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1 | Voorwoord
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Met enige trots presenteren we als Dorpsraad
Swalmen dit jaarverslag. Het geeft een beeld van
de veelheid aan onderwerpen en thema’s waarmee
de Dorpsraad zich heeft beziggehouden.

En tenslotte zijn we ook zuinig op de ons
toegekende middelen; het betreft immers
gemeenschapsgeld (en dat is in zekere zin ook
ons eigen geld).

Hopelijk draagt dit jaarverslag er ook toe bij
dat de activiteiten van de Dorpsraad bij zoveel
mogelijk inwoners bekend raken. Daarnaast
leggen we met dit verslag verantwoording af
over de gemeenschapsgelden waarmee we onze
activiteiten betalen. Bij de start van de Dorpsraad
in 2014 heeft de gemeenteraad ons een flink
bedrag ter beschikking gesteld (ruim € 490.000,-).
Dit bedrag kunnen we besteden aan activiteiten en
projecten die de leefbaarheid in de kern Swalmen
ten goede komen. Het college van B en W moet
onze voorstellen altijd nog formeel goedkeuren en
het benodigde geld ter beschikking stellen voordat
ze uitgevoerd kunnen worden.

We zijn er dan ook niet op uit om de beschikbare
middelen binnen de kortst mogelijke tijd op te
maken, en hopen dan ook dat de gemeente ons
daartoe de tijd geeft.

Inmiddels is een behoorlijk aantal projecten
gerealiseerd, maar resteert ook nog ongeveer de
helft van het oorspronkelijke bedrag. De reden
daarvoor is niet zozeer dat we als Dorpsraad geen
ideeën voor projecten zouden hebben. Het heeft
wel te maken met het feit dat het afstemmen
van onze plannen en ideeën met de ambtelijke
organisatie binnen het gemeentehuis soms veel
tijd kost. Een andere reden is dat de Dorpsraad
uit louter vrijwilligers bestaat, die naast hun
activiteiten voor de Dorpsraad vaak ook nog
“andere ballen in de lucht (moeten) houden”.

En ik ben ervan overtuigd dat er met de inzet
van de tientallen vrijwilligers die betrokken zijn
bij onze activiteiten in die zin nog menige steen
zal worden verlegd. Hen past hier veel dank,
want zonder hun inzet en betrokkenheid was dit
jaarverslag aanzienlijk korter geweest.

We hopen met onze projecten en activiteiten
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van
Swalmen. We realiseren ons heel goed dat voor
behoud en versterking van de leefbaarheid meer
nodig is dan wat de Dorpsraad onderneemt.
Maar, om met Bram Vermeulen te spreken: onze
activiteiten hebben wel “een steen in de rivier
verlegd; en de rivier zal daardoor nooit meer
hetzelfde stromen.”

Voor reacties op dit jaarverslag houden wij ons
van harte aanbevolen.
Wim Suilen
Voorzitter Dorpsraad Swalmen

2

2 | Werkgroep Sociale Samenhang
De leden van deze werkgroep
hebben elk hun eigen aandachtsgebieden. Zij komen regelmatig bij
elkaar om de stand van zaken van het
Servicepunt Zjwame te bespreken.
Daarnaast komen ook nieuwe
plannen aan de orde.

Informatiebalie en de Laeskamer
De werkgroep Sociale Samenhang is
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van het Servicepunt Zjwame. Dit is geopend
in 2016 en is gevestigd in het voormalige
gemeentehuis van Swalmen. Vier dagdelen per
week kunnen inwoners hier gebruik maken van
de Informatiebalie en de Laeskamer.
Elke dinsdagmiddag houdt de politie/Boa hier
spreekuur en op de donderdagmiddagen is
het Zorgteam hier te bereiken. Op de eerste
donderdagmiddag van de maand is ook de
Rabobank aanwezig voor klanten.
Move4Care heeft eind 2018 helaas haar
werkzaamheden beëindigd.
Bij de Informatiebalie/Laeskamer kunnen
mensen terecht met vragen over zorg, wonen,
veiligheid en welzijn. Bij de Laeskamer kunnen
inwoners onder andere (grote-letter-) boeken
lenen en kranten en tijdschriften lezen.
In 2018 trok de Laeskamer 948 bezoekers
en zijn er bijna 800 boeken uitgeleend. De
Laeskamer wordt regelmatig voorzien van nieuwe
informatie en nieuwe boeken, waarbij we oude
en beschadigde boeken verwijderen. De vrijwillige
gastvrouwen/-heren tijdens de openingsuren
werken op basis van kwartaalroosters. Bij speciale
gelegenheden kunnen we de Laeskamer extra
openen, zoals tijdens de voorjaarsmarkt en
kerstmarkt van Belaef Zjwame.
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In de Laeskamer worden de kleuters voorgelezen in het Zjwaams dialect

Voor de Laeskamer bestaat nog een speciaal
groepje vrijwilligers dat activiteiten bedenkt en
organiseert voor allerlei doelgroepen, zoals:
•	Voordrachten met live muziek en een
verhalenverteller.
•	Het organiseren van een maandelijkse
‘’Canastamorgen’’, en het aanleren van het
kaartspel Canasta aan geïnteresseerden.
•	De organisatie van een (kerst)muziekmiddag,
samen met de activiteitenbegeleiding van
SGL. Ook bewoners van de bovengelegen
appartementen hebben hieraan deelgenomen.
•	Het voorlezen aan kleuters in het Zjwaams dialect.

Een greep uit de verdere activiteiten:
•	Elke twee maanden sluit onze werkgroep
Sociale Samenhang aan bij het wijkoverleg
van de gemeente. Dit is een overleg van het
wijkteam Swalmen, een samenwerkingsverband
van professionals op het gebied van veiligheid,
leefbaarheid, gezondheid, wonen en welzijn.
•	In maart is de werkgroep Sociale Samenhang
op kennismakingsbezoek geweest bij de
welzijnsopvang van “Buitenhuis Swalmen”.
•	Vanaf juni heeft het “Maatjesproject’’ een plek
gekregen in de Laeskamer. Maandelijks komen
hier mensen bij elkaar met als doel een maatje
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Het “Maatjesproject’’ in de Laeskamer

iPad-cursus voor senioren

te vinden of maatje te willen zijn voor mensen
die daarnaar op zoek zijn. Dit project wordt
samen met de gemeente en met Wel.kom
uitgevoerd.
•	In samenwerking met de Seniorenvereniging
zijn iPad-cursussen opgezet. In het voor- en
najaar kregen kleine groepen senioren training
in het gebruik van de iPad. In totaal hebben
27 cursisten aan deze lessen deelgenomen.
•	Samen met de gemeente is een online enquête
opgezet over Bewegen op Maat voor ouderen.

Bijvoorbeeld:
•	In oktober is een voorlichtingsavond
georganiseerd waar deskundigen vertelden
over hun werk op het gebied van hulp bij
laaggeletterdheid, schuldhulpverlening en
	wat het Zorgteam Roermond voor onze
inwoners kan doen in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
•	Samen met zorgcentrum Jan Baptist is een
informatieavond over het werk van een
casemanager dementie georganiseerd.
•	Werkgroepleden zijn actief binnen andere
organisaties, zoals Wij Mantelzorgers Roermond,
Netwerk Dementie, Dementievriendelijk
Roermond en binnen het overleg
laaggeletterdheid.
•	In de Laeskamer hebben we een boekenplank
ingericht met boeken en informatie over dementie
en over Dementievriendelijk Roermond.
•	De werkgroep is medeorganisator van de
Week van de Dementie.

Laaggeletterdheid en dementie
Twee belangrijke items voor de werkgroep Sociale
Samenhang zijn laaggeletterdheid en dementie.
Deze staan immers goed contact met anderen in
de weg, dus kennis van deze thema’s en begrip
hiervoor zijn belangrijk.
Onze werkgroep volgt de ontwikkelingen op dit
gebied in de hele regio, is gesprekspartner en
medeorganisator van activiteiten.

3 | Werkgroep Leefomgeving
Binnen deze werkgroep worden
de verschillende projecten onderling
verdeeld. Bij de meeste projecten
wordt samengewerkt met buurtbewoners of vrijwilligers uit Swalmen.
In 2018 heeft de complete werkgroep
Leefomgeving vier keer vergaderd en
zijn lopende projecten besproken en
al dan niet bijgestuurd.

Wandelpad De Beet
Dit wandelpad was in 2017 klaar voor gebruik.
Volgens afspraak hebben onze werkgroep en
de aannemer in de zomer van 2018 nog eens
gecontroleerd of alles goed functioneerde.
Dat was het geval, en ook bleek dat er geen
extra voorzieningen nodig zijn om fietsers/
mountainbikers te weren. Het project is hiermee
afgesloten en het overschot op de begroting voor
dit wandelpad is teruggestort naar de gemeente
Roermond.
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Onderhoudswerkzaamheden rond gemeenschapshuis

De omgeving van het Heijer Kepelke is reeds helemaal

De Robijn

opgeknapt

Groenvoorziening rond gemeenschapshuis
De Robijn
Na het gereedkomen van dit project in 2017 zijn
in 2018 onderhoudswerkzaamheden verricht,
zoals beschreven in het projectplan. Door de
medewerking van vrijwilligers bleven de uitgaven
hiervoor ruim onder de begroting voor 2018.
Het project loopt tot en met 2021.

Parkeerplaats Beeckerhof
Al in 2013 zijn plannen gemaakt voor het
verfraaien van de entree van Swalmen rond
parkeerplaats Beeckerhof. Daarna is het terrein
meermaals gebruikt voor de opslag van materialen
tijdens diverse infrastructurele werkzaamheden in
Swalmen. Het opknappen werd daardoor diverse
keren uitgesteld. Begin 2018 gaven buurtbewoners
aan dat er rondom Beeckerhof steeds meer
kinderen zijn komen wonen en dat er behoefte is
aan speelgelegenheid en aan groen. In oktober is
een werkgroep samengesteld van buurtbewoners
en leden van de Dorpsraad, die zeer voortvarend
aan het werk is gegaan. Asfaltbouw BV heeft een
voorstel gemaakt voor het terrein, wat besproken
is met ambtenaren van de gemeente Roermond.
Het plan wordt nu verder uitgewerkt en begin
2019 aan de buurtbewoners gepresenteerd.

Buitenterrein Heijer Kepelke
In het voorjaar van 2018 heeft onze werkgroep
het projectplan voor het opknappen van het Heijer
Kepelke uitgewerkt, dit in samenwerking met
de gemeente Roermond. In juni 2018 keurde het
gemeentebestuur het plan goed. Dat betekent
dat de vochtproblemen van het kapelletje onder
handen worden genomen en daarna de bestrating
wordt gelegd. In het voorjaar van 2019 ronden we
het project af.

7

In overleg met de leiding van het verzorgingshuis
is een werkgroep geformeerd onder de naam
“Park Nopperhof“. Deze werkgroep heeft een
plan opgesteld voor een complete vernieuwing
van de achtertuin, de aanleg van een tweede
jeu de boulesbaan en een grasveld voor bewegen
en spelen. Op 7 december is dit plan gepresenteerd
aan bewoners van aanleunwoningen en het
verzorgingshuis. Hun opmerkingen zijn verwerkt
in een aangepast plan, dat is aangeboden aan de
gemeente Roermond. De werkgroep wacht nu op
de reactie.

De jeu de boulesbaan aan Nopperhof

Aanpassing Park Nopperhof
In de achtertuin van Verzorgingshuis St. Jan Baptist
aan Nopperhof ligt een jeu de boulesbaan. Deze
baan werd oorspronkelijk gebruikt door bewoners
van het verzorgingshuis, maar nu zijn de leden
van de jeu de boulesclub uit de omgeving van
St. Jan Baptist de wekelijkse gebruikers.
De bewoners genieten vooral van het toekijken.

Gebied rond het station
De werkgroep heeft diverse aspecten van een
opwaardering van het gebied rond het station
besproken met de eigenaren en beheerders.
Zo is gepraat met de gemeente over de uitbreiding
van parkeerplaatsen, met AS-Creation over het
informatiepaneel, met Rijkswaterstaat over
de betonnen wand aan de Hollestraat, en met
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal over
de bank en het wegkruis.
Tijdens de Dorpsraadvergadering in december is
de situatie in het stationsgebied ook besproken
met wethouder Rens Evers. We verwachten dat in
de loop van 2019 een concreet plan op tafel komt
voor dit gebied.
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4 | Werkgroep Sjoez
SJOEZ, de ‘’Samewirkende jóngere
oet Zjwame’’ zet zich in voor
jongeren van ongeveer 10 tot 16 jaar.
Wij willen deze jongeren de
mogelijkheid bieden om zelf bij te
dragen aan een leefbaar dorp.
Dit betekent dat onze werkgroep
regelmatig samen met de jongeren
activiteiten organiseert, die weer
bedoeld zijn voor de jeugd.

Sjoez Café

Sjoez Café
Elke tweede vrijdag van de maand kunnen
jongeren tussen 10 tot 14 jaar in gemeenschapshuis
De Robijn terecht voor een leuke avond met
leeftijdsgenoten. De barruimte bevat dan tafels
en stoelen, speltafels en een spelcomputer, en we
draaien er popmuziek. In de gymzaal kan de jeugd
balletjes trappen of andere sporten beoefenen.
Deze avonden slaan goed aan en worden
gemiddeld door zo’n vijftig jongeren bezocht.
Carnavalsavond Sjoez
Jongeren in onze doelgroep raken vaak tussen
wal en schip tijdens carnavalsactiviteiten. Daarom
organiseerden we afgelopen februari speciaal voor
hen in een zaal van ‘’De Mert’’ een spetterende
carnavalsavond met artiesten. Dit initiatief is zeker
voor herhaling vatbaar.
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Inspraakavond jongeren
We vinden het belangrijk dat jongeren zelf
kunnen aangeven wat zich in hun wereld
afspeelt, waaraan behoefte is en welke
activiteiten ze misschien zelf willen opzetten.
Voor de tweede keer hebben we daarom in
maart een bijeenkomst georganiseerd, waar
jongeren onder het genot van een hapje en een
drankje hun meningen en ideeën naar voren
konden brengen. Het bleek dat de jeugd vooral
sportactiviteiten en spelavonden waardeert.
Ook is er een groep jongeren die zelf een feest
wil organiseren, en met dit idee concreet aan
de slag gaat.
Sjoez Quizavond
In samenwerking met enkele iets oudere
jongeren hebben we in april een quizavond voor
de Sjoezers georganiseerd. In gemeenschapshuis
De Robijn werden enkele teams samengesteld
die met elkaar de strijd aangingen tijdens een
spannende spelshow.
Discozjwumme biej Sjoez
Een nieuwe activiteit in 2018 was een discozwemavond voor Sjoez. Samen met Zwembad
de Bosberg, hun horeca-uitbater en met Stalec
Licht & Geluid organiseerden we een discozwemavond voor de doelgroep van 10 tot 16 jaar.
Het werd een zeer geslaagde avond, met ruim
70 bezoekers.

Discozjwumme

Zomeraovindj voetbal
Voor het tweede jaar op rij organiseerden
we tijdens de zomer op vrijdagavonden ons
‘’Zomeravondvoetbal’’. Hierin kregen we
ondersteuning van Sportservice Roermond.
De jongeren van ongeveer 10 tot 16 jaar
konden deelnemen aan een voetbaltoernooitje,
terwijl voor de allerjongsten springkussens en
andere spellen klaarstonden. Met dank aan de
buurtbewoners konden we ook veel waterspellen
organiseren, die zeer werden gewaardeerd tijdens
die hete zomeravonden.
Spokentocht Bosberg
Een ander succesnummer is de spokentocht in de
bossen rondom de Bosberg. Al voor het derde jaar
op rij en in samenwerking met buurtvereniging
Sint Joseph bezorgden ruim 25 vrijwilligers de
100 deelnemers wederom een griezelige, maar
ook heel leuke avond!
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5 | Project Actief in je Buurt 2.0
De Dorpsraad stelde in 2018 in
totaal € 10.000,- beschikbaar voor
projecten die de leefbaarheid en/of
de sociale samenhang in Swalmen
versterken. Dit voor het tweede jaar
op rij.
De bijdrage vanuit de Dorpsraad
bedraagt maximaal € 1.000,- per
project.

De spelregels voor een bijdrage vanuit de
Dorpsraad zijn:
•	Het plan of idee moet iets toevoegen aan
buurt, school of vereniging en heeft bij
voorkeur een duurzaam karakter.
•	Eigen werkzaamheden moeten een onderdeel
zijn van het project en duidelijk worden
omschreven.
•	Het project mag niet commercieel zijn en is
bedoeld voor algemeen gebruik, en niet voor
individuele personen.

In 2018 kreeg het secretariaat veertien aanvragen
voor subsidie. Deze zijn binnen de werkgroep
besproken en door het bestuur afgehandeld.
•	Drie aanvragen zijn doorgestuurd naar de
afdeling Beheer Openbare Ruimte van de
gemeente Roermond, omdat deze plannen
waarschijnlijk via de gemeente kunnen worden
betaald en uitgevoerd (Groen Veldpoort,
bank in de Julianastraat, het plaatsen van een
kerstboom).
•	Twee aanvragen zijn groter van omvang dan
bedoeld in de voorwaarden van ons Project
en zijn inmiddels projectplannen binnen het
Dorpsplan (Parkeerplaats Beeckerhof en
Park Nopperhof).
•	Een aanvraag is teruggetrokken
(Koningsdagspelen).
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De overige acht aanvragen zijn beloond met in
totaal € 6.065,-. Dat zijn:
Bijdrage voor de geveltuin van Gemeenschapshuis De Kamp in Boukoul

€

400,-

Renovatie van het biljart bij de aanleunwoningen aan de Veldpoort

€

415,-

Speeltoestellen voor de speelplaats van Basisschool Lambertus

€ 1.000,-

Bijdrage voor de beamer-installatie in Zorgcentrum St. Jan Baptist

€ 1.000,-

Bijdrage aan de Zjwamer Dörps Kwis, voor 2018 is dat € 500,- en voor 2019 € 500,-.
In totaal:

€ 1.000,-

Bijdrage aan het Mathieu Cordang Monument

€ 1.000,-

Belaef Zjwame Kerst, bijdrage aan de nieuwe werkgroep

€ 1.000,-

Bijdrage voor een buurtblad voor Buurtvereniging St. Isidorus
(toezegging uit eerste actie in 2016)

€

Het totaal beschikbaar bedrag van de actie
‘’Actief in je Buurt 2.0“ is € 10.000,-.
Er is dus nog ruimte voor aanvragen voor
een bedrag van € 3.935,-.

250,-
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6 | Bestuur Dorpsraad Swalmen
Het bestuur van onze Stichting
Dorpsraad Swalmen bestaat uit zes
personen, die in 2018 acht keer als
stichtingsbestuur hebben vergaderd.
Een van de onderwerpen was het
actualiseren van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Het bleek
namelijk dat het huishoudelijk
reglement op een aantal punten
strijdig is met de statuten, en
bovendien niet in overeenstemming
is met de feitelijke gang van zaken.
De volledige Dorpsraad is vier
keer bij elkaar gekomen.
Naast het coördineren van alle
activiteiten van de Dorpsraad,
organiseert het bestuur
ook eigen activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor de derde keer vond in 2018 een Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Hiervoor werden alle inwoners
en (vertegenwoordigers van) verenigingen,
organisaties en het bedrijfsleven in Swalmen
uitgenodigd. Zo’n Nieuwjaarsbijeenkomst werd in
het verleden georganiseerd door de voormalige
gemeente Swalmen, en de Dorpsraad wil hiermee
die oude, gezellige traditie in stand houden.
Informatie-avond Hartslag NU
In maart 2018 heeft de Dorpsraad in samenwerking
met Hartslag NU en EHBO Swalmen een informatieavond georganiseerd over het belang van voldoende
(burger)hulpverleners die meteen handelend (en
levensreddend) kunnen optreden nadat een inwoner
een hartstilstand krijgt. Het heeft ertoe geleid dat er
een aantal nieuwe burgerhulpverleners in Swalmen
is opgeleid en geregistreerd. We buigen ons nu
over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de AED’s
(de automatische defibrillators) in Swalmen voor
iedereen beschikbaar zijn?
Huldiging gedecoreerden Koningsdag
De Dorpsraad juicht het uiteraard van harte toe
dat mensen zich inzetten voor mede-bewoners en
de Swalmer gemeenschap. Vanuit die gedachte
biedt de Dorpsraad jaarlijks alle gedecoreerden een
receptie aan, namens die Swalmer gemeenschap.
Hierbij krijgen inwoners en organisaties de
gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren
met hun onderscheiding.
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Huldiging gedecoreerden Koningsdag

Bijeenkomst parkeerproblematiek

Bijeenkomst parkeerproblematiek rond
St. Jansplein
In samenwerking met de gemeente Roermond en
ondernemers uit Swalmen (BIZ-Centrum Swalmen)
werd een informatiebijeenkomst georganiseerd
over plannen om de parkeerproblematiek rond
het St. Jansplein op te lossen. De bijeenkomst
heeft ertoe geleid dat die plannen nogmaals
kritisch tegen het licht zijn gehouden.
De oplossing wordt nu vooralsnog gezocht in het
aanpassen van de parkeervakken en het instellen
van een aantal parkeerverboden.

In overleg met een aantal omwonenden, de
ondernemers van het BIZ-Centrum Swalmen en
de gemeente is een plan voorbereid voor meer
en mooier openbaar groen en aanpassing van het
straatmeubilair. In het voorjaar van 2019 zullen
de resultaten hiervan -in elk geval voor een deelzichtbaar zijn.

Opwaardering openbaar groen in centrum
Swalmen
In 2016 zijn in het centrum van Swalmen
bloembakken en banners geplaatst, om daarmee
onze dorpskern op te fleuren. Nu willen we ook
het openbaar groen in het centrum van Swalmen
een opknapbeurt geven.

Hondenspeelweide de Klein Hei
In 2017 is op initiatief van een aantal hondenbaasjes een werkgroep opgericht die zich inzet
voor een omheinde hondenspeelweide in Swalmen.
Meerdere locaties in Swalmen zijn in kaart
gebracht en besproken met de gemeente.
Uiteindelijk is gekozen voor het losloopterrein
aan de Klein Hei. De tekeningen hiervoor werden
besproken met omwonenden en medewerkers van
de gemeente, waarna in juli 2018 een projectplan
is goedgekeurd. Dit is voortvarend uitgevoerd: al
op zaterdag 3 november was de officiële opening
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Initiatief voor overleg over centrum Swalmen
Direct na de vorming van het nieuwe college van
burgemeester en wethouders van Roermond heeft
het bestuur van onze Dorpsraad gevraagd om
overleg met betrokken wethouders. Dit om ervoor
te zorgen dat de leefbaarheid in Swalmen onder
hun aandacht komt en wordt versterkt. Wij vinden
het belangrijk dat de gemeente hiermee actief aan
de slag gaat. Een eerste bijeenkomst hierover heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Hondenspeelweide de Klein Hei

van Hondenspeelweide de Klein Hei. Sindsdien
maken vele kleine en grote honden met veel
plezier gebruik van deze prachtige accommodatie
in Swalmen.
De Swalmenaar
De voormalige gemeente Swalmen kende de
gemeentelijke onderscheiding “de Swalmenaar”.
Deze werd toegekend aan inwoners die zich
verdienstelijk hadden gemaakt voor de Swalmer
gemeenschap. De gemeente Roermond heeft
die onderscheiding overgenomen, maar de
uitvoering overgedragen aan de Dorpsraad
Swalmen. Dat betekent dat wij, de Dorpsraad,
nu verantwoordelijk zijn voor de voordracht,
toekenning en uitreiking van deze onderscheiding.
De Dorpsraad zal zich hierbij laten adviseren
door een commissie, die we begin 2019 instellen.
We hopen snel daarna weer een echte
‘’Swalmenaar’’ te kunnen uitreiken.

Informatievoorziening
Het bestuur van de Dorpsraad onderzoekt of de
informatievoorziening aan Swalmer inwoners,
maar ook aan bezoekers/toeristen, verbeterd kan
worden. Zo hebben wij onder meer gesprekken
gevoerd met de initiatiefnemers van PUIK-lokaal,
een digitaal nieuwsmagazine voor Beesel-Reuver.
Graag willen we een folder maken waarin de
jaarlijks terugkerende publiekelijk toegankelijke
activiteiten staan vermeld. Denk dan aan Sjwaampop,
de motortocht van KVW, de Paosloup, enz. Het
voornemen is om deze folder in 2019 te verspreiden
op plekken waar veel bezoekers/toeristen komen.
Gastles Avans Hogeschool
De Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch heeft
onze Dorpsraad gevraagd om een gastles te
verzorgen voor studenten bestuurskunde. Het
thema was: burgerparticipatie. Op dit verzoek zijn
wij natuurlijk graag ingegaan, en een van onze
bestuursleden heeft die taak op zich genomen.
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Vrijwilligersavond

Bijdrage restauratie Oorlogsmonument
De Dorpsraad heeft een financiële bijdrage
geleverd aan de restauratie van het
Oorlogsmonument op het kerkhof aan de
Bosstraat.
Vlaggenmast Dr. Crasbornplein
De in onbruik geraakte vlaggenmast voor het
voormalige postkantoor op het Dr. Crasbornplein
is door de Dorpsraad in ere hersteld. Deze
vlaggenmast staat ook ter beschikking van Swalmer
verenigingen/organisaties om evenementen en
dergelijke bekend te maken en/of luister bij te
zetten.
Vrijwilligersavond
Het bestuur organiseert jaarlijks een feestavond
voor alle vrijwilligers die een bijdrage hebben
geleverd aan de activiteiten van de Dorpsraad, op
welke manier dan ook. Want laten we wel wezen:

Vlaggenmast Dr. Crasbornplein

voor het verbeteren van de leefbaarheid van ons
dierbare Swalmen zijn we allemaal nodig. En wie
daarvoor actief is of verantwoordelijkheid op zich
neemt, mag minimaal eens per jaar hiervoor extra
waardering krijgen en in het zonnetje worden
gezet!
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7 | Financieel verslag
Overzicht project-uitgaven Dorpsraad Swalmen per 31-12-2018
						
Beschikbaar gesteld door gemeente
€ 492.334

		

Beschikking

Besteed

Resteert

Actief in je buurt 1		

€

10.000

€

10.000

€

-

Actief in je buurt 2		

€

10.000

€

6.065

€

3.935

De Beet		

€

19.100

€

14.719

€

4.381

Groenstrook Robijn		

€

22.300

€

16.938

€

5.362

Hondenspeelterrein		
€ 20.000

€

14.994

€

5.006

Beeckerhof				
€
4.677

€

(4.677)

Heijer Kepelke		

4.605

€

10.395

Sjoez		
€ 16.170
€ 10.550

€

5.620

Verfraaien Markt e.o. Swalmen		

€

15.000

€

20.000

€

18.000

€

2.000

Servicepunt/Laeskamer		
€ 70.000

€

36.211

€

33.789

Communicatie		
€ 50.000

€

15.176

€

34.824

€

€ 252.570
€ 151.935
		

Nog beschikbaar

€ 239.764

€ 100.635
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8 | Samenstelling werkgroepen
en bestuur
De dorpsraad Swalmen kent
behalve het bestuur een drietal
vaste werkgroepen. De samenstelling
daarvan treft u hiernaast aan.
Daarnaast zijn nog enkele tientallen
personen als vrijwilliger werkzaam
ten behoeve van specifieke projecten
of activiteiten.

Werkgroep Sociale Samenhang
•	Marij Berben, Joke Geraedts,
Liesbeth van den Essen en Mily Schreurs.
Werkgroep Leefomgeving
• Herm Geraedts, Frits Killaars, Ferd Geisler,
Pierre van Avesaath, Wim Evers, Twan Peeters,
Coen Wijnhoven en Lonny Stienen.
Werkgroep Sjoez
• Bas vd Linden, Robert van Keeken,
Luc Timmermans, Jorn Verheyden, Joyce Joosten,
Coen van Keijl, Mark Heijman, Marc Joosten,
Ron Piepers.
Bestuur Dorpsraad
• Voorzitter:
• Secretaris:
• Penningmeester:
• Vice voorzitter:
• Bestuurslid:
• Bestuurslid:

Swalmen
Wim Suilen
Suzan Janssen
Harrie Scheepens
Marij Berben
Wim Evers
Aafke Eggels
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BESTUUR

WERKGROEP
SOCIALE
SAMENHANG

WERKGROEP
LEEFOMGEVING

WERKGROEP
SJOEZ

50
948

800

70

100
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Wij zijn blij met uw reacties, suggesties,
ondersteuning en medewerking.
U kunt onze Dorpsraad bereiken via
ons secretariaat:
Secretariaat Dorpsraad Swalmen
Koningin Emmastraat 19
6071 GB Swalmen
E-mail: secretariaat@dorpsraadswalmen.nl
Meer informatie over onze Dorpsraad
vindt u op onze websites:
• www.dorpsraadswalmen.nl
• www.facebook.com/Dorpsraad.Swalmen
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