
Notulen	  van	  de	  jaarvergadering	  2010	  vereniging	  Dorpsbelangen	  Sweel	  
Gehouden	  op	  18	  maart	  2010	  in	  Bistro	  Tante	  Sweel	  te	  Zweeloo	  

1. Opening	  
Voorzitter	  Willy-‐Anne	  van	  Stiphout	  opent	  de	  jaarvergadering.	  Er	  zijn	  ca.	  45	  mensen	  
aanwezig.	  Van	  het	  bestuur	  ontbreken	  met	  kennisgeving	  Alex	  Haan	  en	  Yvonne	  Dobbinga.	  	  
	  
2. Notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  van	  19	  maart	  2009	  
De	  notulen	  worden	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  
	  
3. Jaarverslag	  secretaris	  
Bijzondere	  aandacht	  wordt	  nog	  gegeven	  aan	  het	  feit	  dat	  de	  werkgroep	  Visie	  op	  Visie	  uit	  
de	  dorpen	  Zweeloo	  en	  Aalden	  binnen	  zes	  weken	  na	  het	  verschijnen	  van	  de	  concept-‐
structuurvisie	  een	  gezamenlijk	  reactie	  bij	  de	  gemeente	  Coevorden	  kon	  leveren.	  Daarmee	  
werd	  op	  juiste	  wijze	  het	  signaal	  afgegeven:	  “Gemeente,	  luister	  wat	  er	  leeft”.	  De	  
gezamenlijke	  reactie	  wordt	  verwerkt	  in	  de	  definitieve	  structuurvisie	  die	  nog	  eenmaal	  
aan	  beide	  dorpsbelangen	  zal	  worden	  voorgelegd	  en	  dan	  naar	  de	  gemeenteraad	  gaat	  ter	  
vaststelling.	  Verder	  is	  het	  verheugend	  te	  melden	  dat	  het	  via	  de	  Deelgebiedscommissie	  
gelukt	  is	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  inwoners	  van	  Zweeloo	  op	  een	  breder	  terrein	  hun	  
mening	  kenbaar	  kunnen	  maken.	  Dit	  jaar	  gaat	  namelijk	  het	  belevingsonderzoek	  in	  
Zweeloo	  van	  start.	  
	  
4. Financieel	  jaarverslag	  penningmeester.	  
In	  tegenstelling	  tot	  voorgaand	  jaar	  heeft	  de	  barbecue	  dit	  jaar	  een	  kleine	  winst	  
opgeleverd.	  Het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd.	  
	  
5. Verslag	  kascommissie	  
Joris	  van	  Staaden	  heeft	  samen	  met	  Marjan	  Baas	  de	  administratie	  gecontroleerd	  en	  
akkoord	  bevonden.	  	  
	  
6. Benoeming	  kascommissie	  
De	  kascommissie	  voor	  2010	  wordt	  gevormd	  door	  Joris	  van	  Staaden,	  Wim	  Brinks	  en	  als	  
reservelid	  Riekus	  Ruinemans.	  
	  
7. Begroting	  2010	  
Tijdens	  dit	  agendapunt	  wordt	  de	  vraag	  gesteld:	  Wat	  te	  doen	  als	  de	  subsidie	  van	  de	  
gemeente	  vervalt?	  Welke	  actie	  wordt	  er	  dan	  geschrapt?	  Dorpsbelang	  Sweel	  krijgt	  van	  de	  
aanwezigen	  de	  vrijheid	  om	  dan	  zelf	  de	  keuze	  te	  maken.	  De	  secretaris	  wijst	  op	  een	  
ingekomen	  brief	  van	  de	  gemeente	  waarin	  genoemd	  wordt	  dat	  de	  subsidie	  ook	  in	  2010	  
wordt	  verstrekt.	  	  
	  
8. Bestuursverkiezing	  
Aftredend	  zijn	  Yvonne	  Dobbinga	  en	  Alex	  Haan.	  Alex	  wordt	  genoemd	  als	  de	  man	  waarop	  
je	  altijd	  kon	  bouwen	  en	  Yvonne	  wist	  volgens	  de	  voorzitter	  altijd	  feilloos	  te	  vertellen	  bij	  
vergaderingen	  met	  andere	  organisatie	  hoe	  de	  mensen	  op	  elkaar	  reageerden.	  Derkje	  de	  
Groot	  en	  Anske	  Pepping	  worden	  voorgedragen	  als	  nieuwe	  bestuursleden.	  De	  
vergadering	  is	  akkoord	  met	  deze	  voordracht.	  
	  
Inhoudelijk	  deel:	  
1. Twee	  jonge	  inwoners	  van	  Zweeloo,	  Thijs	  Brinks	  en	  Leroy	  Hilberink	  zijn	  aanwezig	  om	  

namens	  de	  jeugd	  van	  Zweeloo	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  oprichting	  van	  een	  
speeltuintje.	  Zij	  hebben	  flink	  wat	  handtekeningen	  verzameld.	  Over	  mogelijke	  
plekken	  voor	  een	  speeltuin	  is	  al	  nagedacht:	  de	  jongens	  noemen	  de	  brink,	  naast	  het	  
fietspad	  richting	  Schapendijk	  (bij	  de	  koperen	  boom)	  of	  op	  de	  plaats	  van	  het	  oude	  



busstation.	  Joris	  van	  Staaden	  en	  Wim	  Brinks	  willen	  snel	  resultaat	  en	  nemen	  deel	  aan	  
de	  actie.	  

	  	  
2. Dankzij	  de	  snelle	  reactie	  op	  de	  concept	  structuurvisie	  van	  de	  gemeente	  door	  de	  

werkgroep	  Visie	  op	  Visie	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  men	  wel	  gehoor	  bij	  de	  gemeente	  
kan	  vinden.	  Het	  heeft	  bovendien	  de	  weg	  vrij	  gemaakt	  voor	  de	  uitvoering	  van	  een	  
grootschalig	  belevingsonderzoek	  in	  de	  zeven	  dorpen	  in	  deelgebied	  II.	  Daar	  is	  nu	  wel	  
geld	  voor.	  	  
Vanuit	  de	  zaal	  wordt	  de	  vraag	  gesteld:	  Aalden	  was	  toch	  ontevreden	  over	  de	  
samenwerking	  met	  de	  gemeente?	  Antwoord:	  Het	  bericht	  van	  Dorpsbelangen	  Aalden	  
in	  Oes	  Eig’n	  Kraantien	  kwam	  voor	  ons	  ook	  onverwacht.	  Bij	  navraag	  bleek	  dat	  men	  
zich	  op	  een	  bijeenkomst	  over	  de	  kinderopvang	  niet	  gesteund	  voelde	  door	  de	  
gemeente	  en	  de	  verhuizing	  van	  de	  kinderopvang	  niet	  kon	  tegenhouden.	  Op	  het	  
artikel	  zijn	  veel	  reacties	  binnen	  gekomen	  waardoor	  DB	  Aalden	  zich	  door	  de	  
bevolking	  gesteund	  voelt.	  Ook	  bij	  DB	  Sweel	  leeft	  de	  vraag:	  Doen	  we	  wel	  de	  dingen	  
die	  de	  bevolking	  wil?	  Het	  belevingsonderzoek	  kan	  daarin	  duidelijkheid	  verschaffen.	  
Op	  de	  vraag	  wie	  er	  in	  de	  werkgroep	  wil	  om	  dit	  belevingsonderzoek	  voor	  te	  bereiden	  
reageren	  Jan	  Berghuis,	  Jan	  Piet	  Heederik	  en	  Klaas	  Tromp	  positief.	  
	  

3. -‐	  Wim	  Veerkamp,	  secretaris	  van	  het	  dorpshuis	  De	  Spil	  vertelt	  over	  het	  afnemend	  
aantal	  gebruikers	  van	  De	  Spil.	  Welzijn	  2000	  heeft	  er	  geen	  zitting	  meer	  en	  activiteiten	  
uit	  het	  verleden	  zijn	  verplaatst	  naar	  elders.	  Het	  is	  tijd	  om	  de	  noodklok	  te	  luiden.	  Veel	  
mensen	  vergeten	  de	  Spil	  als	  mogelijkheid	  voor	  feestjes,	  uitvoeringen	  etc.	  Vanuit	  de	  
zaal	  komen	  geluiden	  dat	  de	  aantrekkingskracht	  van	  De	  Spil	  gering	  is.	  Het	  is	  
gedateerd,	  ongezellig.	  Ook	  hier	  ligt	  dus	  leegstand	  op	  de	  loer	  net	  als	  bij	  een	  aantal	  
andere	  panden	  in	  Zweeloo	  en	  Aalden.	  Denk	  daarbij	  aan	  de	  panden	  Seubers,	  
Koopman,	  Rabobank	  bedrijven,	  Rabobank	  Kruisstraat.	  
-‐	  Zweeloo	  heeft	  de	  naam	  Kunstenaarsdorp	  Zweeloo	  gekregen	  maar	  bij	  gebrek	  aan	  
expositieruimte	  wijkt	  schilderachtig	  Drenthe	  uit	  naar	  elders.	  Een	  tentoonstelling	  in	  
het	  dorp	  bleek	  niet	  mogelijk.	  Het	  Rabobank	  bedrijvencentrum	  heeft	  nieuwe	  
huurders	  gekregen	  en	  De	  Spil	  voldoet	  niet	  aan	  de	  eisen	  wat	  betreft	  beveiliging	  en	  
verzekering.	  
-‐	  De	  snelheden	  waarmee	  auto’s	  over	  de	  Kruisstraat	  en	  door	  het	  Klooster	  rijden	  ligt	  te	  
hoog.	  De	  overtredingen	  worden	  voornamelijk	  begaan	  door	  het	  woon-‐werkverkeer.	  
Maar	  ook	  de	  zaterdagochtend	  richting	  de	  stort	  is	  spitsuur.	  De	  aanwezigen	  komen	  
met	  mogelijkheden	  om	  de	  snelheid	  te	  beperken:	  plantenbakken	  op	  de	  rijbaan	  in	  het	  
klooster,	  auto’s	  op	  de	  weg	  parkeren,	  containers	  met	  stickers:	  50	  km,	  controle,	  
flitspalen.	  
-‐	  Het	  beeldje	  van	  de	  godin	  Demeter,	  ooit	  geschonken	  aan	  het	  Zuidenveld	  door	  de	  
gemeente	  Zweeloo,	  krijgt	  een	  nieuwe	  plaats.	  Het	  beeld	  staat	  nu	  in	  de	  tuin	  van	  Theo	  
Wiebing	  nadat	  hij	  het	  pand	  overnam	  van	  de	  vorige	  eigenaar.	  Theo	  krijgt	  van	  de	  
gemeente	  een	  nieuw	  beeld	  aangeboden.	  
-‐	  Een	  aantal	  wensen	  zoals	  de	  aanschaf	  van	  een	  defibrillator	  en	  een	  extra	  
ooievaarsnest	  worden	  naar	  voren	  gebracht.	  
-‐	  Jan	  Warmolts	  vertelt	  over	  een	  initiatief	  om	  de	  Prinses	  van	  Zweeloo	  meer	  onder	  de	  
aandacht	  te	  brengen.	  Op	  21	  april	  wordt	  een	  infopaneel	  onthuld	  met	  aandacht	  voor	  
de	  bijzondere	  archeologische	  vondst.	  Er	  is	  die	  dag	  een	  lezing	  door	  professor	  van	  Es.	  
Er	  is	  inmiddels	  vanuit	  verschillende	  bronnen	  geld	  toegezegd.	  	  
-‐	  A.s	  zaterdag	  is	  er	  weer	  de	  zwerfvuilactie	  en	  op	  27	  maart	  en	  3	  april	  kan	  het	  
paasvuur	  aangevuld	  worden	  met	  snoeimaterialen	  vanuit	  de	  tuinen.	  	  

	   	  
De	  voorzitter	  sluit,	  onder	  dankzegging	  voor	  de	  inbreng	  van	  de	  aanwezigen,	  de	  vergadering	  
om	  21.30	  en	  biedt	  allen	  nog	  een	  drankje	  aan.	  


