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11 | Voorwoord

Ik denk nog wel eens terug aan Carnavalsmaandag 
2020, na de optocht bij café Thijs & Wilma. 
Buiten was het niet te warm, niet te koud, en 
droog meen ik me ook te herinneren. Binnen liep 
de temperatuur op tot tropische waarden, we 
stonden hutjemutje op elkaar, het bier vloeide 
rijkelijk, er werd volop geroepen en gezongen; 
kortom het was ouderwets gezellig.
We zijn nu ongeveer een jaar verder, en terug-
kijkend was die Carnavalsmaandag voor mij, en 
wellicht voor velen, de laatste keer dat je elkaar 
onbezorgd in groten getale kon ontmoeten.
Vlak daarna werden we geconfronteerd met 
de beperkende maatregelen die de Corona-
pandemie met zich meebracht (en nog steeds 
met zich meebrengt). Ook de Dorpsraad is met 
die beperkende maatregelen geconfronteerd. 
We hebben veel van onze plannen en activiteiten 
moeten beperken, afblazen of uitstellen tot betere 
tijden.

Desondanks brengen we ook over 2020 een 
jaarverslag uit. Ook al konden we bijvoorbeeld 
geen feestelijke bijeenkomst organiseren om 
de Swalmer gedecoreerden te huldigen, en 
moest de herdenking van 75 jaar bevrijding in 
sterk aangepaste vorm plaatsvinden, er resteert 
voldoende om toch verslag van te doen. En dus 
kunnen we over 2020 concluderen dat ook voor de 
Dorpsraad geldt - om Gerard Reve in zijn bestseller 
“De Avonden” te parafraseren - “Het is gezien/
was de moeite waard, het is niet onopgemerkt 
gebleven”.

Wim Suilen
Voorzitter Dorpsraad Swalmen: 

‘De Dorpsraad is ook met de 
beperkende maatregelen 
geconfronteerd. We hebben veel 
van onze plannen en activiteiten 
moeten beperken, afblazen of 
uitstellen tot betere tijden.’
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In het voorwoord bij het vorige jaarverslag 
maakten we gewag van de soms moeizame 
samenwerkingsrelatie met de gemeente 
Roermond. Mede naar aanleiding daarvan 
heeft er in 2020 twee keer bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden met enkele Collegeleden. 
Daarmee zijn niet alle knelpunten opgelost, 
maar we blijven het belangrijk vinden om met 
elkaar in gesprek te blijven.

In het vorige jaarverslag kondigden we aan dat 
er in 2020 een evaluatie zou plaatsvinden van 
de wijze waarop de Dorpsraad invulling heeft 
gegeven aan het raadsbesluit van eind 2014 op 
grond waarvan (extra) financiële middelen aan 
de Dorpsraad beschikbaar zijn gesteld. 
Deze evaluatie - waarvoor de gemeente 
opdrachtgever is - heeft nog niet 
plaatsgevonden; er zijn hierover ook nog geen 
voorbereidende gesprekken met de Dorpsraad 
geweest. Ongetwijfeld heeft ook hier Corona 
enig roet in het eten gegooid. 

In de tussentijd gaat de Dorpsraad door op de 
ingeslagen weg: het besteden van de beschikbare 
middelen voor activiteiten en projecten die de 
leefbaarheid in Swalmen ten goede komen. 
Dit jaarverslag getuigt daarvan, en dient tevens 
als verantwoording aan inwoners en financiers.

Tot slot een persoonlijke noot: Na 6 jaar 
voorzitterschap komt er binnenkort voor mij 
een einde aan mijn bestuurlijke inzet voor de 
Dorpsraad Swalmen. Na mijn beroepsmatige, 
arbeidzame leven had ik me voorgenomen alleen 
vrijwilligerswerk te doen dat aan twee criteria 
voldoet; ik moet de werkzaamheden leuk 
(en de moeite waard) vinden, en ik moet de 
mensen waarmee ik direct samenwerk leuk 
vinden. Aan beide voorwaarden voldeed mijn 
voorzitterschap in ruime mate. 
Maar aan alles komt een einde. Als bestuurslid ben 
je passant in de geschiedenis van de organisatie. 
Een geschiedenis waarvan, wat de Dorpsraad 
betreft, hopelijk nog veel hoofdstukken geschreven 
moeten worden. Dat kan alleen als er ook 
(telkens nieuwe) mensen zijn die zich daarvoor 
willen inzetten. Laten dergelijke mensen opstaan. 
Het is de moeite waard!

Wim Suilen
Voorzitter Dorpsraad Swalmen



32 | Werkgroep Sociale Samenhang

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

Laeskamer en Servicepunt
De Laeskamer in Swalmen is een burgerinitiatief 
dat zo’n vijf jaar geleden gestart is door een paar 
leden van Dorpsraad Swalmen als onderdeel 
van het Servicepunt Swalmen. In het voormalige 
gemeentehuis aan de Markt in Swalmen lees en 
leen je nu gratis een boek, lees je de krant, drink je 
een kop koffie en niet onbelangrijk, ontmoeten 
mensen elkaar. 
Buiten de reguliere openingstijden van de 
Laeskamer kan men uit de boekenkast in de hal 
altijd een boek uitzoeken. Daar zijn ook legpuzzels 
om mee te nemen. In de Laeskamer hebben we een 
steeds groter aanbod in grote- letter-boeken waar 
ook veel interesse voor is. 

Er zijn ook legpuzzels om mee te nemen



4

In de eerste maanden van het jaar hebben we wel 
nog e.e.a. kunnen doen:

Taalachterstand
Zo hadden we een gesprek met de projectleider 
Statushouders bij de gemeente over taal-
achterstanden van vluchtelingen die in Swalmen 
zijn komen wonen. Hij wilde graag een 
conversatiegroep oprichten met vrijwilligers in 
de Laeskamer om die taalachterstanden weg te 
werken.
In het kader van bestrijding van laaggeletterdheid 
hadden we daar graag onze medewerking aan 
gegeven. Het plan ligt nu in de ijskast te wachten 
op vervolg.
Intussen is wel een Syrische mevrouw toegetreden 
tot de groep vrijwilligers die als gastvrouw/heer in 
de Laeskamer aanwezig zijn. Zij wil graag op die 
manier de Nederlandse taal beter leren spreken 
maar vind ook de sociale contacten belangrijk. 

IPad en tablet cursus
Jack van Gerven startte met nieuwe iPad-, iPhone- 
en tabletcursussen in januari.
Helaas heeft Jack aan het einde van het jaar 
aangegeven te gaan stoppen met het geven van 
deze cursussen omdat hij gekozen heeft voor 
een andere invulling van zijn tijd. Hij heeft in de 
afgelopen jaren veel deelnemers wegwijs gemaakt 
in de digitale wereld. Onze dank daarvoor. 
Samen met de seniorenvereniging zullen we naar 
een nieuwe cursusleider zoeken als daar opnieuw 
vraag naar is.

Na een gemotiveerde start in januari met 
allerlei plannen voor het jaar 2020 werden we 
in maart door de coronapandemie gedwongen 
de handrem aan te trekken. Dat betekende 
ook dat de politie/ boa’s en het zorgteam geen 
fysieke spreekuren meer konden houden en het 
wijkteamoverleg vond vanaf dat moment digitaal 
plaats. Wat betreft de coronamaatregelen hebben 
we met de openingstijden van de Laeskamer 
de richtlijnen voor bibliotheken gevolgd. Met 
beperkte openingstijden en binnen de geldende 
regels konden we toch onze vaste bezoekers de 
gelegenheid geven boeken te komen halen. 
Daar is heel dankbaar gebruik van gemaakt.
Het wekelijkse kaarten (Canasta) in de Laeskamer 
hebben we helaas moeten schrappen en dat wordt 
als een groot gemis ervaren.

Ontdek onze nieuwe aanwinsten
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Cursus digitale overheid
Hierbij komen medewerkers van de bibliotheek van 
Roermond les geven in het omgaan met o.a. het 
instellen van een DigiD en hoe je op je computer je 
zaken van de overheid kunt regelen. 
Ook deze cursus kon helaas in 2020 niet doorgaan.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is ook een onderwerp dat bij de 
werkgroepleden volop in de belangstelling staat. 
Volgens gegevens van het RIVM heeft meer dan 
de helft van de volwassenen (51%) in Roermond 
te maken met eenzaamheid tegenover 44% 
in Nederland. Onder 65+ ligt dat percentage 
in Roermond op 55%. Ook zien we een hoger 
percentage in sommige wijken (56%). 
Bij 14% is sprake van ernstige eenzaamheid. 
Met de projectleider Eenzaamheid van de 
gemeente Roermond zijn we in gesprek geweest 
over hoe wij als werkgroep van de Dorpsraad daar 
in Swalmen praktische inhoud aan kunnen geven. 
Ook hier zullen we in 2021 verder mee aan de 
slag gaan.

75 jaar Vrijheid met een Vrijheidsontbijt
In het kader van 75 jaar vrijheid hebben we in 
februari m.m.v. Jongerenwerk Roermond en 
KVW Swalmen een ontbijt georganiseerd bij café 
Thijs en Wilma waar enkele jongeren uit onze 
gemeenschap samen met een paar in Swalmen 
woonachtige statushouders konden praten over 
wat vrijheid voor eenieder betekent. Een oudere 
inwoonster van Swalmen, Johanna Cox, heeft 

‘Grote letterboeken’ in de Laeskamer

daar haar ervaringen uit WOII gedeeld met de 
deelnemers.
Verder hebben we als werkgroep deelgenomen 
aan de organisatie van de ‘zeer succesvolle’ 
Vrijheidstentoonstelling in het atrium van het 
voormalig gemeentehuis.

Vrijheidsontbijt
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Overig
Uit handen van Maureen Nikkessen mochten wij 
voor de Laeskamer het door haar vormgegeven 
en geïllustreerde boekje “Biebie en Aapie op zoek 
naar een boek” ontvangen. Net als “Mien eerste 
wäördjes” en het “Verhaolebeukse veur kienjer” 
een aanwinst voor ons kinderhoekje.

Ger Julicher van de Demokraten Swalmen had ons 
voorgedragen om de Come Together Roermond-pin 
uitgereikt te krijgen. Deze pin is een waardering 
voor iedereen die zich inzet voor de Roermondse 
samenleving. In december hebben we deze pin 
mogen ontvangen. Daar op volgend verscheen 
hierover een artikel in de Om!-krant van december.

De diverse overlegsituaties met groepen waar we 
ons aan verbonden hebben zoals ‘Oog voor de 
Mantelzorg Roermond’ en het ‘Netwerk Dementie’ 
hebben we helaas voornamelijk alleen online 
kunnen bijwonen. Maar dat heeft ons niet belet 
daar actief aan deel te nemen en ook in 2021 
willen we daar onze schouders weer onder zetten.

Aan het einde van het jaar hebben we nog twee 
nieuwe vrijwilligers bij onze werkgroep mogen 
verwelkomen en kunnen we ons opmaken voor 
een nieuw jaar waar we hopelijk weer als vanouds 
aan de slag kunnen gaan met de zaken die zijn 
blijven liggen en met genoeg nieuwe initiatieven.

Maureen Nikkessen overhandigt het door haar 

vormgegeven en geïllustreerde boekje 

“Biebie en Aapie op zoek naar een boek” 

Come Together Roermond-pin voor de Laeskamer in 

de Om!-krant



73 | Werkgroep “Leefomgeving”

Groenvoorziening “De Robijn”
Na het gereedkomen van dit project in 2017 zijn er 
ook in 2020 onderhoudswerkzaamheden verricht 
conform het projectplan. In de vakantieperiode zijn 
enkele vernielingen geconstateerd aan de houten 
brug en aan de stappalen. Met medewerking 
van vrijwilligers zijn deze zaken gerepareerd en 
bleven de uitgaven binnen de begroting. In de 
loop van 2021 zal er een inspectie plaats vinden en 
worden indien nodig zaken aangepast of hersteld.                                                                                                                                   
Het project loopt tot en met 2021 waarna de 
gemeente het onderhoud overneemt.

De werkgroep ”Leefomgeving” 
bestaat uit 8 leden waarvan één lid 
zitting heeft in het bestuur van de 
Dorpsraad.                                                                                                                                       
In de projectgroepen hebben per 
project 2 of meer leden van 
“Leefomgeving” zitting samen met 
buurtbewoners of vrijwilligers uit de 
gemeenschap Swalmen.       
                                                                                                                                  
In 2020 is er geen wijziging 
gekomen in de samenstelling van 
de werk- en projectgroepen. 

Door de corona-maatregelen zijn er 
geen fysieke vergaderingen geweest 
van de complete werkgroep, wel is er 
veelvuldig contact geweest via mail etc.                                                                                                             
Ook hebben de projectgroepen regelmatig 
overleg gevoerd met medewerkers van de 
gemeente Roermond en met bij de projecten 
betrokken partijen.

Fo
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Buitenterrein “Heijer Kepelke“
Op donderdagmiddag 20 juni 2019 heeft 
wethouder Frans Schreurs namens de gemeente 
Roermond de officiële opening verricht van het 
project “buitenterrein Heijer Kepelke“, maar 
hiermee was het project nog niet afgesloten.                                                                                                              
In het naastgelegen grasveld tussen de 
Hollestraat en het fietspad is in het voorjaar 
van 2020 een “markante boom” geplant, nl. 
een Nordmannspar (Abies Nordmanniana) 
van 4,5 mtr. hoogte, deels gefinancierd uit 
het gemeentelijke bomenplan. Ook is er led-
kerstverlichting aangekocht met reserve voor 
de komende jaren in verband met het groeien 
van de boom. Deze verlichting is overgedragen 
aan het bestuur van Mariabuurt Heide en is in 
bewaring bij de buurman van het kapelletje.                                                                                                             
Hiermee is dit project in goede samenwerking met 
de buurtbewoners definitief afgerond.

Parkeerplaats “Beeckerhof“
Reeds in 2013 zijn plannen gemaakt voor het 
verfraaien van de entree van Swalmen rond 
de  parkeerplaats Beeckerhof. Omdat het 
parkeerterrein werd gebruikt voor opslag 
en stalling i.v.m. diverse werkzaamheden 
in de omgeving werden de plannen steeds 
opgeschoven. Buurtbewoners hebben begin 2018 
kenbaar gemaakt dat er rondom Beeckerhof 
behoefte is aan speelgelegenheid voor de 
groeiende groep kinderen uit de directe 
omgeving. Ook het vergroenen van deze kale 
parkeerplaats is nog steeds een wens van veel 
Swalmenaren. 
De geformeerde werkgroep van buurtbewoners 
en Dorpsraad heeft een speeltuinplan van 
Boesheide Hoveniers en de tekeningen voor de 
aanpassing van de parkeergelegenheid tijdens een 
informatie avond gepresenteerd. De opmerkingen 

De verlichte boom tijdens de kerstperiodeDe Nordmannspar bij het Heijer Kepelke
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zijn voor zover mogelijk verwerkt in het ontwerp 
en het conceptplan is begin november ter 
beoordeling aangeboden aan de gemeente. 
Op 31 december 2019 is hierop een reactie 
ontvangen. Over deze zeer technische lijst van 
opmerkingen zijn door de werkgroep in het begin 
van het jaar diverse gesprekken gevoerd met de 
afdeling beheer openbare ruimte.

Maar intussen…. hadden de eigenaren van 
Beeckerhof over het braakliggende achterterrein
een overeenkomst gesloten met een project-
ontwikkelaar en kwam de gemeente Roermond 
met een ontwerp voor de snelfietsroute van 
Roermond naar Venlo gedeeltelijk over “onze” 
parkeerplaats. Deze nieuwe ontwikkelingen 
hebben voor een grote vertraging gezorgd! 
De gemeente wilde alle initiatieven rond 
Beeckerhof onderbrengen in één plan terwijl 
wij van mening waren (en nog zijn) dat de 
ontwikkeling van het voorterrein los gezien 
kan worden van eventuele woningbouw op het 
achterterrein. 
De gesprekken hierover zijn zeer moeizaam 
verlopen maar inmiddels is in december 2020 
een intentieovereenkomst gesloten tussen de 
projectontwikkelaar en de gemeente. Ook is 
het ontwerp voor de snelfietsroute nabij het 
kruispunt Asseltsestraat -de Leucker- Rijksweg Zuid 
na reacties van Dorpsraad en MHVS aangepast. 
Eindelijk kunnen we verder en hopelijk kunnen we 
in het voorjaar ons definitief plan presenteren en 
met de uitvoering in de loop van 2021 starten.

Op dit moment zijn er enkele plannen van de 
werkgroep “Leefomgeving” in voorbereiding 
maar de actuele situatie maakt het moeilijk 
nieuwe initiatieven te presenteren en uit te 
werken.

Aanpassing “Park Nopperhof“
Het onderhoud van groen en bomen is opgenomen 
in het projectplan en wordt tot en met 2021 
uitgevoerd door Boesheide Hoveniers. 
Vanaf 2022 wordt de achtertuin van St. Jan Baptist 
weer onderhouden door de gemeente Roermond. 
De jeu de boules banen worden onderhouden door 
de gebruikers, maar de activiteiten van de vaste 
groep spelers zijn in 2020 tijdelijk stilgelegd.



10 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.

Over Sjoez valt dit jaar helaas niet zo veel te 
melden. Dit natuurlijk doordat er door de 
coronacrisis bijna niks is kunnen doorgaan. 
Er stonden een aantal nieuwe projecten op de rol 
maar die hebben we dus moeten uitstellen. 
Deze nieuwe projecten hebben met name te 
maken met het organiseren van actieve en 
sportieve evenementen. Hopelijk kunnen we deze 
in het komende jaar wel laten plaatsvinden!

In de eerste maanden van 2020 hebben we wel 
onze bekende Sjoezcafé avonden gehad (iedere 
tweede vrijdag van de maand) en deze zullen 
er ook zeker weer komen na de hele corona-
pandemie. 

Sjoez Café
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“Actief in je Buurt 3.0“
Omdat het beschikbare bedrag van “Actief in je 
Buurt 2.0“ was toegekend aan diverse aanvragen 
is een 3e projectplan ingediend bij de gemeente. 
In juli 2020 heeft het College van B en W  
projectplan “Actief in je Buurt 3.0“ van € 10.000,- 
goedgekeurd.
De spelregels zijn enigszins aangepast naar 
aanleiding van de ervaringen met de ingediende 
aanvragen uit de afgelopen periode. 

Belangrijkste aanvullingen op de spelregels: 
•   De aanvrager moet vooraf toetsen of het plan 

of de activiteit voor subsidie van gemeente 
en/of Provincie in aanmerking komt. Een 
co-financiering van “Actief in je buurt“ is 
natuurlijk wel mogelijk.                                                                                                                                    

•  Uitgangspunt is een bijdrage van € 1.000 per 
project. De Dorpsraad kan besluiten een lager 
bedrag toe te kennen als dit voor een bepaald 
project toereikend is. 

De overige 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.

5 |  Project “Actief in je Buurt”

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
Herm Geraedts (Dorpsraad)
Wim Evers (bestuur Dorpsraad) 
Luuk Cuypers is in 2020 
gestopt en er is nog geen 
opvolging gevonden.
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Stand van zaken 2020
Voor 2020 was nog € 1.330,- beschikbaar van 
“Actief in je Buurt 2.0“.
De aanvraag voor een bijdrage van € 700,00 aan 
de “Buitenspeeldag“ in juni werd goedgekeurd. 
Toen deze activiteit ook in september niet door 
kon gaan vanwege alle corona-maatregelen is de 
aanvraag  ingetrokken. 
De aanvraag van Swalmen uit de Kunst voor een 
expositie in 2020 werd gehonoreerd met € 500,- , 
maar het organiserende comité heeft gevraagd de 
toezegging door te schuiven naar 2021.
De initiatiefnemers voor de aanplant van een 
groenstrook naast “De Kamp” in Boukoul kregen 
een toezegging voor het planten van 2 bomen 
voor € 125,-. Omdat de bomen uiteindelijk werden 
gesponsord is de aanvraag in oktober ingetrokken.

Met de genoemde 3 projecten voor een 
totaalbedrag van € 1.325,- was het beschikbare 
budget van project 2.0 nét toereikend. Daarom 
heeft het bestuur in juni besloten een 3e project 
voor € 10.000,- aan te vragen. Ook werd aan de 
leden van de werkgroep gevraagd of zij weer 
nieuwe projecten wilden beoordelen. 
Luuk Cuypers is toen gestopt, de overige leden 
blijven lid van de werkgroep.
In het najaar bleek het resterende bedrag van 
2.0 toch weer beschikbaar te zijn. 

De werkgroep kerststalbouw van de St. Lambertus-
parochie diende een aanvraag in voor het 
financieren van bomen etc. t.b.v. de aankleding 
van de kerststal. Zij kregen een toezegging van 
2 x € 500,- voor 2020 en 2021.

Kerststal St. Lambertuskerk
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Aan BIZ Centrum Swalmen werd in november 
een bedrag toegezegd van € 1.000,-  voor de 
verlichting van de kerstboom op de Markt.

De verlichte kerstboom op de Markt

IN JE BUURT 3.0

@Dorpsraad.Swalmen
www.dorpsraadswalmen.nl

Voor meer info:
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De stand van “Actief in je Buurt 2.0 / 3.0“ is nu:

Beginsaldo “Actief in je Buurt 2.0“ op 1 januari 2020 € 1.330,- 

Nieuw project “Actief in je Buurt 3.0“                               € 10.000,-

Bijdrage groenvoorziening kerststal St. Lambertuskerk voor 2020 € 500,-

Reservering voor 2021 € 500,-

Bijdrage t.b.v. verlichting kerstboom Markt € 1.000,-

Reservering t.b.v. “Swalmen uit de Kunst” in 2021 € 500,-

Voor 2021 is dus € 8.830,- beschikbaar.



156 | Bestuur Dorpsraad Swalmen

Het bestuur van de Dorpsraad 
bestond per 31-12-2020 uit 5 leden. 
In de loop van 2020 hebben zowel 
de secretaris als de penningmeester 
wegens persoonlijke omstandigheden 
hun bestuursfunctie neergelegd. 
De functie van secretaris is inmiddels 
per januari 2021 ingevuld in de persoon 
van John van den Groenendal.
Het bestuur kwam in 2020 in totaal 
9 keer in vergadering bijeen.
De bestuursvergaderingen worden 
tevens bijgewoond door Anneke Brits, 
wijkregisseur bij de gemeente 
Roermond.

De volledige Dorpsraad kwam 
in 2020 vanwege de geldende 
corona-maatregelen slechts 
2 keer bij elkaar.

Bijeenkomsten in het kader van 
Duurzaamheid
In januari 2020 organiseerde de Dorpsraad in 
samenwerking met de Milieu- en Heemkunde 
Vereniging Swalmen (MHVS) een tweetal 
bijeenkomsten in het kader van duurzaamheid. 
Bedoeling van de bijeenkomsten was om 
vooral ook te laten zien wat inwoners zelf 
kunnen bijdragen aan een duurzame eigen 
woonomgeving. Daartoe waren enkele sprekers 
uitgenodigd die met voorbeelden uit de eigen 
praktijk de aanwezigen enthousiasmeerden. 
Ondanks de ruime publiciteit vooraf viel 
de opkomst met in totaal enkele tientallen 
aanwezigen enigszins tegen. Wellicht dat veel 
potentieel geïnteresseerden toch via andere 
kanalen informatie tot zich nemen.

Samenwerking BIZ-Centrum
De Dorpsraad werkt - met name inzake plannen 
en wensen die betrekking hebben op het centrum 
van Swalmen - nauw samen met BIZ-Centrum 
Swalmen, waarin de ondernemers in het centrum 
georganiseerd zijn. Gerealiseerd is inmiddels 
het verbreden van de parkeervakken op het 
St. Jansplein waardoor daar minder (kleine) 
aanrijdingen plaatsvinden, het plaatsen van 
boombakken in de passage tussen St. Jansplein en 
Crasbornplein, hetgeen voor meer groen in het 
centrum en enige verkoeling zorgt in dit gebied. 
Verder is een aantal overbodige verkeersborden 
verwijderd. Ook is er inmiddels een toezegging 
van de gemeente dat het straatmeubilair in het 



16

centrumgebied in het voorjaar 2021 waar nodig 
vervangen en gemoderniseerd/meer uniform 
wordt. De (wijze van) bevoorrading van de 
supermarkt aan het St. Jansplein (en de overlast 
die dat met zich meebrengt) is nog onderwerp 
van overleg tussen partijen. De - op verzoek van 
BIZ-Centrum Swalmen - tijdelijke maatregel met 
het omdraaien van de rijrichting in Marktstraat 
en In de Häöfkes heeft nog niet tot een (verkeers)
besluit door de gemeente geleid om de maatregel 
terug te draaien dan wel definitief te maken.
De Dorpsraad heeft eind 2020 verder besloten om 
een financiële bijdrage aan BIZ-Centrum Swalmen 
te leveren voor het continueren van het opfleuren 
van het centrum met bloembakken en banieren.

Tentoonstelling in het kader van 
75 jaar bevrijding
Dorpsraad, Oranjecomité en MHVS hebben 
gezamenlijk een tentoonstelling georganiseerd 
die in het teken stond van 75 jaar bevrijding. Of-
schoon er plannen waren voor een meer uitgebreide 
herdenking, is vanwege de Corona-maatregelen 
besloten alleen de tentoonstelling doorgang te 
laten vinden. Deze werd gedurende  drie weekenden 
in september door enkele honderden mensen be-
zocht en hogelijk gewaardeerd. Daarna waren de 
panelen nog te zien achter de ramen van de voor-
malige supermarkt aan het Dr. Crasbornplein. 
Inmiddels heeft de MHVS de tentoongestelde 
panelen ook in boekvorm uitgebracht.

Plaatsen van de boombakken Regenboogvlag Affiche tentoonstelling
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Zjwamer Gezet
Na een goed ontvangen eerste uitgave van de 
Zjwamer Gezet eind 2019, is hieraan in 2020 door 
de redactie een vervolg gegeven met 4 nieuwe 
uitgaves. Voor de huis-aan-huis verspreiding heeft 
zich een groot aantal vrijwilligers aangemeld. 
De redactie beraadt zich nog of de tot nog toe 
voorziene frequentie van een uitgave per kwartaal 
opgevoerd kan/moet worden. Aan de hoeveelheid 
beschikbare kopij lijkt het in elk geval niet te 
liggen.

Evenementenkalender
In 2019 is de Dorpsraad gestart met het uitbrengen 
van een evenementenkalender, vooral bedoeld 
om bezoekers/toeristen in Swalmen te attenderen 
op interessante evenementen die zij tijdens hun 
verblijf in Swalmen zouden kunnen bezoeken. 

Ook voor 2020 heeft de Dorpsraad een dergelijke 
evenementenkalender gemaakt en laten drukken. 
Evenwel viel het moment van voorgenomen 
verspreiding samen met de afkondiging van de 
eerste lockdown in maart 2020, waardoor vrijwel 
de hele oplage in de prullenbak kon…

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op de eerste zondag na Nieuwjaarsdag 
(5 januari 2020) vond de - inmiddels traditionele 
- nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij café Thijs en 
Wilma. 

Tentoonstelling ‘75 jaar vrijheid’

Artikel in ‘Via Roermond’
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Ook de muzikale omlijsting door Loek Heldens 
maakt deel uit van die traditie. 
Een gezellige ontmoeting van en voor inwoners 
die we als Dorpsraad graag faciliteren.

Begrazing graslanden nabij de Beet/
Kerkebroek
Eind 2020 ontstond enige beroering op sociale 
media over een kennelijk voorgenomen besluit van 
de gemeente Roermond om de begrazing door 
runderen in de graslanden langs de Swalm (tussen 
Verkesgaat en Groenewoud) te beëindigen. Niet 
zozeer (of alleen) de begrazing door runderen, 
maar het feit dat sinds een aantal jaren ook een 
ree daar in kennelijk vreedzaam samenzijn met 
de runderen vertoeft, veroorzaakte onbegrip. 
Ofschoon de Dorpsraad hierin geen directe 
“partij” is hebben we wel aangedrongen op 

overleg tussen “bezwaarmakers” en gemeente, 
om van standpunten en argumenten over en weer 
goed kennis te nemen. Inmiddels heeft medio 
december 2020 een eerste overleg, waaraan ook 
de Dorpsraad en MHVS hebben deelgenomen, 
plaatsgevonden. Het overleg wordt in 2021 
voortgezet en leidt hopelijk tot een voor eenieder 
aanvaardbare uitkomst.

Overleg met politieke groeperingen
Op initiatief van de fractie van Demokraten 
Swalmen (DS) heeft 2 keer overleg 
plaatsgevonden met een delegatie van DS met 
een bestuursafvaardiging van de Dorpsraad. 
Onderwerp van gesprek was onder andere de 
samenwerking met de gemeente, de toekomstige 
huisvestingssituatie van de Dorpsraad en de stand 
van zaken betreffende een aantal projecten. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Begrazing graslanden nabij de Beet/Kerkebroek
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door de Dorpsraad in gebruik zijnde ruimtes in het 
pand Markt 3 meerjarig en tegen aanvaardbare 
voorwaarden aan de Dorpsraad te verhuren. 
We zijn blij dat op die manier deze belangrijke 
(ontmoetings)functie in het centrum behouden 
blijft. Hiermee zijn ook het spreekuur van de 
wijkagent en het wijkteam van de gemeente op 
deze locatie veiliggesteld.

Vrijwilligers
In totaal zijn ruim 80 vrijwilligers bij de activiteiten 
van de Dorpsraad betrokken. Dat varieert 
van rondbrengen van de Zjwamer Gezet, het 
begeleiden van Canasta-bijeenkomsten, het 
fungeren als gastheer/gastvrouw in de Laeskamer, 
het organiseren van activiteiten voor de jeugd 
bij SJOEZ, het deelnemen aan werkgroepen 
van de Dorpsraad tot het onderhoud van de 
groenvoorziening/wadi bij de Robijn en het 
openen/sluiten van het hondenspeelterrein of 
tot bestuurswerkzaamheden. Zonder hen zou de 
Dorpsraad geen lang leven beschoren zijn.
Normaliter organiseren we een keer per jaar 
een bijeenkomst voor al deze vrijwilligers als 
“dankjewel” voor hun inzet voor de leefbaarheid 
van Swalmen. In 2020 kon dat er om de bekende 
reden niet van komen. We hebben in plaats 
daarvan bij iedereen een kleine kerstattentie thuis 
bezorgd.

Ook enkele andere politieke partijen hebben zich 
in de loop van het jaar tot de Dorpsraad gericht 
met vragen en/of opmerkingen. De Dorpsraad 
zal met (vertegenwoordigers van) welke politiek 
groepering dan ook in gesprek gaan wanneer deze 
daarom verzoeken. 

Zjwame Aktueel
Omdat de Zjwamer Gezet gelet op de frequentie 
van verschijnen niet de behoefte aan actueel 
Zjwamer (verenigings)nieuws kan dekken, zoeken 
we als Dorpsraad naar een manier om toch in die 
behoefte te voorzien. We denken dat een aparte 
website (“ZjwameAktueel”) daarin zou kunnen 
voorzien. Inmiddels hebben we de grote lijnen 
daarvoor uitgewerkt en ook een aantal spelregels 
daarvoor vastgesteld. Ook hier vertraagt Corona de 
daadwerkelijke ingebruikname ervan. Voorafgaand 
daaraan zullen we verenigingen, organisaties en 
eventuele andere belanghebbenden uitnodigen 
om van het concept “ZjwameAktueel” kennis te 
nemen en hen instrueren hoe ze er gebruik van 
kunnen maken.

Huisvesting Dorpsraad
In maart 2021 loopt de huidige gebruikers-
overeenkomst af die de Dorpsraad heeft met de 
gemeente Roermond (die het pand weer heeft 
gehuurd van woningstichting Nester, voorheen 
WoonGoed 2-Duizend). De gemeente heeft 
dan ook formeel de “huur” aan de Dorpsraad 
opgezegd. Na aanvankelijk moeizame gesprekken 
bleek eind 2020 dat Nester bereid is om de nu 
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Swalmer gedecoreerden 
Sinds enkele jaren organiseert de Dorpsraad kort 
na Koningsdag een receptie voor de Swalmer 
gedecoreerden van het betreffende jaar; niet 
alleen degenen die een koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen worden dan in het zonnetje 
gezet, maar ook zij die anderszins vanwege hun 
vele verdiensten zijn geëerd.
We willen daarmee niet alleen als Dorpsraad de 
betreffende personen dankjewel zeggen voor 
hun jarenlange inzet voor de gemeenschap, maar 
tevens de inwoners van Swalmen de gelegenheid 
bieden hen te feliciteren. 
Dat hebben we in 2020 niet kunnen doen. 
Maar we eren hen toch een beetje door hen hier 
te noemen (in chronologische volgorde van 
datum van uitreiking):

Maurice Cormaux en Alan Meuter werden 
bij hun afscheid van de vrijwillige Brandweer in 
Roermond op 4 oktober 2019 benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans Heijnen werd op 13 november 2019 
benoemd tot “Limburger van Verdienste“ bij 
zijn afscheid als directeur van de Natuur- en Milieu 
Federatie Limburg.

Steffie Mooren kreeg de “Mathilde Haan 
speld“ uitgereikt op 8 maart 2020 in Roermond 
tijdens de Internationale Vrouwendag.

Hay Dijcks, Marc van Heijster en
Marcel Verheijden kregen op vrijdag 24 april de 
telefonische mededeling van de Burgemeester dat 
zij b.g.v. Koningsdag 2020 benoemd waren tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking hiervan vond in kleine kring plaats op 
vrijdag 3 juli 2020 in de Tuinzaal van het Stadhuis.
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 Project Beschikking Besteed    

 Actief in je buurt 1 € 10.000 € 10.000 Project afgerond.
 Actief in je buurt 2 € 10.000 € 10.000 Project afgerond.
 Actief in je buurt 3 € 10.000 € 1.170  Inclusief reeds gedane 

toezeggingen  voor 2021 
      en overboeking restant 
      Actief in je buurt 2.0.
 De Beet € 19.000 € 14.719  Project afgerond; restant 

budget retour gemeente.
 Wadi/speelgelegenheid Robijn € 22.300 € 16.973  Uitgevoerd; restant budget 

tbv toekomstig onderhoud.
 Hondenspeelterrein € 20.000 € 20.319  Project zoals aangevraagd 

afgerond.
 Heijer Kapelke € 15.000  € 11.546  Project afgerond; restant 

budget retour gemeente.
 SJOEZ! € 16.170 € 14.211 
 Markt eo 1: bloembakken en banners € 20.000 € 20.000  Project afgerond; vervolgplan 

voor 2021 ingediend.
 Markt eo 2: boombakken Crasbornplein € 29.000 € 21.438  Uitgevoerd; restant budget 

tbv toekomstig onderhoud.
 Nopperhof € 37.000 € 27.336  Uitgevoerd; restant budget 

tbv toekomstig onderhoud.
 Laeskamer/Servicepunt € 69.996 € 47.874 
 Communicatie € 50.000 € 30.629 
 Zjwamer Gezet € 6.000 € 2.592 
 Projecten in voorbereiding   € 4.803

  € 334.566 € 253.610

Er is voor toekomstige projecten nog ± € 160.000,- beschikbaar per eind 2020.

Overzicht projectuitgaven Dorpsraad Swalmen tot en met 31-12-2020
     
Beschikbaar gesteld door de gemeente ten behoeve van uitvoering 
van plannen en projecten van de Dorpsraad: € 492.334,-
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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.
In totaal gaat het om zo’n 85 personen.

8 | Samenstelling werkgroepen
 en bestuur

Werkgroep Sociale Samenhang
•  Marij Berben, Joke Geraedts,
 Liesbeth van den Essen, Mily Schreurs,
 Ria Brouwers en Gerrie Christians.

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
•  Bestuurslid:  Luc Timmermans

* Afgetreden in najaar 2020.

Nb: per januari 2021: 
• Secretaris:  John van den Groenendal
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Afscheid van Misha Thissen

Afscheid van Suzan Janssen
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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
Kruiskamp 9
6071 KM 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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