
	  
Jaarverslag	  2010	  van	  de	  Vereniging	  Dorpsbelangen	  Sweel	  
	  
Het	  jaar	  2010	  stond	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  in	  het	  teken	  van	  het	  dorpsbelevingsonderzoek.	  Kort	  na	  
de	  jaarvergadering	  gingen	  voor	  Zweeloo	  de	  voorzitter	  en	  een	  werkgroep	  bestaande	  uit	  Jan	  Berghuis,	  
Gerrit	  Mepschen,	  Gerrie	  Kelder,	  Klaas	  Tromp,	  Jan	  Piet	  Heederik	  en	  Rianne	  Tielken	  aan	  de	  slag.	  
Onderwerpen	  en	  stellingen	  werden	  bedacht	  en	  besproken	  in	  de	  deelgebiedscommissie.	  
In	  juni	  werden	  de	  vragenlijsten	  bezorgd	  en	  weer	  opgehaald.	  Van	  de	  150	  bezorgde	  lijsten	  werden	  er	  
121	  ingevuld	  weer	  ingeleverd.	  Dit	  is	  een	  respons	  van	  81%.	  Deze	  hoge	  score	  is	  een	  teken	  van	  
betrokkenheid!	  
Op	  9	  december	  2010	  werd	  in	  De	  Spil	  het	  resultaat	  van	  het	  belevingsonderzoek	  gepresenteerd.	  
We	  zijn	  met	  z’n	  allen	  best	  tevreden	  over	  ons	  dorp	  en	  de	  omgeving,	  maar	  er	  zijn	  zeker	  ook	  een	  aantal	  
aandachtspunten:	  goede	  dingen	  die	  we	  willen	  behouden	  en	  punten	  die	  verbeterd	  kunnen	  worden.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  Dorpsbelangen	  Sweel	  vergaderde	  6	  keer,	  te	  weten	  op	  18	  februari,	  12	  
april,	  12	  mei,	  16	  juli,	  18	  oktober	  en	  13	  december.	  
Op	  de	  bestuursvergadering	  kwam	  een	  scala	  aan	  onderwerpen	  aan	  de	  orde.	  Er	  werd	  o.a.	  gesproken	  
over:	  

- Speel-‐	  en	  ontmoetingsplaats	  voor	  de	  jeugd	  
- Dorpenvisie	  Aalden/Zweeloo	  
- Deelgebiedcommissie	  2	  
- Relatie	  met	  de	  gemeente	  
- Uitvoering	  van	  het	  dorpsomgevingsplan	  
- Problematiek	  rond	  de	  Spil	  	  
- Paasvuur	  en	  eieren	  zoeken	  
- Zwerfvuilaktie	  samen	  met	  dorpsbelang	  Aalden,	  de	  boermarke	  en	  de	  jagers	  

	  
De	  jaarvergadering	  vond	  plaats	  op	  18	  maart	  2010	  in	  Bistro	  Tante	  Sweel.	  Er	  waren	  43	  personen	  ter	  
vergadering	  aanwezig.	  
	  
De	  bijeenkomst	  met	  het	  gemeentebestuur	  in	  het	  kader	  van	  de	  jaarlijkse	  wijk-‐	  en	  dorpenronde	  vond	  
plaats	  op	  15	  december	  2010.	  Met	  het	  gemeentebestuur	  is	  onder	  andere	  gesproken	  over:	  

- de	  begroting	  van	  de	  gemeente	  Coevorden	  en	  de	  komende	  bezuinigingen	  
- de	  resultaten	  van	  het	  belevingsonderzoek	  
- aandacht	  voor	  historie	  van	  Zweeloo	  d.m.v.	  panelen	  

	  
Door	  verschillende	  bestuursleden	  zijn	  vergaderingen	  bijgewoond	  of	  is	  er	  gesproken	  met	  o.a.:	  

- Stichting	  natuurkunst	  Drenthe	  
- Stichting	  schilderachtig	  Drenthe	  
- BOKD	  
- Medewerkers	  gemeente	  Coevorden	  
- Deelgebiedscommissie	  2.	  

	  
De	  jaarlijkse	  zwerfvuilactie	  vond	  plaats	  op	  zaterdag	  20	  maart	  en	  werd	  gezamenlijk	  met	  
Dorpsbelangen	  Aalden,	  de	  boermarke	  Zweeloo	  en	  de	  jagers	  georganiseerd.	  	  
	  
De	  inbrengdagen	  voor	  het	  paasvuur	  waren	  op	  27	  maart	  en	  3	  april.	  Het	  paasvuur	  vond	  plaats	  op	  5	  
april.	  
Op	  zaterdag	  3	  april	  had	  de	  paashaas	  eieren	  verstopt	  op	  de	  brink	  van	  Zweeloo.	  De	  kinderen	  van	  
Zweeloo	  zijn	  druk	  in	  de	  weer	  geweest	  om	  alle	  paaseieren	  te	  zoeken.	  
	  
De	  jaarlijkse	  BBQ	  werd	  gehouden	  bij	  de	  familie	  Ten	  Hoor	  aan	  het	  Klooster.	  



	  
Op	  de	  avond	  van	  21	  april	  2010	  werd	  het	  paneel	  met	  informatie	  over	  het	  grafveld	  van	  Zweeloo	  (graf	  
van	  de	  prinses	  van	  Zweeloo)	  onthuld	  op	  een	  locatie	  aan	  de	  weg	  naar	  Noordsleen	  nabij	  de	  Stroeten.	  
De	  plaatsing	  van	  het	  informatiepaneel	  is	  vooral	  het	  initiatief	  van	  Jan	  Warmolts	  en	  Henk	  Mulder.	  Na	  
de	  onthulling	  van	  het	  paneel	  hield	  professor	  Van	  Es	  een	  inleiding	  in	  de	  kerk.	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  
in	  de	  kerk	  ontving	  Jan	  Warmolts	  uit	  handen	  van	  de	  burgemeester	  een	  Koninklijke	  onderscheiding.	  
	  
	  


