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Inleiding 
Het Bestuur van de Belangenvereniging Zwammerdam legt, door middel van dit jaarverslag, haar 
verantwoording af over het bestuursjaar 2018-2019 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in het verenigingsjaar 2018-2019 was als volgt: 

Voorzitter: Eveline Prins, ad interim 

Secretaris: Karien Ter Meer 

Penningmeester: Dick Kool  

Algemeen lid: Terry Lommerse 

Algemeen lid: Connie Nieuwland  

Bestuurlijke wijzigingen 

Er zijn in het afgelopen bestuursjaar diverse wijzigingen geweest. Hans ’t Hart is in eerste instantie 
vervangen door Wim van de Ven en hij op zijn beurt weer door Terry Lommerse. Cil Vrij is opgevolgd 
door Karien Ter Meer.  

Algemeen 

De belangenvereniging Zwammerdam heeft als belangrijkste taken: 

• Opkomen voor de belangen van inwoners en bedrijven in Zwammerdam. Hiertoe zal de 
belangenvereniging Zwammerdam gevraagd en ongevraagd advies geven over de zaken op het 
gebied van wonen, werken en leven die het dorp aangaan. De belangenvereniging heeft in 2018-
2019 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt op het gebied van: 

• Te realiseren Multifunctionele Accommodatie, de MFA 

• Wonen voor verschillende doelgroepen 

• Verkeersveiligheid Zwammerdam 

• Gebiedsvisie Zwammerdam 

• Fietsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 

• Samenwerking met Ipse de Bruggen 

Daarnaast zijn we na het verkiezingsjaar 2018 nog steeds actief bezig geweest om bij de 
politieke partijen Zwammerdam en de thema’s die hier spelen op de kaart te zetten. Dat hebben 
we gedaan door in gesprek te gaan met politieke partijen over hun verkiezingsprogramma, door 
aanwezig zijn bij debatten, frequent gebruik te maken van sociale media om de thema’s die hier 
spelen continu op de agenda te houden en de organisatie van een politiek café.  



 

Jaarverslag Belangenvereniging Zwammerdam 2018-2019  
 

3 

Resultaat hiervan was dat Zwammerdam en de belangrijke thema’s nu opgenomen zijn in het 
programma van het nieuwe college en dat we mee hebben getekend op de uitvoering van die 
thema’s binnen Zwammerdam. Zwammerdam heeft nu ook, als experiment vanuit de gemeente 
Alphen aan den Rijn een Dorpswethouder, die de eerste aanspreekpersoon is voor zaken waar 
de BVZ niet verder komt met onze gebiedsadviseurs. 

• Organiseren van activiteiten voor inwoners van Zwammerdam en omgeving door de 
belangenvereniging Zwammerdam zelf of organisaties die onder de verantwoordelijkheid van 
het bestuur van de belangenvereniging Zwammerdam vallen. Voorbeeld hiervan is het 
dorpssignaal, dat door een zelfstandige redactie wordt vormgegeven, de viering van Sinterklaas, 
dodenherdenking (zelfstandig door Marc Samson). In  2020 met 75 jaar vrijheid zal dit feit 
heugelijk en groots  worden gevierd, het politiek café en het dorpsfeest. Daarnaast zijn er ook 
initiatieven die gesteund worden door de belangenvereniging maar waar de belangenvereniging 
geen verantwoordelijkheid voor draagt zoals de winterfair, jubileum eet club, koningsdag. Wij 
ondersteunen deze initiatieven met een klein bedrag om de organisatie een steuntje in de rug te 
geven. 

• Een neutraal platform bieden voor alle inwoners, en verenigingen in Zwammerdam om met 
elkaar te komen tot een beter Zwammerdam. In dit kader zijn we in 2017 begonnen met een 
nieuw platform, Damse zaken die je raken. We hebben vanaf januari 2018 onze vergaderingen 
als test openbaar gehouden. De belangstelling was initieel vrij goed maar liep al snel terug. We 
hebben deze test vanaf augustus daarom vervangen door thema avonden die meer gericht zijn 
op bepaalde onderwerpen onder de noemer: “praten met de BVZ”. Elke bijeenkomst wordt 
gewijd aan een bepaald thema. Afgelopen jaar ging het o.a. over Sporten en Spelen in 
Zwammerdam. Diverse groepen Dammenaren hebben input gegeven over hun wensen en 
ideeën ten aanzien van dit thema. Ook de gemeente Alphen was hierbij actief betrokken.         
Een en ander heeft geleid tot een vernieuwde speelplaats bij het gezondheidscentrum voor o.a. 
de kleinste Dammenaren, het verkeersplein en speelgelegenheid bij de Zwanenburcht en de 
plaatsing (in de zomer 2019) van een sporttoestel in het Ziende park waar de iets oudere 
jongeren, maar ook volwassenen  gebruik van kunnen maken.  

 

Opzet organisatie belangenvereniging 
De belangenvereniging Zwammerdam is zoals de naam zegt een vereniging. De bestuursleden zijn in de 
huidige vorm hoofdelijk verantwoordelijk voor het ‘reilen en zeilen’ van de organisatie en de activiteiten 
die onder verantwoordelijkheid van de belangenvereniging worden georganiseerd zoals het dorpsfeest, 
het dorpssignaal, de dodenherdenking op 4 mei en de intocht van Sinterklaas.  

Het bestuur van de belangenvereniging heeft besloten dat deze activiteiten alleen op de huidige manier 
onder de vleugels van de belangenvereniging kunnen blijven bestaan als er complete transparantie is 
over de financiën van deze activiteiten.  
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Voor grotere activiteiten betekent dit controle van de begroting en boekhouding op vaste tijdstippen 
door het bestuur van de belangenvereniging. De verslaggeving hiervan wordt gelijktijdig met de 
begroting en boekhouding van de belangenvereniging tijdens de jaarvergadering gepresenteerd door 
het bestuur aan de inwoners van Zwammerdam en door hen afgevaardigde kascommissie. 

Activiteiten 
Intocht Sinterklaas 

De Sinterklaas intocht en het –feest zijn een directe verantwoordelijkheid van de belangenvereniging. 
Een klein groep vrijwilligers houdt zich bezig met de voorbereidingen en uitvoering van deze voor de 
kinderen van het dorp zo belangrijke gebeurtenis. De kosten worden voor het grootste deel gedragen 
door de belangenvereniging. Sinds 2015 betalen kinderen die deelnemen een kleine vergoeding. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

In het nieuwe jaar houdt de belangenvereniging de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de dorpskroeg ’t 
Gezwam. Elk jaar is daar weer een geweldige diapresentatie te zien wat er in het afgelopen jaar allemaal 
gebeurd is. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie reiken wij ook een vrijwilligersprijs uit aan een organisatie 
of persoon die zich langdurig vrijwillig heeft ingezet voor de leefbaarheid van ons dorp. In 2019 ging die 
prijs naar het oranje comité.  

 

Dorpssignaal 

Het Dorpssignaal is en blijft een belangrijk communicatiemiddel voor het dorp, inwoners, bedrijven en 
haar verenigingen. In het Dorpssignaal wordt verslag gedaan van de activiteiten van de 
belangenvereniging gedurende het bestuursjaar. Voor een kleine kern als Zwammerdam is het 
belangrijk om lokaal nieuws en informatie te kunnen (blijven) aanbieden. Daarnaast biedt het blad veel 
achtergrondverhalen over haar inwoners en bedrijven. 

Het Dorpssignaal is verder onafhankelijk van nieuwsgaring en redactie. De redactie wordt gevoerd door 
Cil Vrij, Luuk Boerman en Meta Boer. 

Het dorpssignaal kan worden gemaakt op basis van de sponsorbijdragen van bedrijven die in het blad 
adverteren en soms ook via een artikel worden belicht. Sinds vorig jaar zetten we ook het dorpssignaal 
in voor andere activiteiten die in Zwammerdam worden georganiseerd zoals het dorpsfeest en 
Koningsdag. Het dorpssignaal is tegenwoordig digitaal na te lezen op zwammerdam.net. 
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Overleg verenigingen / Damse zaken die je raken 

Damse zaken die je raken, waar burgers met elkaar in gesprek kunnen over actuele zaken zoals 
woningbouw, veiligheid, MFA, blijkt een succes te zijn. De bijeenkomst in oktober 2018 ging met name 
over woningbouw en de multifunctionele accommodatie. Damse zaken die je raken in april 2019 was 
gericht op  de gebiedsvisie van de gemeente Alphen voor Zwammerdam. De  aanwezigen konden via 
een enquête op stellingen reageren, ook geplaatst op internet. Verder is er  gesproken over onderhoud 
bruggen ( provincie) en onderhoud oude kern als deel 1 van een dringende verbetering riool/ 
hemelwaterafvoer en bestrating. Over de laatste 2 onderwerpen volgen info avonden. 

Vervolg op Damse zaken die je raken zijn de inloopmomenten die over een bepaald thema gaan. 
Afgelopen jaar heeft dat in het teken van sporten en spelen  gestaan. Daarnaast is er een thema avond 
geweest over de kerstversiering in Zwammerdam. Een kleine groep heeft dit opgepakt en de 
samenwerking met Ipse de Bruggen is gezocht. Cliënten van Ipse hebben houten kerstversieringen 
gemaakt en deze zijn langs de Swadenburgerdam opgehangen tijdens kersttijd. Daarnaast is er een 
wensavond georganiseerd, waarbij de samenwerking met de kerk is gezocht.  Ook rond Pasen is er door 
de BVZ en de kerk een gezamenlijk event georganiseerd, waarbij The Passion live gekeken kon worden in 
de dorpskerk.  

 

Overleg gemeente 

De belangenvereniging spreekt twee keer per jaar tijdens een bestuurlijk overleg met de wethouder 
verantwoordelijk voor wijken en dorpen. Daarnaast spreken we met ambtenaren en wethouders over 
zaken zoals verkeersveiligheid, woningbouw, zorg, samenwerking met Ipse en bijvoorbeeld de MFA. 
Betreft dat laatste onderwerp, daarbij vertegenwoordigt de belangenvereniging de belangen van 
verenigingen in de stuurgroep die zich bezighoudt met de realisatie van de MFA. De belangenvereniging 
heeft Fake Boer gevraagd deel te nemen namens de belangenvereniging in de projectgroep MFA. Voor 
de inrichting en straks de uitvoering van het beheer van de MFA heeft de belangenvereniging een eerste 
stap gezet bij het opzetten van een onafhankelijke beheersstichting Forum. Het bestuur van deze 
stichting staat los van de belangenvereniging.  

De belangenvereniging wil benadrukken dat de gemeente goed toegankelijk zijn geweest en veel tijd 
aan en voor Zwammerdam hebben besteed voor de genoemde onderwerpen. 

 

Zorg 

In maart 2017 heeft een zorgcommissie een enquête gehouden onder alle bewoners van Zwammerdam. 
De resultaten van deze enquête zijn gedeeld met inwoners en belanghebbenden. Op basis van de 
enquête is een groep inwoners aan de slag gegaan (Zwammerdam zorgt) om de belangrijkste zorgvragen 
die uit de enquête naar voren kwamen te adresseren. De belangenvereniging houdt de vinger aan de 
pols om de continuïteit van dit initiatief te kunnen borgen. Voor vervoer is het project Automaatje 
opgestart. 
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Woningbouw 

Woningbouw is erg belangrijk voor inwoners van Zwammerdam, al jaren is er weinig gebouwd. We zijn 
daarom van start gegaan met een woningbouwcommissie. Deze commissie heeft een inventarisatie 
gemaakt van de plekken waar gebouwd zou kunnen worden, heeft gesproken met de wethouder en 
marktpartijen. Daarnaast is de commissie met name in gesprek gegaan met inwoners. De woonwensen 
die uit de sessies in 2017 zijn gekomen, zijn samengevat in een rapport dat gedeeld is met Woonforte, 
gemeente Alphen en Ipse de Bruggen. Het eerste CPO initiatief loopt en krijgt steeds duidelijkere 
vormen. Wonen is een terugkerend thema naar de Dorpswethouder. 

 

Prioriteiten 2018-2019 
In ons vorig jaarverslag heeft u kunnen lezen dat we aan de volgende punten zouden gaan werken in 
2018-2019. Per punt vindt u hier ook een korte samenvatting van de bereikte resultaten. 

● Verbetering samenwerking met Ipse de Bruggen. In het begin van 2018 hebben we samen met Ipse de 
Bruggen en de gemeente Alphen aan den Rijn een eerste aanzet gegeven hoe we Ipse de Bruggen beter 
kunnen integreren in de gemeente en Zwammerdam op het gebied van infrastructuur, voorzieningen, 
zorg en wonen. De resultaten hiervan zijn ingebracht bij de vorming van het nieuwe college van de 
gemeente Alphen. De gesprekken tussen de gemeente Alphen en Ipse zijn de afgelopen tijd op een 
ander niveau beland. Verandering blijft een proces van lange adem 

● Realisatie MFA. Het definitief ontwerp is klaar en geaccordeerd door alle stakeholders. Het wachten is 
op het raadsbesluit omtrent toewijzing extra bouwbudget vanwege gestegen bouwkosten. Er zijn 
regelmatige informatieavonden voor inwoners georganiseerd door de gemeente en er is een bestuur 
geformeerd voor de stichting Forum die het beheer van de MFA op zich gaat nemen.  

● Veiligheid in Zwammerdam (gevaarlijke verkeerssituaties). Er is weinig progressie op dit punt. Met 
name het voorgestelde en breed gedragen plan voor de Lindenhovestraat blijft maar voortslepen. Het 
onderwerp blijft de aandacht van de belangenvereniging houden. 

● Zorgcoöperatie, in werking, eerste zorgtaken uitgevoerd,  ANWB automaatje loopt in de gemeente. De 
aanvragen lijken op te drogen. Belangenvereniging beperkt zijn rol tot vinger aan de pols houden.  

● Woningbouw. Woningbouwcommissie in het leven geroepen, uitvoerig campagne gevoerd voor deze 
prioriteit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het CPO project, met een aantal inwoners, is 
van start gegaan en hun wensen zijn nu vertaald in een mogelijk ontwerp. 
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Financiën belangenvereniging 
Gezonde financiën zijn belangrijk voor de belangenvereniging om de uit te voeren activiteiten en lokale 
ondersteuning van evenementen mogelijk te blijven maken. Hierbij worden verschillende bronnen van 
inkomsten benut. 

De eerste is de vrijwillige bijdrage per huishouden in Zwammerdam die ook in het afgelopen 
bestuursjaar € 12,50 is gebleven. De inwoners is via het Dorpsignaal en per brief gevraagd deze bijdrage 
over te maken aan de belangenvereniging en ongeveer 35% van de huishoudens draagt bij, waarmee wij 
heel blij zijn. 

Een belangrijk deel van de inkomsten wordt gegenereerd door de sponsors van het dorpssignaal. En 
tenslotte ontving de belangenvereniging in 2019 een subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn voor 
haar bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp (1000 euro) en een subsidie voor de Kerstactiviteiten. De 
gemeente heeft toegezegd deze subsidie te continueren. 

Hoewel de belangenvereniging er niet naar streeft winst te maken of reserves te creëren probeert zij 
wel kosten neutraal met een klein positief resultaat na te streven. Afgelopen jaar zijn we daar goed in 
geslaagd en hebben we alle activiteiten zoals gepland kunnen uitvoeren. 

De penningmeester en de Kascommissie hebben de stand van de financiën onderzocht en leggen dit 
separaat voor aan de bewoners van Zwammerdam tijdens de jaarlijkse vergadering. 

Toekomstige ontwikkelingen en prioriteiten 
Dorpsplan / Dorpsvisie 

De belangenvereniging houdt zich bij de uitvoering van haar beleid aan de punten die in de Dorpsvisie 
benoemd zijn. Een aantal belangrijke punten zijn hierbij al uitgevoerd of nog volop in de uitvoering zoals 
de MFA/Dorpshuis en ontwikkeling van woningbouw en instandhouding voorzieningen. Daarnaast 
hebben we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een topprioriteitenlijst samengesteld met 
de inwoners:  

• Woningen voor 18-35 jaar (gasloos, CPO, elk jaar, 65 – 100 de komende 5 jaar) 

• Levensloopbestendige woningen 

• Beter openbaar vervoer (weekend, frequentie), in samenwerking met Ipse. 

• Eén Zwammerdam (verbindingen) 

• Outdoor sport en spelfaciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen 

• Faciliteiten voor watersporters 

• Toerisme en recreatie bevorderen 

• Lindehovenstraat veilig 

• Glasvezelnetwerk voor binnen en buitengebied 
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Voor het komende jaar zal het bestuur van de belangenvereniging zich in samenwerking met 
betrokkenen richten op: 

 

• Woningbouw (het CPO project en via de gemeente de mogelijkheden voor gepaste bouw bij het 
vrijkomen grond bij doorgang MFA en de vinger aan de pols Spoorlaan 

• Realisatie MFA 

• Veiligheid in Zwammerdam (gevaarlijke verkeerssituaties), met name Lindenhovestraat 

• Glasvezelnetwerk 

• Update Dorpsvisie 

• Outdoor sport en spelfaciliteiten voor zowel kinderen als volwassenen 

• Samen met Dammenaren (Damse zaken die je raken, in gesprek met de BVZ) 

• Verbetering samenwerking Ipse de Bruggen 

• Tweede versie van Kerst in Zwammerdam 

• Tweede versie van de Passion in Zwammerdam 

• Groot onderhoud deel 1 van de oude kern ( planning 2020 start) 

 

Tenslotte 

Het bestuur van de Belangenvereniging bedankt de inwoners van Zwammerdam voor het vertrouwen in 
het afgelopen bestuursjaar en rekent weer op uw steun en constructieve inbreng voor het komende 
jaar. 

 


