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11 | Voorwoord

Dit is het tweede achtereenvolgende jaar 
dat de Dorpsraad Swalmen haar jaarverslag 
uitbrengt. Voorheen werd er jaarlijks ambtelijk 
verslag uitgebracht aan College van B&W en 
gemeenteraad over de besteding van de middelen 
die door de gemeente aan de Dorpsraad ter 
beschikking zijn gesteld. Dat de Dorpsraad dit nu 
zelf doet mag gezien worden als een teken van 
volwassenheid.

Naast de lopende zaken zijn er twee kwesties die 
in het afgelopen jaar meermalen in het bestuur 
zijn besproken. Het betreft de toekomstige 
huisvestingssituatie van de Dorpsraad, en de relatie 
met de gemeente Roermond.
Momenteel is de Dorpsraad gehuisvest in het 
voormalige gemeentekantoor aan de Markt te 
Swalmen. Voorjaar 2021 eindigt de huidige gebrui-
kersovereenkomst met de gemeente Roermond 
vanwege het feit dat dan de huurovereenkomst 
van de gemeente Roermond met WoonGoed 2-
Duizend afloopt. Het bestuur heeft vroegtijdig 
zowel bij gemeente als WoonGoed 2-Duizend  de 
wens kenbaar gemaakt om – indien enigszins mo-
gelijk – het gebruik van de huidige locatie te kun-
nen voortzetten. De gesprekken daarover hebben 
in 2019 nog niet tot een bevredigende uitkomst ge-
leid, onder andere omdat met name bij WoonGoed 
2-Duizend  geen duidelijkheid werd verkregen 
over hun plannen met de locatie Markt 3. Voor 
de Dorpsraad is de insteek dat dit vraagstuk niet 
vanuit een vastgoed-/financiële bril wordt bekeken 
maar door een “leefbaarheidsbril”.

De relatie met de gemeente Roermond is diverse 
malen in het bestuur besproken. Aanleiding was 

het gevoel bij de Dorpsraad dat hetgeen met 
de mond wordt beleden (“burgerparticipatie 
vinden we heel belangrijk”) in de praktijk niet of 
onvoldoende wordt waargemaakt. Het is meer-
malen voorgekomen dat gemaakte afspraken niet 
werden nagekomen, of dat – vanuit de optiek van 
de dorpsraad – het gevoel ontstond niet serieus 
(genoeg) te worden genomen. In een overleg met 
de portefeuillehouder wijkgericht werken heeft 
het bestuur haar zorgen onder diens aandacht 
gebracht. Het grootste risico van een en ander is 
dat het elan bij vrijwilligers wegebt. Ook voor de 
beeldvorming van de Dorpsraad in Swalmen is het 
niet bevorderlijk als onderhanden zijnde projecten 
(te) lang op uitvoering wachten.

In 2020 vindt er een evaluatie plaats van de wijze 
waarop de Dorpsraad invulling heeft gegeven 
aan het raadsbesluit uit 2014 op grond waarvan 
de (extra) financiële middelen voor de Dorpsraad 
beschikbaar zijn gesteld. De dorpsraad zal – in 
het licht van bovenstaande - in deze evaluatie 
ook nadrukkelijk aandacht vragen voor de wijze 
waarop van gemeentewege invulling is gegeven 
aan het begrip burgerparticipatie en haar eigen 
regisserende rol daarbinnen.
Ondanks deze “kritische noten” voert toch de 
boventoon dat de Dorpsraad ook in 2019 zijn 
bestaansrecht voor de gemeenschap Swalmen 
meer dan bewezen heeft. Dit jaarverslag wil daar 
blijk van geven.
Voor reacties op dit jaarverslag houden wij ons 
van harte aanbevolen.

Wim Suilen
Voorzitter Dorpsraad Swalmen
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De leden van deze werkgroep 
hebben elk hun eigen 
aandachtsgebied. 
Zij voeren regelmatig 
overleg, stemmen af, 
evalueren en ontwikkelen 
nieuwe plannen.

Servicepunt en Laeskamer
De werkgroep Sociale Samenhang heeft in 
2016 het Servicepunt Zjwame ingericht in het 
voormalige gemeentehuis van Swalmen met een 
Informatiepunt en een Laeskamer. Vier dagdelen 
per week kunnen inwoners hier gebruik maken 
van de aangeboden service. De Laeskamer bleek 
een succes, maar van het Informatiepunt werd te 
weinig gebruik gemaakt. Daarom is gekozen voor 
een meer gerichte aanpak met spreekuren van 
professionals zoals de wijkagent en de wijkboa, die 
bereid zijn en in de gelegenheid worden gesteld 
om naar de burgers in Swalmen toe te komen.

Servicepunt
Inmiddels houden politie en zorgteam wekelijks 
spreekuren in het Servicepunt. Burgers kunnen 
dan terecht met vragen die betrekking hebben 
op zorg, wonen, veiligheid en welzijn. Beide 
disciplines constateren een toename van bezoekers 
in 2019. Dit in tegenstelling tot de Rabobank die 
de bezoeken zag afnemen en besloten heeft te 
stoppen met het spreekuur. Daarvoor in de plaats 
zijn er mobiele adviseurs gekomen die de klanten 
op aanvraag thuis bezoeken. 
Ook het wijkteam Swalmen en het jongeren-
overleg hebben periodieke bijeenkomsten in het 
Servicepunt. Politie, Stadstoezicht, Woongoed 
2-Duizend, Wijkregisseur, Jongerenwerkers, 
Zorgteam, Dorpsraad en afgevaardigden van diverse 
zorginstellingen in Swalmen stemmen regelmatig 
hun ervaringen en plannen met elkaar af waarbij 
zoveel mogelijk de samenwerking wordt gezocht.
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Laeskamer
Bij de Laeskamer kunnen inwoners van Swalmen 
gratis boeken lenen en kranten en tijdschriften 
lezen. Vooral het abonnement op het maandblad 
van de Consumentenbond wordt gewaardeerd. 
In 2019 had de Laeskamer 1124 bezoekers en laat 
daarmee een stijgende lijn zien ten opzichte van 
voorgaande jaren. De Laeskamer wordt regelmatig 
voorzien van nieuwe boeken waarbij de vraag 
naar grote letterboeken steeds meer toeneemt. 
De gastvrouwen/heren die tijdens de openingsuren 
aanwezig zijn doen dit op basis van vrijwilligheid 
en werken met kwartaalroosters. Door persoonlijke 
omstandigheden hebben een paar vrijwilligers in 
2019 afscheid genomen, maar verder is het verloop 
van vrijwilligers minimaal. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Als werkgroep Sociale Samenhang zijn we 
natuurlijk ook bezig met thema’s die in de 
maatschappij spelen, zoals eenzaamheid, 
dementie en laaggeletterdheid. Om bij te dragen 
aan een inclusieve samenleving organiseren we 
bijeenkomsten en creëren we plaatsen waar een 
ieder zich veilig en gehoord voelt. 

Maatjesproject
Tot oktober 2019 zijn er maandelijkse bijeen-
komsten gefaciliteerd in de Laeskamer, waarbij 
mensen elkaar kunnen ontmoeten met als doel 
een maatje te vinden of maatje te willen zijn. 
Dit project werd samen met de gemeente en 
stichting Wel.kom uitgevoerd. Helaas viel de 

animo tegen en is in overleg besloten met de 
bijeenkomsten te stoppen. De mogelijkheid om 
tijdens openingstijden de Laeskamer te bezoeken 
om een praatje maken blijft bestaan en wordt 
door veel mensen als prettig ervaren. Bij behoefte 
aan contact staat de deur van het Servicepunt 
wagenwijd open. 

Dementie 
Onze werkgroep volgt de ontwikkelingen op 
gebied van dementie in de regio en participeert in 
organisaties zoals Wij Mantelzorgers Roermond, 
Netwerk Dementie en Dementievriendelijk 
Roermond. Ook is één van onze werkgroepleden 
actief betrokken bij het Koor voor Stem en 
Geheugen in Roermond.
In de Laeskamer zijn boeken te leen over (het 
omgaan met) Dementie en daar vindt men 
informatie over wat allemaal georganiseerd wordt 
voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en 
geïnteresseerden. 

‘Grote letterboeken’ in de Laeskamer
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Laaggeletterdheid 
Er zijn gesprekken gevoerd met Bibliorura over het 
inrichten van een Taalcafé voor anderstaligen. We 
hopen in het voorjaar van 2020 hiermee te starten. 
Een in Swalmen woonachtige statushoudster is al 
als vrijwilliger in de Laeskamer actief om sociale 
contacten op te doen en om de taal beter te leren 
spreken. 

IPad- cursus
In samenwerking met de Seniorenvereniging 
Swalmen verzorgt een enthousiaste vrijwilliger 
cursussen in het gebruik van een iPad. In het voor- 
en najaar hebben in totaal 14 cursisten deze cursus 
gevolgd, die wordt aangeboden in de Laeskamer. 

Enkele vrijwilligers organiseren met 
enige regelmaat activiteiten voor allerlei 
doelgroepen, zoals: 
•  De (maandelijkse) Canastamorgen, welke 

inmiddels een tweewekelijkse activiteit 
is geworden. Deze kaartochtend is een 
overweldigend succes en brengt jong en oud 
samen op een heel ontspannen manier. Iedereen 
kan deelnemen en wordt zo nodig begeleid om 
dit kaartspel onder de knie te krijgen.

•  De organisatie van (thema) muziekmiddagen.
•  Het voorlezen aan kleuters in het Zjwaams dialect.
•  Voorlezen en uitbeelden van het kerstverhaal 

aan kleuters.

Canasta

Leuke 

‘Vastelaovindj’ 

activiteit voor 

iedereen.
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De werkgroep ”Leefomgeving” 
bestaat uit 8 leden waarvan één lid 
zitting heeft in het bestuur van de 
Dorpsraad. 
In de projectgroepen hebben per 
project twee of meer leden van 
“Leefomgeving” zitting samen met 
buurtbewoners of vrijwilligers uit de 
gemeenschap Swalmen.
In 2019 heeft de complete werkgroep 
“Leefomgeving” drie keer vergaderd 
en zijn de projecten besproken en al 
of niet bijgestuurd.
De projectgroepen hebben 
veelvuldig overleg gevoerd 
met medewerkers van de 
gemeente Roermond en 
met bij de projecten 
betrokken partijen.

3 | Werkgroep “Leefomgeving”

Groenvoorziening Wadi De Robijn 
Na het gereedkomen van dit project in 2017 zijn 
er in 2018 en 2019 onderhoudswerkzaamheden 
verricht conform het projectplan. Door mede-
werking van vrijwilligers bleven de uitgaven ruim 
onder de begroting voor 2019. Het project loopt 
tot en met 2021.

Buitenterrein Heijer Kepelke 
In 2018 heeft onze werkgroep het projectplan voor 
het opknappen van het Heijer Kepelke uitgewerkt, 
dit in samenwerking met de gemeente Roermond. 
In het voorjaar van 2019 kon aannemer Asfaltbouw 
starten met de bestratingswerkzaamheden. 
Het plaatsen van banken, fietsbeugels en een 
nostalgische lantaarn maakte het voorterrein 
compleet. Op donderdagmiddag 20 juni heeft 
wethouder Frans Schreurs namens de gemeente 
Roermond de officiële opening verricht door in 
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de bestrating een herinneringstegel zandvrij te 
vegen. Ook is inmiddels de binnenkant van het 
kapelletje geschilderd met hulp van bewoners van 
de Mariabuurt. Om het project af te sluiten wordt in 
het naastgelegen grasveld in het voorjaar van 2020 
een markante boom geplant met medefinanciering 
van het gemeentelijke bomenplan. Het Heijer 
Kepelke staat er weer stralend bij voor de toekomst. 

Parkeerplaats Beeckerhof 
Reeds in 2013 zijn plannen gemaakt voor het 
verfraaien van de entree van Swalmen rond 
parkeerplaats Beeckerhof. Toen buurtbewoners 
begin 2018 kenbaar maakten dat dat de behoefte 
aan speelgelegenheid en aan groen groeide, is er 
een projectgroep geformeerd die zeer 
voortvarend aan het werk is gegaan. 
Op woensdag 26 juni is een druk bezochte 

informatieavond georganiseerd in de Laeskamer 
waarbij de plannen (concepttekening van 
Asfaltbouw BV en een speeltuinplan van Boesheide 
Hoveniers) zijn gepresenteerd en toegelicht. 
De opmerkingen van bezoekers zijn voor zover 
mogelijk verwerkt in het ontwerp en daarna met 
diverse ambtenaren van de gemeente Roermond 
besproken. Het conceptplan is op 14 november 
ter beoordeling aangeboden aan de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. 
Op 31 december ontving de projectgroep het
beoordeelde projectplan. In 2020 gaat de 
projectgroep de gemaakte opmerkingen en het 
advies verwerken in een definitief plan.

Aanpassing Park Nopperhof 
In overleg met de leiding van Verzorgingshuis 
St. Jan Baptist is in 2018 een projectgroep 

Toast op het resultaatOpening door Wethouder Schreurs
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geformeerd onder de naam “Park Nopperhof“. 
Deze projectgroep heeft een plan opgesteld voor 
een complete vernieuwing van de achtertuin, het 
realiseren van een tweede jeu-de-boulesbaan 
en een grasveld voor “bewegen en spelen“. 
In samenwerking met de gemeente Roermond is 
het conceptplan aangepast. Het College van B&W 
heeft in het voorjaar goedkeuring gegeven voor 
uitvoering van de werkzaamheden. 
Boesheide Hoveniers uit Roermond is in 
april gestart met de werkzaamheden en op 
vrijdagmiddag 7 juni heeft de feestelijke opening 
plaatsgevonden. De wethouders Marianne 
Smitsmans en Frans Schreurs, vicevoorzitter 
Marij Berben van de Dorpsraad en enkele leden van 
de projectgroep hebben onder grote belangstelling 
als openingshandeling een jeu-de-boules wedstrijd 
gespeeld. Onder muzikale begeleiding van 

Harry Bongers was het een zeer gezellige middag 
voor bewoners en omwonenden van St. Jan Baptist 
en Nopperhof. Uit het Leefbaarheidsfonds heeft 
WoonGoed-2-Duizend een financiële bijdrage 
geleverd aan deze openingsactiviteit. 
Het onderhoud voor de komende 2 jaren is 
opgenomen in het plan en wordt uitgevoerd 
door Boesheide Hoveniers. Vanaf 2022 wordt de 
achtertuin van St. Jan Baptist weer onderhouden 
door de gemeente Roermond. 

De jeu de boulesbaan aan NopperhofOpeningswedstrijd op 7 juni 2019
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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.

Glow in the Dark

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. 

Sjoez carnaval
Het afgelopen jaar hebben wij wederom een 
carnavalsavond georganiseerd. Deze keer in 
samenwerking met een groepje jongeren van 
tussen de 15 en 18 jaar. Deze avond heeft in café 
de Geitesjtal plaatsgevonden. Het was een zeer 
goed bezochte avond en de sfeer zat er tot het 
einde goed in.
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Spokentocht Bosberg 
Net als voorgaande jaren hebben we in 
samenwerking met buurtvereniging St. Joseph 
een spokentocht georganiseerd. Start en eindpunt 
vormt het terrein van de Hondenvereniging op de 
Bosberg. Ook in 2019 was de belangstelling groot; 
een kleine 100 personen liepen de tocht. Met dank 
aan de ruim 30 vrijwilligers die de organisatie van 
deze spokentocht mogelijk maken.   

Glow in the Dark
In navolging van de succesformule van ons 
carnavalsfeest hebben we in de zomer met 
dezelfde groep jongeren nog een themafeest 
gehouden: Sjoez Glow in the Dark. Hoewel café 
de Geitesjtal zeer sfeervol versierd was en de 
jongeren die hun weg vonden naar deze avond 
zich zeer goed amuseerden, was de opkomst 
helaas niet zo groot.

Sjoez Café
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Voor initiatieven die de leefbaarheid 
en/of de sociale samenhang in het 
dorp versterken stelt de Dorpsraad 
een bedrag van € 10.000 beschikbaar. 
Ingediende aanvragen dienen te 
voldoen aan de regels zoals hier rechts 
geformuleerd. Een projectgroep 
beoordeelt de aanvragen en adviseert 
het bestuur over het al dan niet 
toekennen van een financiële bijdrage.

Leden van de projectgroep: 
Riky Simons, 
Wil op den Camp, 
Renske van Avesaath, 
Luuk Cuypers, 
Herm Geraedts (Dorpsraad) en 
Wim Evers (bestuur 
Dorpsraad) 

De spelregels voor een bijdrage van 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.

Stand van zaken 2019
De Dorpsraad stelde in 2018 totaal € 10.000,- 
beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid 
en/of de sociale samenhang in Swalmen versterken.
De bijdrage bedraagt maximaal € 1.000,- per 
project. In 2018 is hiervan € 6.065,- besteed. Er was 
op 1 januari 2019 dus nog ruimte voor aanvragen 
voor een bedrag van € 3.935,-.
Er zijn 4 aanvragen ingediend bij het secretariaat 
en in de projectgroep  besproken. Het advies 
van de projectgroep is daarna door het bestuur 
goedgekeurd.

Enkele vragen zijn doorgestuurd naar de Gemeente 
Roermond omdat deze ideeën van inwoners van 
Swalmen horen bij onderhoud van gemeentelijke 
eigendommen (o.a. slechte verlichting 
Dr. Crasbornplein, extra banken langs de Swalm).
In december 2019 is een aanvraag ingediend door 
“Swalmen uit de Kunst” voor een tentoonstelling 
in 2020. Deze aanvraag is nog in behandeling.

5 |  Project “Actief in je Buurt 2.0”
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De vier goedgekeurde aanvragen die zijn gehonoreerd voor totaal € 2.605,-.

Voor 2020 is er nog € 1.330,- beschikbaar.

Bijdrage t.b.v. de tentoonstelling “Lass dich von den Musen küssen”, georganiseerd 
door de Stichting Swalmen – Marktredwitz op het eiland bij de Brugstraat.  

€ 500,-

Buitenspeeldag aan de Heistraat (naast Hondenspeelweide) op 15 juni.  € 605,-

Stichting “Speeltuin ’t Mortelplein”, kosten oprichting van de stichting. € 500,-

Belaef Zjwame Kerst, bijdrage in de onkosten. € 1.000,-

Tentoonstelling 

“Lass dich von den Musen küssen”

(Foto: Thijs op den Camp)

Belaef Zjwame Kerst

(Foto: Rob Mighorst)

Zomerfeest Mortelplein

(Foto: Stichting Mortelplein)
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Het bestuur van de Dorpsraad 
bestaat momenteel uit 6 leden. 
In 2019 is Harrie Scheepens afgetreden 
als penningmeester. Harrie was vanaf 
de oprichting bij de Dorpsraad Swalmen 
betrokken. Hij is opgevolgd door 
Misha Thissen.
Het bestuur vergaderde 8 keer in 2019. 
De bestuursvergaderingen worden ook 
bijgewoond door Anneke Brits, 
wijkregisseur bij de gemeente 
Roermond. 
De volledige Dorpsraad kwam 
2 keer bij elkaar.

Zjwamer Gezet
Al langer bestond bij de Dorpsraad, maar ook 
daarbuiten, onbehagen over ’t Zjwaemke: te veel 
berichten die niets met Swalmen te maken hebben, 
ervaren willekeur bij het plaatsen van berichten, 
geen huis aan huis bezorging, etc. Tegen deze 
achtergrond heeft een nieuw gevormde redactie 
de handschoen opgepakt om een “Zjwamer Gezet” 
uit te brengen met een nadrukkelijke ”couleur
locale”. De redactie bestaat uit de volgende 
personen: Patrick van Cann, Geert Julicher en 
Chris van Goch. Dat de eerste uitgave vrijwel 
samenviel met het faillissement van ’t Zjwaemke 
(c.q. de uitgever ervan) is louter toeval. 
De “Zjwamer Gezet” – die vooralsnog eenmaal 
per kwartaal verschijnt – kan overigens niet in 
de behoefte aan actuele informatie voorzien. 
Er bestaat daardoor een door velen ervaren 
gemis aan periodieke en actuele informatie over 
(verenigings)activiteiten, aankondigingen vanuit 

De redactie van de Zjwamer Gezet

De aanpassing van statuten en huishoudelijk 
reglement heeft in 2019 zijn beslag gekregen. 
Als Stichting kent de Dorpsraad geen leden. In de 
statuten is voorzien in de rol van “deelnemer”. 
Dit kan iedereen zijn die op enigerlei wijze het 
doel van de Dorpsraad actief ondersteunt. Onder 
het bestuur functioneren werkgroepen waarvan 
doel, taak en omvang door het bestuur worden 
bepaald.
Behalve de algemene bestuurlijke taken en het 
coördineren van de werkzaamheden van de 
verschillende werkgroepen, organiseert het 
bestuur ook zelf activiteiten en bijeenkomsten:
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de kerkgemeenschap, etc. De Dorpsraad wil 
onderzoeken of en zo ja op welke wijze zij eraan 
kan bijdragen dat in deze behoefte toch wordt 
voorzien. 

Evenementenkalender
In 2019 is door de Dorpsraad een evenementen-
kalender uitgebracht waarop een aantal 
(terugkerende) activiteiten staan vermeld die 
toegankelijk zijn voor een groter publiek dan 
alleen de Swalmer gemeenschap. Bedoeling ervan 
is om ook de toeristen die Swalmen bezoeken 
te informeren over mogelijk interessante 
evenementen die zij gedurende hun verblijf 
hier zouden kunnen bezoeken (oa Sjwaampop, 
Belaef Zjwame, Slotavond Kindervakantiewerk, 
Kermis). De activiteitenkalender is verspreid bij 
horecagelegenheden, campings, pensions en B&B’s. 
In 2020 zal de evenementenfolder opnieuw 
worden uitgebracht.

Voortgang hondenspeelweide ‘de Klein Hei’
De eind 2018 in gebruik genomen hondenspeel-
weide heeft in 2019 geen rimpelloos bestaan 
gekend. Op basis van klachten van zowel 
omwonenden als ook gebruikers van de honden-
speelweide is diverse malen nader overleg gevoerd 
met meerdere betrokkenen. Uiteindelijk heeft 
een gezamenlijke bijeenkomst van omwonenden 
en gebruikers ertoe geleid dat de openingstijden 
enigszins zijn aangepast en dat er nieuwe 
afspraken zijn gemaakt over dagelijks openen 
en sluiten van het hondenspeelterrein. Een 
onvoorzien aspect van het hondenspeelterrein 
is dat het kennelijk ook gebruikt wordt door 
hondenbezitters die van buiten Swalmen het 
terrein komen bezoeken. Als Dorpsraad hopen we 
dat met redelijkheid, eigen verantwoordelijkheid 
en verdraagzaamheid van alle betrokkenen het 
hondenspeelterrein een waardevolle aanvulling op 
het voorzieningenniveau kan blijven.

Zondag
(Be)laef Zjwame 
Markt e.o.

Zaterdagavond
Zomeravond concert 
Kon. Harmonie St. Caecilia 
Markt

Woensdagavond
Motortocht Kindervakantiewerk 
Markt

Vrijdagavond
Slotavond Kindervakantiewerk  
Markt

Zaterdagavond en zondag
Sjwaampop  
Markt

Zondagmiddag
Sjómmelmert
Kon. Harmonie St. Caecilia  
Markt / In de Häöfkes

17&18

Zaterdag t/m woensdag
Kermis Swalmen 
Markt / In de Häöfkes

22

23

07

09

25

21_25

Zondag
(Be)laef Zjwame kerst 
Markt e.o.

29 15

Paasmaandag
Paosloup 
Markt

augustus

september

december

april

juni

Evenementenkalender

2019

Evenementenkalender Nieuwjaarsbijeenkomst
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Nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsbijeenkomst die door de Dorpsraad 
in 2016 nieuw leven is ingeblazen begint inmiddels 
een traditie te worden. Op de eerste zondag na 
Nieuwjaar bieden we inwoners en bestuurders van 
het verenigingsleven de mogelijkheid om elkaar 
voor het nieuwe jaar het allerbeste toe te wensen. 
De Dorpsraad zorgt voor de randvoorwaarden 
(locatie, koffie en wafels, passende muziek), de 
bezoekers zorgen zelf voor de gezelligheid.

Huldiging gedecoreerden
In Swalmen komen jaarlijks inwoners in aan-
merking voor een onderscheiding als blijk van 
waardering voor hun inzet voor de gemeenschap, 
dan wel vanwege bijzondere verdiensten 
anderszins. Voor hen organiseert de Dorpsraad 
direct na de jaarlijkse lintjesregen een bijeenkomst 
in Swalmen waar de lokale gemeenschap de 
gedecoreerden kan gelukwensen met hun 
onderscheiding. Ook inwoners die een andere dan 
koninklijke onderscheiding hebben ontvangen 
worden hiervoor uitgenodigd.

Donkere dagen offensief
In overleg met de gemeente, wijkagent en 
Gilde-opleidingen hebben we in het najaar een 
informatieavond georganiseerd over veiligheid in 
en rondom de eigen woning. Voorafgaand hieraan 
is door leerlingen van Gilde Opleidingen een 
rondgang door enkele wijken gemaakt waarbij ze 
“risicovolle” situaties in kaart gebracht hebben. 
Doel van de bijeenkomst was om het bewustzijn 

bij inwoners te vergroten over maatregelen die 
men zelf kan nemen om het mensen met verkeerde 
bedoelingen zo lastig mogelijk te maken. 

Dodenherdenking 4 mei
In overleg met het Oranjecomité dat de jaarlijkse 
dodenherdenking organiseert, is namens de 
Dorpsraad een korte toespraak gehouden tijdens 
de bijeenkomst bij het Oorlogsmonument op het 
kerkhof in Swalmen.

Samenwerking BIZ-Centrum Swalmen
Ofschoon we een verschillende ontstaansgeschiede-
nis en doelstelling c.q. reikwijdte hebben, trekken 
Dorpsraad en BIZ-Centrum Swalmen waar mogelijk 
samen op waar het gaat om de aandacht voor de 
leefbaarheid in met name het centrum van 
Swalmen. Het gaat daarbij zowel om verkeers-
veiligheidsaspecten, als ook om de aankleding en 
onderhoud van de openbare ruimte in het centrum. 

Serenade door Gemengd Koor A Cappella
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Zo hebben we in het najaar van 2018 op 
verschillende punten langs de Rijksweg in Swalmen 
bloembollen laten planten. Dit zorgde in het 
voorjaar van 2019 (en in volgende jaren) voor 
een vrolijke entree in ons dorp. Ook is er in het 
voorjaar van 2019 een projectplan ingediend en 
goedgekeurd voor het plaatsen van een drietal 
bomen in boombakken in het gebied tussen 
St. Jansplein en Crasbornplein. Daarmee wordt 
niet alleen voorzien in een betere (groenere) 
aankleding, maar wordt ook gezorgd voor meer 
verkoeling en schaduw op deze doorgang.
Ondanks het succes van deze kleinere initiatieven, 
is op dit dossier naar onze mening tot nu toe te 
weinig voortgang geboekt. Concrete plannen en 
voorstellen vanuit de Dorpsraad en BIZ-Centrum 
lopen kennelijk vast in de ambtelijke en bestuurlijke 
molens, ondanks de goede wil van individuen 
daarbinnen. We hopen dat er in 2020 daadwerkelijk 
zichtbare resultaten kunnen worden geboekt.

Informatiebijeenkomst werkzaamheden 
Stationsbuurt
Ter voorbereiding op de omvangrijke werkzaam-
heden in de Stationsbuurt (vernieuwing riolering 
en bestrating) hebben we bij de gemeente 
aangedrongen op tijdige en goede communicatie 
met de direct betrokken bewoners. In het voorjaar 
is daartoe een goed bezochte informatiebijeen-
komst georganiseerd. Ook in het verdere 
uitvoeringstraject is de communicatie vanuit 
gemeente en aannemer over het algemeen goed 
verlopen.

Vrijwilligersbijeenkomst
Behalve het bestuur zijn tientallen vrijwilligers 
betrokken bij de activiteiten van de Dorpsraad. 
Hun werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend van 
aard: het als gastheer of gastvrouw fungeren in 
de Laeskamer; het plegen van jaarlijks onderhoud 
aan een door de Dorpsraad opgeknapt speelterrein 

Vrijwilligers aan de brunchBloembollen langs de Rijksweg in Swalmen
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Verlichting kerstboom
Door de gemeente wordt elk jaar een grote 
kerstboom op de Markt van Swalmen geplaatst. 
De boom is mooi, alleen de verlichting die er in 
gehangen werd was onveilig en niet erg feestelijk. 
Vandaar dat we de familie Hoefnagels uit Swalmen 
hebben ingeschakeld om dit jaar de kerstboom te 
verlichten met een prachtig resultaat!

Voorstelling “Eige Sjöldj”

annex wadi; het begeleiden van kaartochtenden; 
het uitzoeken van voor de Laeskamer geschikte 
boeken; het organiseren van bijeenkomsten 
voor de jeugd (SJOEZ); het verrichten van lay-out 
werkzaamheden voor affiches en dergelijke.
Een keer per jaar organiseren we als “dankjewel” 
een bijeenkomst voor al deze vrijwilligers. 
In 2019 was dat een gezamenlijke brunch, 
voorafgegaan door een wandeling langs 
verschillende door de Dorpsraad in gang gezette 
projecten.

Voorstelling “Eige Sjöldj”
Voor vrijwilligers en samenwerkingspartners 
vond in november een uitvoering plaats van de 
voorstelling “Eige Sjöldj”. In deze voorstelling 
wordt op een ludieke en laagdrempelige wijze de 
armoedeproblematiek inzichtelijk en bespreekbaar 
gemaakt. De voorstelling is mede mogelijk 
gemaakt door financiering vanuit het Kansfonds.
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Overname podiumdelen BC Broekhin
Bij de sluiting van BC Broekhin aan de Peelveldlaan 
bleken een aantal podiumdelen beschikbaar te 
zijn, die niet mee verhuisden naar de nieuwe 
locatie. De Dorpsraad heeft deze podiumdelen van 
BC Broekhin overgenomen opdat ze beschikbaar 
blijven voor activiteiten van diverse Swalmer 
verenigingen en organisaties. Daartoe is een 
afspraak gemaakt met het bedrijf Springze 
uit Swalmen. Dit bedrijf zorgt voor opslag van 
de podiumdelen. Swalmer verenigingen en 
organisaties kunnen de podiumdelen hier gratis 
huren. In overleg met Springze is een reglement 
opgesteld voor de uitleen van de podiumdelen.

Nepomukonderscheiding
Tijdens het vastelaoveskonzaer van de koninklijke 
harmonie St. Caecilia is door de Hopsjlokkers 
de Nepomukonderscheiding aan de Dorpsraad 
toegekend. De Dorpsraad voelt zich vereerd met 
deze onderscheiding en ziet deze dan ook als 
een blijk van erkenning en waardering vanuit de 
Swalmer gemeenschap. De onderscheiding heeft 
een prominente plaats gekregen in de Laeskamer.
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Overzicht projectuitgaven Dorpsraad Swalmen tot en met 31-12-2019
     

Beschikbaar gesteld door gemeente € 492.334

 Project  Beschikking  Besteed    Resteert  

 Actief in je buurt I €  10.000 €   -10.000  €  - 

 Actief in je buurt II €  10.000 €   -8.670   €  1.330 

 De Beet €  19.100  €   -14.719   €  4.381 

 Wadi Robijn €  22.300  €   -16.968   €  5.332 

 Hondenspeelplek €  20.000  €   -20.201   €  -201 

 Heijer Kapelke €  15.000  €   -11.157   €  3.843 

 Sjoez! €  16.170  €   -14.211   €  1.959 

 Markt e.o. deel 1: bloembakken en banners  €  20.000  €   -19.000   €  1.000 

 Markt e.o. deel 2: boombakken €  29.000  €   -   €  29.000 

 Nopperhof €  37.000  €   -24.877   €  12.123 

 Laeskamer/Servicepunt €  69.996  €   -37.506   €  32.490 

 Communicatie €  50.000  €   -26.583   €  23.417 

 Projecten in voorbereiding €  -  € - 4.803  € -4.803 

  € 318.566 € -208.694   € 109.871 

Nog beschikbaar € 173.768
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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.

8 | Samenstelling werkgroepen
 en bestuur

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 
• Robert van Keeken, Luc Timmermans, 
 Jorn Verheyden, Joyce Joosten, Mark Heijman, 
 Ron Piepers, Coen van Keijl en Marc Joosten.

Bestuur Dorpsraad Swalmen 
•  Voorzitter:  Wim Suilen 
•  Secretaris:  Suzan Janssen 
•  Penningmeester:  Misha Thissen 
•  Vice voorzitter:  Marij Berben 
•  Bestuurslid:  Wim Evers 
•  Bestuurslid:  Aafke Eggels
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Dit jaarverslag is mede tot stand 

gekomen met steun van

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

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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