
	  
Jaarverslag	  2011	  van	  de	  Vereniging	  Dorpsbelangen	  Sweel	  
	  
Het	  jaar	  2011	  stond	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  in	  het	  teken	  van	  het	  	  Zuidenveld.	  
We	  kunnen	  in	  Zweeloo	  terug	  zien	  op	  een	  geslaagd	  Zuidenveld.	  Door	  veel	  bewoners	  is	  
met	  enthousiasme	  gewerkt	  aan	  de	  straatversieringen,	  de	  boog	  en	  de	  wagens.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  Dorpsbelangen	  Sweel	  vergaderde	  5	  keer,	  te	  weten	  op	  
10	  januari,	  4	  april,	  	  5	  september,	  10	  oktober	  en	  11	  november.	  
In	  verband	  met	  het	  Zuidenveld	  heeft	  het	  bestuur	  minder	  vergaderd	  dan	  in	  andere	  
jaren.	  Op	  de	  bestuursvergadering	  kwam	  een	  scala	  aan	  onderwerpen	  aan	  de	  orde,	  
waaronder:	  
- Speel-‐	  en	  ontmoetingsplaats	  voor	  de	  jeugd	  
- Deelgebiedcommissie	  2	  
- Relatie	  met	  de	  gemeente	  
- Uitvoering	  van	  het	  dorpsomgevingsplan,	  o.a.	  verkeersveiligheid	  
- Problematiek	  rond	  de	  Spil	  	  
- Verdwijnen	  van	  de	  subsidie	  voor	  het	  zwembad	  
- Paasvuur	  en	  paaseieren	  zoeken	  
- Zwerfvuilaktie	  samen	  met	  dorpsbelangen	  Aalden,	  de	  Boermarke,	  de	  jagers	  en	  

de	  basisscholen.	  
	  
De	  jaarvergadering	  vond	  plaats	  op	  10	  maart	  2011	  in	  De	  Spil.	  	  Er	  waren	  28	  personen	  
ter	  vergadering	  aanwezig.	  
	  
De	  bijeenkomst	  met	  het	  gemeentebestuur	  in	  het	  kader	  van	  de	  jaarlijkse	  wijk-‐	  en	  
dorpenronde	  vond	  plaats	  op	  30	  oktober	  2011.	  Met	  het	  gemeentebestuur	  is	  onder	  
andere	  gesproken	  over:	  
- de	  begroting	  van	  de	  gemeente	  Coevorden	  en	  de	  komende	  bezuinigingen	  
- het	  gebiedsactieplan	  
- aandacht	  voor	  historie	  van	  Zweeloo	  d.m.v.	  panelen	  
- verkeersveiligheid	  
- voorzieningen,	  	  o.a.	  De	  Spil.	  

Voor	  het	  bestuur	  van	  Dorpsbelangen	  Sweel	  is	  het	  bijzonder	  frustrerend	  om	  kort	  na	  
het	  overleg	  met	  de	  gemeente	  in	  de	  krant	  te	  moeten	  lezen	  dat	  de	  subsidie	  voor	  ons	  
zwembad	  door	  de	  gemeente	  wordt	  geschrapt.	  Ondanks	  dat	  over	  de	  voorzieningen	  in	  
het	  dorp	  is	  gesproken	  met	  de	  gemeente	  is	  er	  met	  geen	  woord	  gerept	  over	  mogelijke	  
bezuinigingen	  voor	  het	  zwembad.	  
	  
Door	  verschillende	  bestuursleden	  zijn	  vergaderingen	  bijgewoond	  van	  of	  is	  er	  
gesproken	  met:	  
- Kunstenaarsdorp	  Zweeloo	  
- BOKD,	  medio	  2011	  is	  onze	  voorzitter	  toegetreden	  tot	  het	  bestuur	  
- Medewerkers	  gemeente	  Coevorden	  



- Deelgebiedscommissie	  2	  
- Commissie	  wonen	  deelgebied	  2	  
- Initiatiefgroep	  De	  Spil	  

	  
Eind	  2011	  presenteerde	  de	  gemeente	  een	  conceptnotitie	  voor	  een	  nieuw	  
plattelandsbeleid.	  Het	  bestuur	  is	  van	  mening	  dat	  de	  notitie	  meer	  een	  visie	  op	  
communicatie	  is	  dan	  een	  beleidsnotitie	  m.b.t.	  het	  plattelandsbeleid.	  De	  
deelgebiedcommissies	  gaan	  verdwijnen	  en	  voor	  de	  dorpenrondes	  worden	  dorpen	  
geclusterd	  voor	  het	  overleg	  met	  de	  gemeente.	  Omdat	  er	  een	  gemeenschappelijk	  
belang	  is	  hebben	  de	  besturen	  van	  Aalden,	  Benneveld,	  Meppen,	  Wezup	  en	  Zweeloo	  
een	  gezamenlijke	  reactie	  aan	  de	  gemeente	  gezonden,	  waarin	  zij	  o.a.	  voorstellen	  om	  
deze	  dorpen	  te	  clusteren	  voor	  het	  overleg	  met	  de	  gemeente.	  
	  
In	  het	  voorjaar	  werd	  een	  stickeractie	  gelanceerd	  ter	  bevordering	  van	  de	  
verkeersveiligheid.	  	  Aan	  de	  inwoners	  van	  het	  Klooster	  en	  de	  Kruisstraat	  zijn	  stickers	  
uitgereikt	  in	  de	  vorm	  van	  verkeersborden	  met	  daarop	  de	  maximum	  snelheid	  van	  30	  
of	  50	  kilometer	  per	  uur.	  De	  stickers	  kunnen	  op	  de	  vuilcontainers	  worden	  geplakt.	  De	  
eerste	  sticker	  werd	  door	  de	  wethouders	  Roeles	  en	  Wilting	  	  geplakt.	  Aan	  het	  Klooster	  
is	  tijdelijk	  een	  snelheidsmeter	  geplaatst	  die	  laat	  zien	  hoe	  snel	  je	  rijdt.	  
	  
De	  jaarlijkse	  zwerfvuilactie	  vond	  plaats	  op	  zaterdag	  12	  maart	  en	  werd	  gezamenlijk	  
met	  Dorpsbelangen	  Aalden,	  de	  boermarke	  Zweeloo	  en	  de	  jagers	  georganiseerd.	  	  
	  
De	  inbrengdagen	  voor	  het	  paasvuur	  waren	  op	  16	  en	  23	  april.	  	  Door	  de	  extreem	  droge	  
weersomstandigheden	  mocht	  het	  paasvuur	  	  niet	  worden	  opgebrand.	  Ondanks	  het	  
verbod	  werd	  het	  paasvuur	  door	  onbekenden	  in	  de	  brand	  gestoken.	  
Op	  zaterdagmiddag	  20	  april	  had	  de	  paashaas	  eieren	  verstopt	  op	  de	  brink	  van	  
Zweeloo.	  De	  kinderen	  van	  Zweeloo	  zijn	  druk	  in	  de	  weer	  geweest	  om	  alle	  paaseieren	  
op	  te	  zoeken.	  
	  
De	  jaarlijkse	  BBQ	  werd	  georganiseerd	  door	  de	  dorpscommissie	  Zuidenveld.	  	  De	  BBQ	  
werd	  gehouden	  op	  10	  september	  in	  de	  hof	  van	  mevrouw	  Denen	  aan	  het	  Wheempad.	  
In	  de	  schuur,	  die	  feestelijk	  ingericht	  was,	  kon	  de	  video	  over	  het	  Zuidenveld	  worden	  
bekeken.	  Deze	  video	  die	  een	  beeld	  geeft	  van	  de	  activiteiten	  rond	  het	  Zuidenveld	  in	  
ons	  dorp	  is	  gemaakt	  door	  Jos	  Govaarts.	  Ruim	  100	  personen	  waren	  aanwezig	  op	  een	  
geslaagde	  avond.	  


