

 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: het veiligheidsgevoel onder de bewoners vergroten. 

 

Minpunt: er zijn geen minpunten. 

 

Draagvlak 

Dit onderwerp werd door een aantal bewoners aangedragen tijdens het Sprekersplein en is 

geprioriteerd door de Dorpsraad. 

 

Uitvoering 

Op verzoek van de gemeente heeft de wijkagent van Swalmen contact gezocht met de 

Dorpsraad. Bewoners geven aan dat er behoefte is aan een zogenaamd “Hondenuitlaatproject”. 

De wijkagent gaat eind oktober 2013 met de werkgroep woon- en leefomgeving van de 

Dorpsraad bespreken op welke wijze er samengewerkt kan worden. 

 

De optie om 4 en 5 november 2013 tijdens de “Waak voor Inbraak” informatieavonden  

bewoners te werven is tevens een mogelijkheid om de Dorpsraad de gelegenheid te geven zich 

te profileren. 

 

Als de Dorpsraad akkoord is dan stelt de politie hesjes “Ik waak voor inbraak” beschikbaar en 

zorgt voor de begeleiding van de bewoners die zich hebben aangemeld. De wijkagent zoekt 

samen met de Dorpsraad samenwerking met de wijk Kapel-Muggenbroek waar dit project ook 

wordt uitgevoerd. 

  

Financiën 

Aan dit project zijn geen kosten aan verbonden. Wel inzet van bewoners en politie. 
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2.4. Pinautomaat in Swalmen 

Situatiebeschrijving 

De bewoners van Swalmen willen graag gebruik blijven maken, nu en in de toekomst, van de 

mogelijkheden van een bank / pinautomaat.  

 

Het verwijderen van de geldautomaat in Swalmen is volgens de Rabobank niet aan de orde. 

Wel zal de geldautomaat in het najaar 2013, samen met de sealbagautomaat en brievenbus, 

worden verplaatst naar het St. Jansplein. Voor klanten die niet de mogelijkheid hebben om via 

internet te bankieren of naar het kantoor in Roermond te komen bestaat de mogelijkheid om 

een Rabobank-senioradviseur thuis te ontvangen. 

 

Wat was onze aanpak? 

Een gesprek met de directie van de Rabobank Roermond-Echt.  

 

Eén actiepunt over dit onderwerp voert de Dorpsraad nog uit: 

De Rabobank organiseert workshops “Modern Bankieren” voor geïnteresseerden leden. De 

Dorpsraad gaat de bank verzoeken om deze workshops ook in Swalmen te organiseren. 

 

Plus- en minpunten. 

Pluspunt: basisvoorziening voor bewoners van Swalmen  

 

Minpunt: indien deze voorziening verdwijnt, zullen de bewoners van Swalmen hier nadelen van 

ondervinden. 

 

Draagvlak 

Dit punt valt onder het voorzieningenniveau van Swalmen en daarover is tijdens het 

Sprekersplein veel over opgemerkt. 

 

De uitvoering is in onderstaand verslag weergegeven 

Met als aanleiding een protest van de Dorpsraad Swalmen tegen de opheffing van het lokale 

Rabobankkantoor, heeft tussen een vertegenwoordiging van de Dorpsraad en de directie van 

de Rabobank Roermond-Echt een gesprek plaatsgevonden op vrijdag 27 september 2013 in 

het Rabo Kenniscentrum in Herten. Tijdens het gesprek gaven beide partijen hun zienswijze op 

de ontwikkelingen. 

 

De Dorpsraad tekende nogmaals protest aan tegen het besluit tot sluiting en schetste de onrust 

en onvrede die in het dorp na het bericht tot sluiting is ontstaan. Bijzondere zorg werd geuit over 

de situatie van de mensen op oudere leeftijd die niet zo snel meer veranderen en die 

aangewezen zijn op persoonlijke hulp bij het pinnen. Naar het standpunt van de Dorpsraad zou 

de bank moeten overwegen het kantoor in Swalmen gedeeltelijk open te houden, eventueel op 

een andere locatie. De inwoners wordt,  als de bank vertrekt, een belangrijke lokale 

dienstverlening onthouden, zoals persoonlijk financieel advies en het afstorten van geld 

(sparende kinderen). Zorg werd ook geuit over het handhaven van de geldautomaat. Tijdens de 

discussie die volgde, wees de Dorpsraad de Rabobank op haar coöperatieve signatuur, haar 

maatschappelijke betekenis en haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de kleine kernen.  



Dorpsplan Swalmen    oktober 2013        - 10 - 

 

De directie van de Rabobank gaf aan dat het besluit tot opheffing van de kantoren in Swalmen, 

Maasniel en Maasbracht het resultaat is van een zorgvuldige afweging. Van invloed op het 

besluit waren vooral de structurele afname van de bezoekersaantallen en de concentratie van 

de bankdiensten op internet. Directievoorzitter Léon Op de Coul: “Voorsorteren op de toekomst 

vergt van ons een sterke focus op de toekomstige eisen en verwachtingen van onze klanten. 

Die focus leidt tot meer aandacht op en uitbreiding van de online- en mobiele diensten, maar 

ook tot transparante producten en een herschikking van het kantoren- en apparatennetwerk. De 

Rabobank laat weten begrip en waardering te hebben voor de visie van de Dorpsraad en de 

inspanning om het kantoor te behouden. De bank houdt echter vast aan definitieve sluiting van 

het kantoor te Swalmen en in plaats daarvan aandacht en middelen vrij te maken voor 

initiatieven die volgens haar wél toekomst hebben. Het verwijderen van de geldautomaat in 

Swalmen is volgens de bank niet aan de orde. Wel zal de geldautomaat dit najaar, samen met 

de sealbagautomaat en brievenbus, worden verplaatst naar het St. Jansplein. Voor klanten die 

niet de mogelijkheid hebben om via internet te bankieren of om naar het kantoor in Roermond 

te komen bestaat de mogelijkheid om een Rabobank-senioradviseur thuis te ontvangen. Hier 

zijn geen extra kosten aan verbonden. Met de Rabo geld Express kan via Post NL tot €450 

thuis bezorgd worden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

 

Financiën 

Aan dit onderwerp zijn geen kosten verbonden. 
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2.5. Hondenpoep / Hondenbeleid 

Situatiebeschrijving 

Er zijn diverse opmerkingen en vragen ontvangen tijdens het sprekersplein van  

20 februari 2013 over dit onderwerp. Met name overlast van hondenpoep, de handhaving en de 

honden uitlaatplaatsen. Het is volgens sommige bewoners niet duidelijk waar de hondenbezitter 

zijn hond mag uitlaten. De overlast van hondenpoep is overigens een landelijk probleem, elke 

stad, dorp en straat heeft problemen met hondenbezitters die zich niet aan regels houden. 

 

Wat is onze aanpak? 

De Dorpsraad heeft dit onderwerp in het Dorpsplan gezet, maar heeft op dit moment geen 

aanpak geformuleerd. De Dorpsraad geeft dit onderwerp een lage prioriteit, maar wil het 

onderwerp in 2014 oppakken. 

 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: er staan voldoende dispensers in Swalmen en de gemeente voert een duidelijk 

hondenbeleid. 

 

Minpunt: handhaving blijkt onvoldoende om de overlast van hondenpoep op te lossen. 

 

Uitvoering 

Als de Dorpsraad het onderwerp aanpakt zal het met name gericht zijn op een creatieve aanpak 

gericht op bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van hondenbezitters. 

 

Financiën 

P.M. 
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3. Accommodatie en Sociale Samenhang 

3.1. WMO 

Situatiebeschrijving 

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voert de gemeente een groot deel van 

haar sociaal beleid uit. De taken van de Rijksoverheid uitgevoerd via de AWBZ worden 

overgeheveld naar de WMO van de gemeente. Daarbij gaat slechts een deel van het budget 

over. Veel is nog onduidelijk met betrekking tot de uitvoering vanaf januari 2015. 

Wel is duidelijk dat de WMO, veel meer dan tot nu gebruikelijk, de samenleving aanspreekt op 

haar taak bij zorg en opvang van hulpbehoevenden. Het is zeer actueel. Het kan alleen in de 

directe omgeving opgelost worden. De gemeente kan alleen faciliteren, de oplossing moet 

vanuit de gemeenschap komen. 

 

Wat is onze aanpak? 

Goed contact met de gemeentelijke functionarissen WMO en de WMO cliëntenraad.  

De Dorpsraad wil vanaf nu betrokken en geïnformeerd worden over de veranderingen. 

  

Plus- en minpunten 

Pluspunt: er is meer mogelijk dan tot nu gebeurt, het is noodzakelijk dat de gemeenschap 

betrokken wordt bij de aanpak. 

 

Minpunt: Samenleving is nog niet voorbereid op de nieuwe taken en werkwijzen. 

 

Draagvlak 

Het draagvlak onder bewoners moet opgebouwd worden. 

 

Uitvoering 

Op 2 oktober 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden met wethouder Smitsmans, ambtelijke 

ondersteuning en de dorpsraad. Er is geconstateerd: 

 op het gebied WMO/AWBZ is ontzettend veel in beweging en er is (ook vanuit de 

gemeente) nog veel onduidelijk. Maar het biedt ook kansen om op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning meer aan te sluiten bij behoeften en initiatieven vanuit de 

(dorps-)gemeenschap. 

 zowel de Dorpsraad als de gemeente zijn in de orienterende fase. 

 in Swalmen ligt mogelijk een basis om iets te doen rondom buurtnetwerken en 

inloop/dagvoorzieningen. Nader onderzoek door de werkgroep Sociale Samenhang van de 

Dorpsraad. 

 als er vanuit de gemeenschap behoefte is, zijn er wellicht mogelijkheden (zonder 

toezegging dan ook) om bij wijze van proef op kleine schaal dingen uit te proberen. 

Behoefte peiling door de werkgroep van de Dorpsraad. 

 op verzoek van de werkgroep wil de gemeente een presentatie komen geven over de 

ontwikkelingen. Dit om burgers (naast de communicatiecampagne die binnenkort gaat 

starten) mee te nemen in de omslag. Het initiatief daartoe ligt bij de Dorpsraad. 
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Financiën 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. 
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3.2. Ouderen inlooppunt  en Infopunt  

Situatiebeschrijving 

Door de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en vooral de gevolgen van de vernieuwde 

WMO uitvoering en de daar ook weer aan gekoppelde burgerparticipatie in te voeren, zal het in 

de toekomst noodzaak zijn om de uitvoering van deze wet dichtbij de mensen te brengen. Met 

inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en voorzieningen zal er 

gezorgd moeten worden dat iedereen die ondersteuning krijgt die nodig is. Het doel is dat ook 

mensen met een beperking zoveel mogelijk de regie op hun eigen leven behouden en in hun 

eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Waar nodig biedt de gemeente informatie en advies, 

voorzieningen of ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Om alles zo dicht mogelijk bij 

de bewoners, zowel jong als oud, te laten plaatsvinden is de Dorpsraad Swalmen van mening 

dat een inloop- en infopunt in het centrum van Swalmen absoluut noodzakelijk is. 

 

Oudere bewoners hebben behoefte aan een inloopruimte waar men elkaar kan ontmoeten en 

waar men, dichtbij huis terecht kan voor eenvoudige gemeentelijke diensten en voor andere 

activiteiten. Een en ander moet begeleid worden door vrijwilligers, geworven door bijvoorbeeld 

Wel.kom of andere maatschappelijke instellingen. 

Daarnaast wordt de afstand Roermond Swalmen voor oudere bewoners als een belemmering 

ervaren. De Dorpsraad vindt dat de afstand voor ouderen en mensen met een beperking zo 

klein mogelijk moet zijn.  

 

Wat is onze aanpak? 

De hal en expositieruimte in het voormalig gemeentehuis van Swalmen is volgens de 

Dorpsraad een ideale ruimte als inloop- en infopunt. Blijkt een andere ruimte meer geschikt dan 

dient deze in het centrum te liggen. 

 

Voorwaarden waaraan het inlooppunt minimaal moet voldoen : 
 De ruimte moet goed toegankelijk zijn met parkeergelegenheid in de nabijheid. 
 Er moet gelegenheid zijn voor het drinken van een kopje koffie /fris. 
 Wi-Fi en een terminal voor het zoeken van informatie moet aanwezig zijn. 
 Een leestafel met (actuele) kranten en tijdschriften, inclusief affiches, aankondigingen, 

brochures over actuele zaken in Swalmen moeten ter inzage liggen. 
 Beperkte boeken uitleen mogelijk maken (zie het onderwerp boekuitleenpunt op  

pagina 16).  
 Een ruimte voor een loket /spreekkamer gedurende enkele vaste uren per week waar 

een contactpersoon van Wel.kom vraag en aanbod van vrijwilligers en hulpvragers in 
Swalmen samenbrengt als wegwijzerloket? 

 Een ruimte waar de wijkagent, de toezichthouder (BOA) en de WMO consulent 
spreekuur houden. 

 Een ruimte waar medewerkers van publieks- en sociale zaken voor bewoners 
aanspreekbaar zijn. 

 Een ruimte waar de werkgroepen van de dorpsraad kunnen vergaderen.  
 De ruimte kan tevens als expositieruimte (blijven) dienen 
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Plus- en minpunten 

Pluspunt: de Dorpsraad realiseert zich dat uitvoering geld kost, maar verwijst naar de middelen 

die de Dorpsraad ter beschikking zijn gesteld. 

 

Minpunt: het onderwerp wijkt af van het door de gemeente genomen besluit om geen 

medewerkers van de gemeente in Swalmen te stationeren. Toch ziet de Dorpsraad hierin een 

nieuwe kans om, zeker met het oog op de uitvoering van de WMO, een proeftuin te creëren van 

waaruit de gemeente (weer) naar de bewoner komt. In een gesprek met portefeuillehouder 

Smitsmans is hierover van gedachte gewisseld. 

 

Draagvlak 

Vanuit de bewoners is er draagvlak. De Dorpsraad verwijst naar de (felle) discussie tijdens het 

sprekersplein 20 februari 2013 over het afnemend voorzieningenniveau. Het onderwerp inloop- 

en infopunt voldoet aan alle ingrediënten die bewoners direct raken en belangrijk vinden. De 

werkgroep “Sociale Samenhang” vindt sociale samenhang van bewoners  belangrijk en vindt 

daarom dat een inloop- en infopunt gerealiseerd moet worden. De leefbaarheid in Swalmen 

wordt hiermee aanzienlijk vergroot. 

 

Uitvoering 

Verdere uitwerking en uitvoering moet met de afdelingen van de gemeente ontwikkeld worden 

in samenspraak met de Dorpsraad en overige participanten. 

 

Financiën 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.  
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3.3. Boekuitleenpunt 

Situatiebeschrijving 

In Swalmen is de bibliotheek verdwenen. Op 9 oktober 2013 vond er een gesprek plaats met de 

directeur, de heer Jos Saes van Bibliorura. Als de gemeente de bibliotheek opdracht geeft om 

iets voor de bewoners van Swalmen te doen, dan organiseert Bibliorura dit met plezier. Maar 

zonder geld geen activiteiten. 

De heer Saes legt uit dat er voldoende georganiseerd is voor de mensen om te kunnen lezen. 

Hieronder de huidige mogelijkheden: 

 

1 Bibliorura heeft bij het sluiten van de bibliotheek in Swalmen de jeugdboeken aan de 

basisscholen gegeven. Dit schijnt erg goed te werken, er zijn meer kinderen die lezen. 

Er is een consulent voor de basisscholen aangesteld om de leerkrachten te begeleiden. 

Er was een afhaalpunt bij de Robijn. Dit is opgeheven omdat er te weinig gebruik van 

werd gemaakt. 

2 Boekendienst aan huis: op dit moment zijn er vrijwilligers die naar de mensen thuis 

gaan. Zij brengen boeken mee voor de mensen. Zij onderhouden tevens het sociale 

contact voor deze mensen.  

3 Men kan met de belbus naar Roermond en op die manier de bieb bezoeken. 

 

Wat is onze aanpak? 

Het gesprek en deze informatie bracht de werkgroep op het idee om boeken uit te lenen zonder 
tussenkomst van Bibliorura. 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: het feit dat we in Swalmen weer een boek kunnen lenen. 

Pluspunt: wanneer er in dezelfde ruimte ook een leestafel aanwezig zou zijn (zie onderwerp 

ouderen inlooppunt en infopunt op pagina 14 en 15) versterkt dit de ontmoetingsmogelijkheden.  

Minpunt: We kunnen geen minpunten noemen. 

Draagvlak 

Het dorp was in rep en roer toen bekend werd dat de bibliotheek zou verdwijnen. Er is destijds 

een handtekeningactie gestart. We gaan ervan uit dat we kunnen rekenen op draagvlak binnen 

Swalmen. 

 

Uitvoering 

We willen een beperkte boekenuitleen mogelijk maken. 

Veel mensen hebben thuis boeken liggen die ze al gelezen hebben en die ze waarschijnlijk 

geen tweede keer lezen. 

Wanneer de Dorpsraad een aantal van deze boeken verzamelt en ze in een kast plaatst kunnen 

mensen deze boeken lenen. Zonder registratie, de verantwoordelijkheid ligt bij de lener/lezer. 

Er zijn in het land al verschillende plaatsen waar ze op deze manier boeken uitlenen. 
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Misschien zou een organisatie als PSW kunnen helpen bij de realisering? De Dorpsraad 

onderzoekt deze mogelijkheid. 

Verder moeten we vrijwilligers werven voor de uitvoering van dit onderwerp. 

Waarom ons plan? Als er geen middelen voor een Bibliotheek beschikbaar zijn, wil de 

Dorpsraad laten zien dat er met burgerinitiatieven toch een heleboel mogelijk is. Samen steken 

we de handen uit de mouwen. 

Om dit plan uit te voeren hebben we in ieder geval een ruimte nodig waar de boeken geplaatst 

worden. Eventueel in verrijdbare kasten zodat ze opgeborgen worden wanneer iemand anders 

de ruimte nodig heeft. 

Financiën  

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.  
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3.4. Accommodatie 

Situatiebeschrijving 

Enkele voorzieningen zijn in het Dorpsplan opgenomen, zoals het inloop- en infopunt   

(pagina 14 en 15) en boekuitleenpunt (pagina 16). Overige voorzieningen zoals de aula van  

BC Broekhin, de sporthal, de brandweerkazerne en het voormalig gemeentehuis raken 

bewoners kwijt of zijn inmiddels gesloten. De Dorpsraad maakt zich zorgen over het 

voorzieningenniveau van Swalmen en heeft (nog steeds) behoefte aan een grote zaal in het 

centrum voor uitvoeringen en tentoonstellingen.  

 

De Dorpsraad betreurt het dat particuliere voorzieningen (horeca) gesloten of in ieder geval 

gesloten vaak gesloten zijn. De Dorpsraad realiseert zich dat de gemeente daar geen invloed 

op heeft. De brede maatschappelijke voorziening de Robijn wordt gezien als “grote voorziening” 

maar voldoet in de praktijk niet volledig aan de wensen van bewoners. 

 

De Dorpsraad begrijpt dat met de huidige beschikbare middelen, voorzieningen zoals een grote 

zaal, niet te realiseren is. Maar het blijft een wens voor de toekomst.  

Volledigheidshalve heeft de Dorpsraad op pagina 29 een opsomming van de knelpunten als 

bijlage toegevoegd. 

 

Wat is onze aanpak? 

De werkgroep fysiek van de Dorpsraad wil alle opties serieus bekijken en in gesprek blijven met 

de gemeente, ondernemers en de initiatiefgroep “Swalmen Vooruit”.   

 

Plus en Min punten 

Pluspunt: voldoende voorzieningen geven een bijdrage aan de leefbaarheid. 

 

Minpunt: geen minpunt. 

 

Draagvlak 

Dit onderwerp wordt gedragen door alle bewoners van Swalmen. 

 

Uitvoering 

De uitvoering van dit onderwerp moet een gezamenlijke aanpak zijn. Het onderwerp is te 

omvangrijk om op korte termijn opgelost te worden, ook niet door de Dorpsraad. De Dorpsraad 

vraagt blijvende aandacht voor dit onderwerp en wil het voorzieningenniveau blijven monitoren. 

De Dorpsraad blijft in gesprek met ondernemers, de initiatiefgroep Swalmen Vooruit en de 

gemeente. Waar mogelijk neemt de Dorpsraad haar verantwoordelijkheid om dit onderwerp met 

de overige partijen op te pakken. 

 

Financiën 

Op het moment is niet duidelijk of er financiële middelen voor het onderwerp accommodaties 

worden ingezet. 
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3.5. Aandacht voor vrijwilligers en verenigingen 

Situatiebeschrijving 

Swalmen heeft een rijk verenigingsleven. Vrijwilligers en leden zijn belangrijk voor het behoud 

en uitbouwen van het verenigingsleven en voor de sociale samenhang en de kwaliteit van leven 

in Swalmen. Door vermindering van subsidies en maatschappelijke veranderingen hebben en 

krijgen verenigingen het moeilijk.  

Wie zijn de vrijwilligers? Wat doen de verenigingen? Vaak is het onzichtbaar wat er allemaal 

achter de schermen gebeurd, hoeveel tijd en energie vrijwilligerswerk kost. Mogelijk kan een 

vrijwilligerscentrale in Swalmen uitkomst bieden. De gemeenschap Swalmen kan veel zaken 

zelf organiseren. Verenigingen mogen van de werkgroep meer in het zonnetje worden gezet. 

 

Wat is onze aanpak? 

Contact opnemen met verenigingen en huidige vrijwilligers. Waar liggen nu knelpunten en 

behoeftes?  

 

Plus- en minpunten 

Pluspunten: heterogene groep die bestaat uit alle leeftijden. Er zijn mensen die in meerdere 

verenigingen en groepen actief zijn. Anderen hebben één specifieke hobby of lidmaatschap. 

Goede voorbeelden zijn het Zwembad en Kindervakantiewerk, kennis en kunde mag niet 

verloren gaan en krachten bundelen. 

 

Minpunten: dat is nog niet bekend. 

 

Draagvlak 

Het rijke verenigingsleven. 

 

Uitvoering 

In de werkgroep Sociale Samenhang van de Dorpsraad is op 16 september 2013 besloten om 

in overleg te gaan met Wel.Kom om een vrijwilligerspoule op te starten. Er is nog geen concrete 

afspraak gemaakt, maar voor eind 2013 wil de werkgroep meer duidelijkheid over de 

mogelijkheden. 

 

Financiën 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.  
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3.6. Jongeren  

Situatiebeschrijving 

In Swalmen leeft, breed gedragen, het vermoeden dat voor de jongeren in de categorie  

13 – 18 te weinig te doen is. Deze situatie wordt vaak in samenhang met hangjongeren 

genoemd. 

Tijdens het sprekersplein op 20 februari 2013 presenteerde een groep jongeren zich die in het 

verleden gebruik maakten van het ontmoetingspunt ”Mita” met de dringende vraag om het 

ontmoetingspunt in stand te houden of een alternatief te creëren. 

Terwijl dit onderwerp de aandacht krijgt van de werkgroep Sociale Samenhang ontvingen we op  

19 juni 2013 tijdens de presentatie van het concept Dorpsplan vreemd genoeg geen enkele 

reactie van jongeren en andere bewoners (uitgezonderd één). 

 

De Dorpsraad vindt het onderwerp echter van groot belang, de jeugd heeft de toekomst en 

daarom willen we de meningen van jongeren en andere bewoners van Swalmen helder en 

objectief in beeld krijgen. 

 

Wat is onze aanpak? 

De werkgroep van de Dorpsraad kiest voor de aanpak “Wilde Plannen” van de Vereniging 

Kleine Kernen Limburg (VKKL). Hieronder drie punten die duidelijkheid bieden over de aanpak 

van het project “Wilde Plannen”. 

1. In beeld 

Jongeren worden op straat of andere denkbare plekken voor de camera geïnterviewd over hun 

wensen, behoeften, dromen en ideeën met betrekking tot het dorp. De resulterende filmpjes 

worden op een speciaal online platform geüpload.  

 

2.   In gesprek 

Gedurende een aantal weken krijgen bewoners vervolgens de gelegenheid om op de 

verschillende filmpjes te reageren. Er ontstaat een online dialoog over de onderwerpen en 

ideeën die jongeren aandragen. Daarnaast wordt draagvlak voor onderwerpen gepeild door 

middel van voorkeurstemmen. De integratie van sociale media en de website vervult hier een 

belangrijke rol. 

 

3 .  Maak er werk van 

Nadat de plannen voor een groot deel online gevormd zijn volgt er een werkplaats. Tijdens de 

werkplaats maakt de Dorpsraad samen met de jongeren en andere betrokkenen een concreet 

plan: werkgroepen vormen, deadlines bepalen, doelen stellen en vervolgafspraken maken. 

 

Mogelijk partners:  

‐ Wel.kom  

‐ Scholen  

‐ Gemeente 

‐ Verenigingen  

 

Plus- en minpunten. 

Pluspunt: er ontstaat een duidelijk en objectief beeld van de wensen, behoeften, dromen en 

ideeën van jongeren uit Swalmen. 
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Pluspunt: de mening van andere bewoners wordt duidelijk. 

 

Pluspunt: na afloop van het project is voor de werkgroep van de Dorpsraad duidelijkheid of en 

aan welk concreet plan ze verder gaan werken.  

 

Pluspunt: Vereniging Kleine Kernen Limburg is bekend met dit soort projecten en is bereid 

ondersteuning te verlenen. 

 

Minpunt: het inhuren van professionals kost geld. 

 

Draagvlak 

Het onderwerp komt onder de aandacht van vele bewoners in Swalmen via internet en andere 

media. Elke bewoner kan zijn betrokkenheid kenbaar maken en deelnemen aan de dialoog van 

het project “Wilde Plannen”. 

 

Uitvoering 

Indien er financiële middelen ter beschikking worden gesteld kan de werkgroep Sociale 

Samenhang in samenwerking met VKKL en het cultureel projectbureau op korte termijn starten 

met de uitvoering van het plan volgens bovenomschreven aanpak. 

Bij de uitvoering bekijkt de werkgroep van de Dorpsraad of met inzet van jongeren en bewoners 

de kosten beperkt blijven. Te denken valt aan het aanleveren van videobeeldverslagen door 

jongeren en bewoners zelf.  

 

De werkgroep van de Dorpsraad wil jongeren tussen de 13 en 18 als doelgroep en het thema 

‘leeftijdsgrens verschuiving’ centraal zetten.  

 

De werkgroep van de Dorpsraad wil aanhaken op ‘Lekker Friz’ als alcohol preventie project. 

Jongeren en de gemeenschap laat de werkgroep meedenken over de gewenste cultuuromslag 

en over alternatieven om een uitdagende alcoholvrije omgeving voor jongeren onder 18 jaar te 

creëren.  

 

Financiën  

De werkgroep van de Dorpsraad stelt voor samen te werken met de gemeente Roermond. Voor 

de jongeren van Swalmen zijn gelden uit het Van Acker project beschikbaar gesteld door de 

gemeenteraad (€ 10.000). Wellicht is een cofinanciering mogelijk om de uitvoering van het 

project “Wilde Plannen” samen met de gemeente Roermond te realiseren.  
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4. Recreatie en Toerisme, Groen en Natuur 

4.1. Speelbos  

Situatiebeschrijving 

De werkgroep van de Dorpsraad heeft een concreet plan uitgewerkt om een Speelbos te 

realiseren, inclusief een begroting. Het plan is volledig uitgewerkt en de werkgroep wil de 

gemeente meer inzicht geven wat de Dorpsraad bedoelt met een Speelbos.  

Bewoners van Swalmen geven aan dat groen, spelen voor kinderen en het natuurlijk recreëren 

belangrijk is.  

 

Wat is onze aanpak? 

Tijdens de bewonersavonden zijn suggesties genoemd die de werkgroep gebundeld heeft in 

een compleet plan, het zogenaamde Speelbos. 

Volledigheidshalve is op pagina 31 het volledige plan inclusief begroting van het Speelbos als 

bijlage toegevoegd. 

 

Plus en Min punten 

Pluspunt: activiteit en een speelplek voor jong en oud, een bijdrage aan de leefbaarheid. 

 

Minpunt: geen minpunten. 

 

Draagvlak 

Bewoners geven aan dat groen en natuur belangrijk is. Er zijn diverse opmerkingen verzameld 

waarin gevraagd werd om meer speelplekken in de kern van Swalmen. 

 

Uitvoering 

Het concrete plan is gereed en op 25 oktober 2013 heeft de werkgroep van de Dorpsraad een 

overleg gepland met de gemeente om het plan te bespreken. De gemeente wijst tijdens het 

overleg een aantal locaties aan waar mogelijk een Speelbos gerealiseerd kan worden. 

 

Financiën 

Een eerste opzet van de kosten is onderstaand opgenomen. Het betreft een eerste raming. 

 

Huur/pacht bos perceel uitgaande van 6 hectare voor 

een periode van 10 jaar 

30.000  euro 

Beplanting 30.000 euro 

Recreatiemiddelen (klimmen/klauteren) 70.000 euro 

Parkeerplaatsen 10.000 euro 

Onvoorzien 

Jaarlijks onderhoud (?) 

15.000 Euro 

 

 ==========  

Totaal 155.000 euro 
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4.2. Aaneengesloten groen, groene linten in het dorp. 

Situatiebeschrijving 

Tijdens het sprekersplein van 20 februari 2013 en de tweede bewonersavond van  

19 juni 2013 spraken bewoners de zorg uit over de groene identiteit van Swalmen. “Laat 

Swalmen groen blijven” was een veel gemaakte opmerking. Swalmen is nog altijd heel groen, 

maar niet fleurig genoeg. Bewoners willen graag meer groen en bloeiende planten zien in de 

woonomgeving. De kale geluidswal aan de A73, dode bomen, grasstroken zonder bloemen zijn 

een doorn in het oog van menige inwoner.  

Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het maaibeleid: te vroeg en/of te vaak en breed maaien 

waardoor wilde planten niet de kans krijgen zaad te vormen en zich te verspreiden.  

“Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer mensen 

vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij. Mooi voor de omgeving en goed voor 

het contact in de buurt. Zo komen mensen dichter bij elkaar en bij de natuur te staan.” Bron: 

website “Groen Dichterbij”.  

 

Wat is onze aanpak? 

We onderscheiden in ons plan twee trajecten:  

 

A Verbeterlocaties 

We hebben een 4-tal locaties in Swalmen geselecteerd die voor verfraaiing in 

aanmerking komen. Dit zijn locaties die tijdens de bewonersavonden zijn aangedragen, 

aangevuld met geselecteerde locaties van de werkgroep Natuur en Groen van de 

Dorpsraad.  

 

Het verfraaien kan door het zaaien van een wildebloemenmengsel, door een ander 

maaibeleid of door nieuwe aanplant. De bestaande plantsoenen voorzien van passende 

begroeiing variërend van bomen, struiken, struweel, gras, bloemen, bodembedekkers, 

klimop tot eetbare planten.  

 

We hebben de volgende vier locaties gekozen:  

1 Rijksweg-Zuid, de entree van Swalmen vanuit Roermond ter hoogte van de 

bebouwde komborden 

2 Beeselseweg/Parallelweg: de entree van Swalmen vanuit Beesel ter hoogte 

van het station;  

3 Hollestraat en Hofakker: de geluidswal langs de A73;  

4 De wadi’s aan Robijnstraat/Molenweg en de Hertogdom Gelresingel. 

De afkorting wadi staat voor water-afvoer door infiltratie. Dit is een systeem 

waarbij overtollig regenwater wordt opgevangen en kan infiltreren in de bodem.  

 

Voor het maken van een ontwerp en beplantingsplan kunnen we gebruik maken van de 

diensten van een tuinarchitect die een duurzaam inrichtingsplan maakt in overleg met 

omwonenden en met de gemeente Roermond.  

 

Het beplanten en het onderhoud kan gebeuren door de cliënten van PSW en/of samen met 

de omwonenden of een school. In het voorbeeld van de geluidswal langs de A73 moet de 

werkgroep in overleg met Rijkswaterstaat. Bij het perceel aan de Robijnstraat/Molenweg wil 

de werkgroep graag de Brede Maatschappelijke Voorziening betrekken. Natuureducatie 
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aan de voordeur. Wellicht behoort adoptie van een groenstrook door omwonenden tot de 

mogelijkheden. Dit moet de werkgroep met een medewerker van de gemeente bespreken. 

 

B Groen lint 

Dit betreft bijvoorbeeld het perceel aan de Burgemeester Strenslaan / Rijksweg-Zuid dat 

met een parkachtige inrichting onderdeel zou kunnen uitmaken van een groen lint vanuit de 

bossen bij Kasteel Hillenraad tot aan het water van de Maas in Asselt. Swalmen: rijk aan 

water en groen.  

 

Voor het maken van een ontwerp en beplantingsplan kunnen we gebruikmaken van de 

diensten van een tuinarchitect die een duurzaam inrichtingsplan maakt in overleg met 

omwonenden, grondeigenaren (kasteel Hillenraad en Rijkswaterstaat) en met de gemeente 

Roermond. We willen stukken grond inrichten als bos/landelijke wegen om de connectie tot 

stand te brengen.  

 

Plus – en minpunten 

A. Verbeterlocaties 

Pluspunt: 

‐ Verbetering woon- en leefomgeving op een duurzame wijze 

‐ Verbetering sociale samenhang 

‐ Participatie van burgers en instellingen 

‐ Verbetering leefbaarheid Swalmen 

 

Minpunt: 

‐ Kosten en onderhoud op de langere termijn. 

‐ Participatie van bewoners op langere termijn. 

‐ Opwaarderen kwaliteit openbaar groen is qua onderhoud duurder.  

‐ Voors en tegens groen lint 

 

B. Groen lint 

Pluspunt: 

‐ Een nog groenere uitstraling van Swalmen.  

‐ Toeristische meerwaarde.  

‐ Verbetering leefbaarheid Swalmen.  

‐ Het brengt een speciale verbinding tot stand tussen bos en water ondanks “obstakels” als 

Rijksweg, spoor en A73.  

 

Minpunt: 

‐ De grondeigenaren kunnen andere plannen of doelen hebben met betrekking tot hun 

perceel.  

‐ Kosten en onderhoud op de langere termijn.  

‐ Opwaarderen kwaliteit openbaar groen is qua onderhoud duurder.  

‐ Participatie van bewoners op langere termijn. 
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Draagvlak 

Uit de opmerkingen van de inwoners van Swalmen blijkt duidelijk de behoefte aan een 

opwaardering van het groen.  

 

Uitvoering 

De werkgroep heeft contacten met betreffende ambtenaren van de gemeente om dit punt te 

bespreken. Uitvoering gepland in het voorjaar 2014.  

Door de beperkte middelen die de gemeente Roermond beschikbaar heeft voor het reguliere 

groenonderhoud is het moeilijk alle wensen van de inwoners te realiseren. Door bewoners te 

betrekken bij aanplant en onderhoud dragen ze zelf een steentje bij aan hun woon- en 

leefomgeving. De participatiesamenleving ten voeten uit en de sociale contacten worden 

intensiever.  

 

Financiering 

Financiering vindt deels plaats vanuit de beschikbare middelen van de Dorpsraad, aangevuld 

met de reguliere middelen voor het groenonderhoud van de gemeente, provinciale en landelijke 

subsidieregelingen. Bijvoorbeeld het Oranjefonds.  
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4.3. Overige onderwerpen 

De Dorpsraad heeft uit alle ingebrachte suggesties, ideeën en opmerkingen met als thema 

groen nog twee onderwerpen gehaald die een lagere prioriteit hebben gekregen. Het betreft de 

onderwerpen “Kenmerkende publiekstrekkers en beleving” en “Natuur voorrang in het 

buitengebied”.  

 

Deze twee onderwerpen horen bij het thema Recreatie, Toerisme, Groen en Natuur maar zijn 

niet verder uitgewerkt. De Dorpsraad wil de onderwerpen wel benoemen omdat tijdens het 

Sprekersplein op 20 februari 2013 door bewoners is aangegeven dat Swalmen veel te bieden 

heeft qua natuur en toerisme. De werkgroep Recreatie en Toerisme en Groen en Natuur van de 

Dorpsraad gaat de onderwerpen “Speelbos” en “Aaneengesloten groen, groenlinten in het dorp” 

als eerste in samenwerking met betrokken partijen uitwerken en waar mogelijk realiseren. De 

overige onderwerpen worden door de Dorpsraad op een later moment opgepakt.   
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5. Communicatie 

5.1. Actief in je buurt! 

Situatie 

Bewoners maken de eigen leefbaarheid in de straat, buurt of kern. Bewoners bedenken ideeën 

die in de kern, buurt of straat de leefbaarheid verbeteren, optimaliseren of gewoon gezelliger 

maken. Er moet gedacht worden aan ideeën zoals bijvoorbeeld  speeltoestellen voor jong en 

oud, een picknicktafel, een fleurige bloemenbak of een kunstwerk. 

De bewoners willen wel uitvoeren, maar missen de middelen om in de directe omgeving een 

idee te realiseren waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd. 

In de wijk De Donderberg loopt het project Kleur je Wijk en de Dorpsraad vormt dit project om in 

“Actief in je buurt!”. Met “Actief in je buurt!” probeert de Dorpsraad bewoners te betrekken bij het 

maken van de eigen leefbaarheid. 

 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: op een laagdrempelige manier bewoners enthousiast maken om een idee in te 

brengen en uit te voeren. 

 

Minpunt: geen minpunten. 

 

Draagvlak 

De Dorpsraad vindt “Actief in je buurt” een goed project.  

 

Uitvoering 

‐ Een idee wordt via een formulier ingediend bij de Dorpsraad 

‐ De indiener krijgt de mogelijkheid zijn of haar idee toe te lichten aan de Dorpsraad 

‐ De Dorpsraad adviseert het college van B&W 

‐ Op basis van het advies beslist B&W of een idee uitgevoerd wordt 

‐ De indiener ontvangt een waardebon om het idee zelf (of met anderen) uit te voeren 

 

Het idee moet wel aan criteria voldoen: 

‐ Het verbetert de kern, buurt, straat  waar je woont 

‐ Het idee mag nooit voor eigen gebruik zijn 

‐ Het idee moet de bewoner zelf uitvoeren (het betrekken van andere bewoners of bewoners 

kan natuurlijk ook) 

 

Financiën 

De Dorpsraad wil €10.000 euro beschikbaar stellen voor 10 ideeën van elk €1000 euro. 
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5.2. Communicatieplan Swalmen 

Situatie 

De Dorpsraad realiseert zich, mede naar aanleiding van de informatieavond op 3 oktober 2013 

met gemeente- en commissieleden van de gemeente Roermond, dat een goede en open 

communicatie naar alle belanghebbenden belangrijk is.  

 

Plus- en minpunten 

Pluspunt: meer bekendheid van de Dorpsraad en het Dorpsplan. De bewoners kunnen de 

Dorpsraad beter bereiken. 

 

Minpunt: er zijn geen minpunten. 

 

Draagvlak 

De Dorpsraad ondersteunt het concept communicatieplan Swalmen. 

 

Uitvoering 

De werkgroep communicatie van de Dorpsraad stelt een communicatieplan op en gaat vanaf 

oktober 2013 actief communiceren naar belangstellende door middel van onder andere een 

nieuwsbrief.  

 

Het concept communicatieplan Swalmen wordt de komende maanden samen met de gemeente 

Roermond verder uitgewerkt. Op pagina 34 is het concept Communicatieplan Swalmen  

volledigheidshalve als bijlage toegevoegd. 

 

Financiën 

In het concept communicatieplan Swalmen zijn de kosten voor 2014 en 2015 voorlopig 

geraamd op € 50.000. 
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6. Bijlagen 

6.1. Opsomming van knelpunten kern Swalmen 

De Dorpsraad maakt zich zorgen over een aantal ontwikkelingen in Swalmen. Vanuit onze 

betrokkenheid willen wij graag meedenken en meepraten over mogelijke oplossingen. Wij 

benadrukken dat wij geen ontwikkelaar of opdrachtgever kunnen zijn. Die rol ligt bij de 

gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Onderstaand een 

opsomming: 

 

‐ De aula van het Broekhin-college raakt mogelijk buiten gebruik als de school verdwijnt in 

2015. 

‐ De sporthal raakt gebruikers kwijt als het Broekhin-college verdwijnt. Volgens ons is de 

overige bezetting ook geen 100%. Welke gevolgen heeft dit voor de toekomst? 

‐ De leegstaande vroegere brandweerkazerne is wellicht voor sommige verenigingen 

bruikbaar. Of blijft die leegstaan? 

‐ Wat gebeurt op termijn met het politiebureau? 

‐ Herberg de Zwaan is al een tijd gesloten en de bijbehorende zaal dus ook. Café de 

Geitesjtal is vaak gesloten. Dit zorgt voor een dode hoek op de Markt. Herberg De Zwaan 

en Café de Geitesjtal zijn particuliere accommodaties  waar de gemeente weinig invloed op 

heeft. Maar als deze zaken niet beschikbaar zijn, zijn ook de bijbehorende accommodaties 

voor verenigingen en bewoners niet beschikbaar. 

‐ Hoe zit het met de ruimtes in het voormalige gemeentehuis? Volgens onze informatie zijn 

die ruimtes door de gemeente gehuurd tot 2018. Hier moet toch iets mee te doen zijn? 

‐ Er blijft naar onze mening behoefte aan een grote zaal in het centrum voor uitvoeringen, 

voorstellingen en tentoonstellingen. Is uitbreiding van de zaal bij De Mert in- of uitpandig te 

realiseren? Een grote accommodatie in het centrum blijft de wens van het Swalmer 

verenigingsleven. 

‐ De brede maatschappelijke voorziening De Robijn wordt door diverse raadsleden en ook 

door medewerkers van de provincie gezien als een “grote voorziening “ voor Swalmen. In 

de praktijk blijkt deze vol te zitten met vaste, vaak kleinere gebruikers. Helaas laat ook de 

akoestiek bij muziekuitvoeringen te wensen over. Bovendien ligt deze voorziening in de 

woonwijk Martin Giessen en niet in het centrum. 

‐ Is een aanpassing van de sporthal haalbaar waardoor grote evenementen zoals vorig jaar 

het Limburgs Liedjesconcours en dit jaar het LKZH niet meer hoeven uit te wijken naar de 

Jo Gerrishal? Ook een gezamenlijk concert van Swalmer muziekverenigingen zou hier 

jaarlijks kunnen. Dus niet opofferen van sportvoorzieningen maar deze ruimte breder 

inzetbaar maken. Kan deze optie eens serieus worden bekeken? 

 

Het betreft hier een korte opsomming van knelpunten in het dorp Swalmen, met uitzondering 

van Asselt en Boukoul.  
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6.2. Speelbos 

De werkgroep heeft een concreet plan uitgewerkt om een speelbos te realiseren, inclusief een 

begroting.  

In het plan is nog niet opgenomen de verbinding met de ondernemers, de link met jongeren, het 

toerisme en overige belanghebbenden. Op 25 oktober 2013 heeft de werkgroep Recreatie en 

Toerisme een overleg met de gemeente om het plan te bespreken. De gemeente zal dan 

locaties aanwijzen waar mogelijk een speelbos gerealiseerd kan worden. 

 

Waarom een speelbos 

Tijdens de bewonersavonden zijn de diverse prioriteiten naar voren gekomen die wij gebundeld 

hebben in 1 plan,  en wel het speelbos. Inwoners van Swalmen hebben aangeven dat groen, 

spelen voor kinderen en het natuurlijk recreëren erg belangrijk is. Ook “het achter de computer 

vandaan komen” en genieten van de natuur was een belangrijk punt. Als werkgroep 

groen/recreatie hebben wij deze punten samengepakt en verpakt in het speelbos.  

 

Wat bedoelen wij met een speelbos? 

Het woord speelbos is niet eenvoudig uit te leggen. Met een speelbos bedoelen we een plek 

waar kinderen en volwassenen het spelen weer kunnen leren en ontdekken in de vrije natuur. 

Dit kan in een bestaand of aan te leggen bos. De ontdekking kan voor iedereen anders zijn. 

Beleving is een belangrijk punt hierin. De bezoeker moet met een “wauw-gevoel” naar huis toe 

gaan.  

 

Er zijn al meerdere plekken in Nederland waar speelbossen gerealiseerd zijn. Vaak is het 

uitgangspunt hierbij een afgeleide speeltuin.  

 

Hoe zou een speelbos eruit kunnen zien?  

Om de beeldvorming in ons plan tot uitdrukking te laten komen, geven wij onderstaand een 

impressie van het soort activiteiten dat past in een speelbos. In ons definitieve plan komen de 

concrete zaken aan de orde.  
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Wat zijn de voorwaarden waar een locatie voor een speelbos moet voldoen? 

Aan de locatie waar wij het speelbos willen vestigen zijn voorwaarden verbonden. Onderstaand 

een opsomming hiervan inclusief de toelichting: 

 bereikbaarheid  

 toegankelijkheid 

 toezicht 

 diversiteit 

 parkeergelegenheid  

 horeca  

 bouwmogelijkheden 

 zichtlocatie  

 commerciële partij/partijen moeten mee doen  

 een bos of kaal perceel? 

 bakhoes 
 

Bereikbaarheid 

Het is belangrijk dat de locatie goed bereikbaar is.  

 

Toegankelijkheid 

Een goede toegankelijkheid draagt bij aan een intensiever gebruik van het speelbos. Het 

speelbos moet op een dusdanige manier ingericht worden dat het voor meerdere doelgroepen 

toegankelijk is. Denk hierbij aan:  

‐ jongeren  

‐ ouderen  

‐ gehandicapten  

Door het spelen niet te omlijsten als spelen op een speeltoestel maar iedereen te laten 

ontdekken is het speelbos eigenlijk voor iedereen interessant. Iemand met een beperking moet 

eveneens mee kunnen doen aan de activiteiten in een speelbos. Dit geldt ook voor de ouderen.  

 

Diversiteit aan interessevelden 

Er moet een divers aanbod zijn voor de verschillende interessevelden.  

Onderdelen zoals wilde fruittuin, insectenhotel, het maken van pizza of oersoep gaan samen 

met het bouwen van een boomhut of het oppompen van water. Dit zijn allemaal onderdelen die 

toegankelijk zijn voor iedereen. Op educatief gebied kan hier nog op diverse andere manieren 

invulling aan gegeven worden.  

 

Toezicht 

Toezicht is belangrijk om te voorkomen dat er activiteiten plaatsvinden in het speelbos die wij 

niet willen. Toezicht van iemand die dagelijks betrokken is bij het speelbos is erg belangrijk. 

 

Horeca 

Bezoekers willen graag een totaalconcept geleverd krijgen. Hier hoort horeca bij. Horeca op 

niveau met een kwalitatief goed product. Een (klein) hapje eten na een intensieve middag is 

belangrijk. Dit geldt ook voor toiletvoorzieningen. De gasten ontzorgen is hierin erg belangrijk. 

De horeca zou een landelijk karakter moeten hebben. Bij voorkeur zoveel mogelijk met gebruik 

van producten uit Swalmen en omgeving. De plaatselijke ondernemers willen wij hier zoveel 
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mogelijk in betrekken. Denk hierbij aan de reeds aanwezig horeca, bakker of slager. Wij staan 

in ons concept open voor alles.  

 

Parkeren 

Er moeten parkeerplekken zijn voor auto’s maar ook voor fietsers en E-bikes. Deze laatste 

doelgroep wordt steeds groter. Een oplaadpunt voor E-bikes is eveneens gewenst. 

  

Bouwmogelijkheden 

Met bouwmogelijkheden bedoelen wij hier niet het bouwen van gebouwen. Maar het is 

bijzonder mooi als het mogelijk zou zijn in een gecontroleerde situatie met kinderen, mensen 

met een beperking een boomhut te bouwen waar een nachtje overnacht kan worden. Na afloop 

wordt deze natuurlijk weer afgebroken. Om dit veilig te kunnen doen is een bepaalde basis 

constructie noodzakelijk. Hier kunnen de kinderen/andere deelnemers zich aan zekeren. 

 

Zichtlocatie 

Wij zijn op zoek naar een zichtlocatie. Hier bedoelen wij een locatie mee die bij voorbijgangers 

in het oogspringen.  

 

Commerciële partij/partijen moeten mee doen  

Het aanleggen van het speelbos willen wij financieren via de dorpsraad. Wij gaan zeker ook op 

zoek naar participanten. De horeca hoort niet tot ons plan. Hier gaan wij wel op zoek naar een 

horeca ondernemer. Sponsoren, subsidie vanuit de provincie of Europese commissie behoren 

allemaal tot de mogelijkheden. 

 

Een bos of kaal perceel? 

Uit bovenstaande punten blijkt al dat de keuze tussen een bos en kaal perceel niet eenvoudig 

is. Voor beiden is iets te zeggen. Een bestaand bos heeft als voordeel dat er bomen staan. De 

spelen kunnen hier makkelijk in gecreëerd worden. Toch heeft dit ook beperkingen. Bomen zijn 

een levend product en dienen regelmatig ( jaarlijks) gecontroleerd te worden. Een kaal perceel 

heeft als voordeel dat je nergens rekening mee hoeft te houden. Je hoeft niet te kijken hoe je 

met een boom moet omgaan. Verder kan de bereikbaarheid van een kaal perceel veel beter 

zijn. In een bos met bomen is het nu eenmaal moeilijker bouwen. Zodra wij meer inzicht hebben 

over de locatie waar het speelbos kan komen (in overleg met de gemeente) kunnen wij ook 

aangeven waar onze voorkeur naar uitgaat.  

 

Bakhoes 

Om voor de diverse doelgroepen iets te kunnen bieden is het leuk om bijvoorbeeld een echt 

Bakhoes erbij te bouwen waar bezoekers vlaai, wafels en pizza’s kunnen eten.  
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Uitvoering en onderhoud 

De uitvoering van en het onderhoud van het speelbos vereist meer onderzoek door de 

werkgroep Recreatie en Toerisme. 

 

Onderstaand een raming van de kosten.  

Een financiële begroting is nog niet te maken omdat deze sterk afhangt van de invulling en de 

locatie van het speelbos. Verder is dit sterk afhankelijk van de participerende partijen. Een 

eerste inschatting van de kosten treft u onderstaand aan. Nogmaals, het is een eerste raming 

en dus afhankelijk van de exacte invulling en deelnemende partijen.  

 

Begroting  

Huur/pacht bos perceel uitgaande van 6 hectare voor 

een periode van 10 jaar 

30.000  euro 

Beplanting 30.000 euro 

Recreatiemiddelen (klimmen/klauteren) 70.000 euro 

Parkeerplaatsen 10.000 euro 

Onvoorzien 15.000 euro 

 ==========  

Totaal 155.000 euro 
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6.3. Concept communicatieplan Swalmen 

 

Communicatieplan Dorpsraad Swalmen  
   Interne en externe communicatie 
 

 
 
 
 
 
 
Communicatieplan 

Datum: 11-10-2013  

 

Giselle Obers 

Arno Schrauwen 

Riky Simons  
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Communicatie-doelen 

Wat wil je in grote lijnen bereiken met je communicatie. 

De analyse van de uitgangssituatie  

Hoe zit de situatie in elkaar. Dit betekent meestal diverse vormen van research (desk/field) en 

analyse van de research-resultaten. Om een goed beeld op te bouwen gebruik je vaak een 

zogenaamde SWOT-analyse: je ordent alle gegevens op basis van Strengths, Weaknesses, 

Opportunities en Threats, ofwel: de sterktes en zwaktes van een organisatie/bedrijf (dit zijn 

interne factoren) en de kansen en bedreigingen (de externe factoren).  

De bepaling van de (mogelijke) knelpunten 

Op grond van je eerdere analyse bekijk je waar zich problemen voor (kunnen) doen. Belangrijk 

is dat je werkelijk alle (mogelijke) knelpunten op een rij zet. Cluster de knelpunten die bij elkaar 

horen (bijv. interne knelpunten, externe knelpunten, knelpunten in communicatiebeleid etc.). 

Vervolgens geef je per knelpunt aan of het probleem is op te lossen: 

- via communicatie 

- deels via communicatie 

- níet via communicatie 

of helemaal niet is op te lossen.  

De communicatiestrategie 

Geef voor élk probleem dat gedeeltelijk of in zijn geheel via communicatie op te lossen is, aan 

hoe je dat knelpunt in grote lijnen op wilt lossen. Je kiest voor bepaalde kennis-, houding- en 

gedragsdoelen en doelgroepen en je kenmerkt je strategie. Dat laatste kan betekenen dat je 

bijvoorbeeld kiest voor een pro-actieve, bottom-up benadering met een accent op 

groepsgewijze, mondelinge communicatiemiddelen (inspraakavonden). Je geeft ook een 

indicatie van wanneer bepaalde communicatie plaats moet vinden en -last but not least- je 

bepaalt je prioriteiten. 

Het plan van aanpak  

Hoe ga je elke doelgroep benaderen, wanneer, met welke boodschap, wat voor soort 

communicatiemiddelen. 

Het middelenplan  

Hier kijkt iedereen naar uit: het overzicht van alle in te zetten communicatiemiddelen, inclusief 

kosten, fasering en boodschap. 

De organisatie 

Hoe zorg je dat alles gebeurt zoals je nu zo mooi gepland hebt. 

De evaluatie 

Het stiefkind van veel communicatieplanners. Wanneer en hoe ga je evalueren en mogelijk kun 

je ook al aangeven hoe de evaluatieresultaten een rol zullen spelen (wat als .....). 
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Inleiding 

 

Oprichting Dorpsraad 

De Dorpsraad Swalmen is op verzoek van de gemeente Roermond opgericht. Een groep 

vrijwilligers heeft zich bereid gevonden om samen een Dorpsraad te vormen. Tijdens het 

sprekersplein op 20 februari 2013,  dat door de gemeente georganiseerd is, konden burgers 

zich opgeven om lid te worden van de Dorpsraad. Bewoners van Swalmen konden tijdens deze 

avond hun wensen en ideeën voor Swalmen aandragen.  

De nieuw gevormde Dorpsraad heeft de op die avond ingekomen punten( 220!) verzameld en 

gesorteerd. Vervolgens is er een prioritering gemaakt waarmee de dorpsraad is gestart. Op 

basis van de thema’s  zijn   werkgroepen gevormd. Vanwege deadlines waar de dorpsraad 

meteen tegen aan liep is de raad begonnen met het uitwerken van de plannen zonder hierbij 

prioriteit te stellen aan een communicatieplan. Op dit moment blijkt dat intern binnen de 

dorpsraad, vanuit de dorpsraad naar de burgers en vanuit de Dorpsraad naar de gemeente een 

communicatie gewenst is. 

 

Doel van de Dorpsraad 

De Dorpsraad is de schakel tussen de lokale bevolking van Swalmen en de gemeente 

Roermond. Het doel van de dorpsraad is te luisteren naar de ideeën, wensen en problemen van 

de burgers. Het streven hierbij is de leefbaarheid van Swalmen verhogen en behouden. 

Belangrijk is dat de dorpsraad draagkracht creëert bij de burgers.  

 

Visie van de Dorpsraad 

De Dorpsraad wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp Swalmen. De 

Dorpsraad wil een verbindende schakel zijn tussen de burgers van Swalmen en de gemeente 

Roermond. De Dorpsraad komt zelf met initiatieven maar fungeert ook als gespreks- en 

overlegpartner bij andere ontwikkelingen in Swalmen. 

 

Missie van de Dorpsraad 

Het realiseren van het doel en daarbij behorende visie. 

 

Identiteit 

De Dorpsraad wil graag naar buiten treden als een dienend orgaan. Belangrijk hierbij is dat de 

burgers zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden van de activiteiten die binnen de 

Dorpsraad plaatsvinden.  

 

Imago 

De Dorpsraad is van en voor de bewoners van Swalmen en staat ook dichtbij de bewoners. De 

Dorpsraad is nog in oprichting.  
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SWOT-analyse: 

Zwaktes: onwetendheid op veel  gebieden omdat de dorpsraad pas kort is opgericht. Door 

niveauverschillen kan het moeilijker zijn om een soepele voortgang te realiseren.  

 

Sterktes: het samenbundelen van ieders kwaliteiten. De dorpsraadleden zijn op ieder z’n gebied 

een goede toevoeging voor de dorpsraad. Door deze kwaliteiten te bundelen ontstaat er een 

raad die samen veel punten kan uitwerken en verwezenlijken. 

 

Kansen: de dorpsraad kan zich positioneren in het dorp en een bepaalde status ontwikkelen. 

De dorpsraad staat dichtbij de bevolking.  

 

Bedreigingen: burgers kunnen het niet eens zijn met de prioritering en de uitvoering van 

plannen van de dorpsraad.   
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Wat doet de werkgroep communicatie 

De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen en buiten 

de Dorpsraad. 

Belangrijke vraagstukken hierbij zijn.  

 Hoe gaan we intern communiceren.  

 Hoe gaan we communiceren naar de gemeente 

 Hoe gaan we communiceren naar de burgers 

 

Communicatiedoel  

De Dorpsraad wil de burgers goed informeren over hun werkzaamheden en de zaken die ze 

bereiken of niet bereiken. 

De Dorpsraad wil bereiken dat er binnen de Dorpsraad zo effectief en efficiënt mogelijk 

gecommuniceerd wordt. 

De Dorpsraad wil bereiken dat de communicatie met de gemeente Roermond zo soepel en snel 

mogelijk verloopt. Het doel hierbij is om als Dorpsraad Swalmen samen met de gemeente 

Roermond een team te vormen. 

 

Veranderingen communiceren naar burgers 

Wanneer er in het dorp veranderingen gaan plaatsvinden moeten de burgers hier vroegtijdig en 

zo persoonlijk mogelijk over geïnformeerd worden. Hoe persoonlijker des te meer voelen 

burgers zich aangetrokken en betrokken bij de kwestie.  

 Goed communiceren WAT er veranderd gaat worden en wat het gevolg is voor de 

burger persoonlijk. 

 Zorgen dat je je doelgroep goed kent, hierdoor kan je gerichter communiceren.  

 

Communicatiestrategie 

Wenselijk is om de relevante voortgang (met aantrekkelijke weetjes) en bereikte 

doelen/resultaten te communiceren. Alleen zaken communiceren die feitelijk zullen plaatsvinden 

en te realiseren zijn. De Dorpsraad wil zo transparant mogelijk overkomen om draagvlak te 

krijgen bij de burgers.  De burgers moeten de Dorpsraad op de voet kunnen volgen. Dit zal niet 

alleen schriftelijk maar ook visueel gecommuniceerd worden.  

Belangrijk is  rekening te houden met de verschillende niveaus van de bewoners. Hetgeen  

gecommuniceerd wordt  moet voor iedereen begrijpelijk zijn. De Dorpsraad wil informeel en 

persoonlijk communiceren. Ze wil vooral serieus genomen worden.  
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Interne communicatiestrategie 

 

De dorpsraadleden komen één keer in de 3 weken bij elkaar. Uit de vergaderingen is gebleken 

dat de leden graag tijdens de vergadering zoveel mogelijk informatie uitwisselen. Zonder 

daarnaast via de mail nog veel via e-mail verkeer te laten lopen.  

Op dit moment krijgen de leden via e-mail de volgende zaken toegestuurd.  

 Agenda / Notulen 

 Nieuwsbrief 1 keer in de 3 weken. Hierin staat alle informatie die voor elke werkgroep 

relevant is om te weten. 

 Ingekomen stukken. 

 

Rond eind november 2013 zal er een website zijn waar ieder lid op kan inloggen. Op deze 

manier krijgt het lid toegang tot documenten die op deze site offline staan (burgers kunnen dit 

niet zien). Hier zijn de agenda, notulen, nieuwsbrief, ingekomen stukken en andere documenten 

(per werkgroep) op terug te vinden.  

 

Verder wordt er voor de communicatie één persoon per werkgroep aangesteld die 

communiceert met de werkgroep communicatie. Iedere werkgroep heeft één e-mail adres. Het 

e-mail aders van de dorpsraad, waar ook burgercorrespondentie op binnen zal komen, is 

info@dorpsraadswalmen.nl. 

 

De leden kunnen vóór ieder volgende vergadering agendapunten sturen naar de dorpsraadmail. 

Gelieve bij het sturen van deze punten het volgende vermelden. 

Criteria invoer agendapunt: één week van tevoren indienen, opname in de agenda o.b.v. datum 

binnengekomen stukken. 

 

Format indienen 

agendapunt: 

   

Naam agendapunt:    

Korte inhoudelijke 

toelichting van het punt: 

   

Doel agendapunt 

Informatief  

Ter bespreking  

Ter besluitvorming 

   

Tijdsduur van het punt.     

 

Op dit moment wordt de agenda door Arno samengesteld en de Notulen door Giselle gemaakt. 

Gaandeweg wordt en een secretariaat samengesteld en worden deze elementen vanuit het 

bestuur geregeld.  

 

Iedere werkgroep reikt de werkgroep communicatie vorderingen aan die de werkgroep maakt. 

Deze vorderingen m.b.t. de plannen worden door Ricky in een leuk stukje gecommuniceerd 

naar media. Op den duur gaan we ook de projectplannen communiceren. Belangrijk is dat 

hierbij ook weer uit een format gecommuniceerd wordt. 
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Doelgroepmatrix (schematische weergave waarbij je de doelgroep op de ene as en de middelen 

op de andere as weergeeft geeft overzicht welke doelgroepen je met welke middelen bereikt en 

waar nog eventuele gaten in de communicatie zitten) 

 

Middelen Actieve 

dorpsleden 

Passieve 

dorpsleden 

Werkgroepen 

Vergadering/presentatie X  X 

Agenda X  X 

Notulen X  X 

Nieuwsbrief X X X 

E-mail X  X 

Ingekomen stukken X  X 

Website X X X 

Sociale media X X X 

 

Externe communicatiestrategie de gemeente Roermond 

De gemeente Roermond moeten op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van 

de Dorpsraad. Iedere werkgroep heeft de gemeente nodig om hun uitvoering en plannen te 

kunnen realiseren. Om het contact met de gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen is de 

wijkregisseur, Anneke Brits, de verbindende schakel. 

 

Er wordt een bestand opgemaakt met de gemeenteraadsleden en hun eventuele specialisme. 

Hierdoor is het voor de dorpsraad makkelijker terugvinden bij welke persoon ze met de 

betreffende kwestie moeten zijn.  

 

Doelgroepmatrix 

Middelen Gemeente Gemeenteraadsleden Anneke 

Vergadering/presentatie   X 

Voortgangspresentatie X X X 

Agenda   X 

Notulen   X 

Nieuwsbrief   X 

E-mail X X X 

Ingekomen stukken   X 

Placemat met 

Knelpunten 

X X X 

Website X X X 

Social Media X X X 
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Externe communicatiestrategie: burgers in Swalmen 

De Dorpsraad levert in haar uitwerking resultaten op. Om de burgers inzicht te laten krijgen in 

deze resultaten zal de Dorpsraad van verschillende media gebruikt moeten maken. Belangrijk 

hierbij is dat de burgers, die tenslotte zelf de ideeën aangedragen hebben, zien dat er naar hen 

geluisterd wordt.  

 

Middelen 0-18 jr 18-30 jr 30-55 50 + 

Trompetter     

Gazetje     

Nieuwsbrief     

Website     

Facebook     

Twitter     

Flyer/poster     

Via de website van de 

Gemeente Roermond 

    

 

Planning 

Checklist inzet middelen: 

 

Hoe snel moet de boodschap worden overgebracht? 

Wat is het beschikbare budget? 

Hoe groot is de doelgroep? 

Is de boodschap eenmalig of maakt het deel uit van een reeks boodschappen? 

Hoe hoog zijn de kosten per contact? 

Gaat het om vluchtige informatie of om ‘bewaarinformatie’? 

Wat is het imago van een bepaald communicatiemiddel bij de doelgroep? 

Is het onderwerp uitsluitend met schriftelijk materiaal over te brengen of is een persoonlijke 

toelichting wenselijk? 

Ligt de boodschap gevoelig en is het verstandiger om de boodschap door een intermediair over 

te laten brengen? 

Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de al bestaande middelen. 
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De taakverdeling van de communicatiecommissie 

 

Taken Arno Giselle Ricky 

 Binnenkomend e-mail 

verkeer beantwoorden

Communicatieplan Corrigeren teksten 

 Placemat ontwikkelen Nieuwsitems 

verzamelen 

Schrijven teksten 

 Contact met de pers Contact met de pers Contact met de pers 

Facebook Lay-out website Lay-out website Gedichten 

  Website beheer  

 Agenda Notulen  

 Nieuwsbrief Prezi presentatie 

 

 

 Presenteren 

bewonersavond 

Promotiefilmpje 

Swalmen 

 

 Presenteren 

bijeenkomst 

dorpsraad vs 

gemeente 

Presenteren spel: ‘ich 

haaj van Zjwame’ 

 

 

Belangrijk is dat nieuwsberichten op één plek gecentraliseerd worden zodat de 

communicatiecommissie kan kijken op welke manier ze dit extern zullen communiceren. 

 

Hierdoor komen alle nieuwsitems in de dorpsraadmail terecht zodat deze van hieruit 

gecommuniceerd kunnen worden.  

 

Arno zal hiervan een nieuwsbrief maken en Giselle en Arno zullen dit dan vertalen voor 

Facebook.  

 

Andere mogelijk in te zetten communicatiemiddelen  

Affiche/muurkrant, artikel, bijeenkomst, brochure, factsheet, folder, flyer, informatiemap, 

informatiebestand, internet, interview, lezing/presentatie, lesmateriaal, klinische les, brief, 

nieuwsbrief, persbericht, persoonlijke contacten, rondleiding, telefonische benadering, 

tentoonstelling, studiedag, verslag, videofilm. 

Bedenken van nieuwe communicatiemiddelen is ook een goed punt zoals bijvoorbeeld de 

placemat. 

 

Kaders van Facebook: 

We communiceren: Zaken die betrekking hebben op de activiteiten die we uitvoeren.  

(foto’s van werkzaamheden, leuk stukje tekst over de voortgang.) 

We communiceren om leden te werven, ook voor bijvoorbeeld de evenementen commissie.  

Dit kan bijvoorbeeld via de website of facebook worden gecommuniceerd. De bedoeling is om 

hier dan een korte uitleg aan vooraf te laten gaan wat de Dorpsraad doet en waar ze mee bezig 

is om de burgers hier een indruk van te geven. Ze kunnen dan zelf beslissen of ze lid willen 

worden van de Dorpsraad en weten wat er van hun verwacht wordt.  We communiceren alleen 

wanneer er iets te communiceren valt.  
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Kaders van nieuwsbrief  

Per werkgroep In’s en out’s en de voortgang, processen.  

 

Kaders website 

Online (voor iedereen openbaar) 

Informatief: up to date communicatie 

Wat doet de Dorpsraad? 

Hoe is de Dorpsraad opgericht? 

Waarom is er een Dorpsraad? 

De bezigheden van de Dorpsraad? 

Hoe word je lid van de Dorpsraad? 

Offline (achter de schermen) 

Documentatie en informatie voor de dorpsraadleden 

 

Kosten: 

2014  € 25.000 

2015  € 25.000 

Actief in je buurt!  € 10.000 

 

Onderwerpen die worden opgenomen in de begroting:  

Nieuwsbrieven 

‘t Zjwaemke 

Ontwikkeling van communicatiemiddelen  

Onderhoud van communicatiemiddelen zoals de website 

Verzenden van brieven en folders 

Vergaderkosten 

Opleidingskosten 

Actief in je buurt! 

 

 



I   www.roermond.nl   I
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