Betreft:

Verslag toekomstplein Swifterbant

Datum:

03-06-21

Opgesteld door:

Bureau BUITEN

Verslag toekomstplein Swifterbant
03-06-21
Aantal aanwezige bewoners: 15
De Dorpsvisie Swifterbant
In Swifterbant en elders in de gemeente Dronten gebeurt veel. Denk aan woningbouw, voorzieningen,
het winkelaanbod, windplannen en andere ontwikkelingen. De gemeente heeft daarom de
dorpsbewoners gevraagd een Dorpsvisie voor Swifterbant op te stellen. Daarin staat hoe de
dorpsbewoners aankijken tegen de toekomst van Swifterbant.
De Kerngroep Ons Swifterbant begeleidt de totstandkoming van Dorpsvisie Swifterbant, samen met
Bureau BUITEN. Het moet een visie van, voor en door bewoners worden. Het is dan ook belangrijk dat
bewoners zich erin herkennen. Om inwoners te horen worden er verschillende participatiemomenten
georganiseerd: een enquête, de themamarkten, een belspreekuur en het toekomstplein.
De Dorpsvisie beschrijft de gewenste toekomst van Swifterbant op lange termijn (2030 en langer) op
een hoger abstractieniveau. De visie gaat niet over kleine ingrepen op korte termijn. Onderwerpen die
aan de orde komen in de visie zijn onder andere wonen, veiligheid, welzijn, voorzieningen en economie.
Het is belangrijk dat de visie in lijn is met bestaand gemeentelijk en provinciaal beleid en lopende
projecten. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van het MFC en de woningbouw in SwifterbantZuid. Meer daarover leest u in het participatieplan (klik op de link om die te openen).
Doel van het toekomstplein
Tijdens het toekomstplein zijn de resultaten van het doorlopen participatieproces gepresenteerd. De
resultaten van de enquête en de vijf themamarkten zijn aan bod gekomen. De aanwezigen is per thema
gevraagd om op de resultaten te reageren: Valt er iets op? Kunnen ze zich hierin vinden? Missen er nog
dingen? Hebben ze nog aanvullingen? De input vanuit het toekomstplein wordt meegenomen in de
Dorpsvisie, samen met de input van de circa 600 bewoners uit de enquête en themamarkten. Voor de
Dorpsvisie geldt ook hier dat nooit iedereen het volledig met elkaar eens zal zijn: zoveel mensen, zoveel
wensen. De visie representeert de meerderheid van de Swifterbanters.
Algemene opmerkingen
 Aanwezigen geven aan dat ze blij zijn met de gegeven input en de vele ingevulde enquetes (518). Het
aantal aanwezigen bij de themamarkten valt echter wat tegen.
 Het is belangrijk dat de visie zich richt op wat de inwoners willen in Swifterbant: het moet positiviteit
uitstralen en er moet vooruit gekeken worden. Er moet dus minder gericht worden op wat de
inwoners niet willen.
 De aanwezigen geven aan dat ze het gevoel hebben dat Swifterbant ‘stil staat’. In de gemeente
Dronten gebeurt van alles aan ontwikkelingen, maar vaak niet in Swifterbant. Inwoners hopen dat
hier met de Dorpsvisie verandering in komt.
 Aanwezigen zouden het fijn vinden als er in de visie op sommige punten ook concrete dingen worden
genoemd als voorbeeld, dit verduidelijkt de wensen.

Droombeeld
 Vanuit de aanwezigen zijn er geen aanvullingen op het gepresenteerde droombeeld van Swifterbant
in 2030. De aanwezigen kunnen zich hierin vinden en hebben geen aanvullingen.
Thema ‘wonen’
 Vanuit de aanwezigen zijn er geen opmerkingen op de gepresenteerde conclusie op het thema
wonen. De aanwezigen kunnen zich hierin vinden en hebben geen aanvullingen.
Thema ‘welzijn en voorzieningen’
 Het is belangrijk dat er een goede sporthal met voorzieningen (bv. een kantine) in het dorp is.
 Bij het tegengaan van de leegstand in het dorp moet er meer gekeken worden naar eigen initiatieven
van ondernemers. Het is belangrijk ruimte te geven aan het ondernemerschap. Er zijn genoeg ideeën,
maar deze halen vaak de eindstreep niet.
 Aanwezigen geven aan dat het winkelcentrum mist in het verhaal. Als er gesproken wordt over de
uitbreiding van Swifterbant moet er voor gezorgd worden dat Swifterbant een dorp wordt met
winkels/een goed winkelcentrum. Dit hoort bij (een groeiend) Swifterbant.
 Het is belangrijk dat het dorp ‘opgeplust’ wordt. Op deze manier ontstaat er een kettingreactie:
Swifterbant wordt dan een steeds moderner dorp waar mensen graag willen wonen.
 Vraag vanuit de aanwezigen is of er aandacht gegeven kan worden aan het strand aan de overkant
van de Ketelbrug, wat gesloten wordt. Dit valt onder gemeente Noordoostpolder, maar alle jeugd uit
Swifterbant gaat naar dit strand. Dit is een belangrijk strand voor Swifterbant. Als dit verdwijnt dan
moet al het ‘verkeer’ aan de kant van Swifterbant plaatsvinden aan het water, maar daar is geen
ruimte voor.
 Waterrecreatie verdient ook aandacht: kunnen er meer waterrecreatiemogelijkheden gerealiseerd
worden? Bijvoorbeeld in het havengebied.
Thema ‘economie’
 Er is een verscheidenheid aan winkels, dit is goed. Maar het is wel belangrijk te benadrukken dat het
aanbod onder druk staat. Het is belangrijk dat het aanbod blijft bestaan en waar mogelijk wordt
uitgebreid.
Thema ‘groen en klimaat’
 Het is belangrijk dat er in de visie duidelijk wordt gemaakt wie gaat inzetten op duurzaamheid en de
energietransitie. De conclusie is “beter deel uitmaken van de energietransitie”, maar wie gaat dit
doen? Goed omschrijven.
Thema ‘bereikbaarheid’
 De visie schrijven we voor de lange termijn. Is het daarom mogelijk het treinstation toch ergens te
noemen? Het biedt voor de lange termijn misschien wel mogelijkheden.
 Een aanwezige oppert dat het goed zou zijn een integraal verkeersplan voor het hele dorp (en de
omgeving) te ontwikkelen, ook voor de verkeersveiligheid. Door het opstellen van een integraal plan
voorkom je dat het ene probleem zich verplaatst naar een andere plek in het dorp. De ringwegen zijn
hierbij heel belangrijk.
 Bereikbaarheid is een breed begrip: kan er duidelijk gemaakt worden over welke bereikbaarheid het
gaat? Bereikbaarheid van en naar Swifterbant? Bereikbaarheid in Swifterbant? Veiligheid?
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