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Zwaaistenen tegen eenzaamheid
Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
Sittard, 5 januari 2021
Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake zwaaistenen in onze gemeente
Geacht College,
In het najaar van 2019 had Zwolle de primeur. Daar werd de eerste zwaaisteen van Nederland gelegd.
De tegel is een uitnodiging om te zwaaien naar de bewoner.
Een inwoner en tevens welzijnswerker van de gemeente Zwolle heeft het idee bedacht. Ze kwam op
het idee nadat zij ouderen had gevraagd waar ze behoefte aan hadden. Het viel haar op dat ze vaak
“begroeten” noemden. Zwaaien naar elkaar en oogcontact maken. Ze ziet het als een prikkel naar
onderling contact. Zoals op de website van de initiatiefnemer staat: “Een Zwaaisteen® vult de
huiskamer met een glimlach, gezelligheid en (zwaai)contact”.
Inmiddels is het idee uitgegroeid naar een landelijk initiatief. Nu, een jaar later, liggen er in ongeveer
20 dorpen en steden in Nederland tegels met een handje erop.

Voor een stad die wij door willen geven

De CDA-fractie heeft n.a.v. het bovenstaande een aantal vragen en een oproep aan het college:
1. Bent u bekend met het fenomeen zwaaistenen?
2. In het coalitieakkoord staat dat het volgende: “eenzaamheid signaleren en doorbreken kunnen
we alleen samen met de samenleving. Samen maken we een actieplan dat aansluit bij het
landelijke programma “één tegen eenzaamheid”.
Kan het invoeren van zwaaistenen in onze gemeente aansluiten bij dat landelijke programma?
3. Kunt u aangeven of u welwillend staat om bovenstaand initiatief te implementeren in onze
gemeente?
4. Via de website zwaaisteen.nl kan materiaal worden besteld om voor bijv. bejaardenhuizen
zwaaistenen aan te leggen. Er zijn tijdelijke zwaaisteen-stickers te koop of duurzame
zwaaistenen. Dat laatste past in de ambitie van onze gemeente. Kunt u aangeven of en zo ja
hoeveel budget er is om zwaaistenen aan te schaffen?
5. Mocht er geen budget zijn om zwaaistenen aan te schaffen: Staat u er welwillend tegenover dat
in het reeds genoemd actieplan of wellicht in de stadskrant een oproep richting scholen wordt
gedaan om zwaaihandjes te krijten op de stoeptegels voor bijv. bejaardenhuizen?
nb: Volgens de website rust er auteursrecht op de Zwaaistenen en is het merk beschermd.
Echter, gezien de landelijke navolging en vergelijkbare initiatieven is de vraag in hoeverre er
stappen worden ondernomen door de initiatiefnemer bij schending van het auteursrecht.
De CDA-fractie wil u tot slot wijzen op de voordelen die er zijn volgens de website: Een Zwaaisteen®
stimuleert het zwaaien naar elkaar. Dat is waardevol want als je zwaait dan:
•
•
•
•
•

Ga jij en de ander glimlachen
Geef jij jezelf en de ander een momentje van gezelligheid
Laat jij de ander zien dat je hem ziet staan (of zitten)
Geef jij iemand die vaak thuis is toch een contactmomentje met de buitenwereld
Maak jij (zwaai)contact met de ander en soms leidt dat tot een praatje

De CDA-fractie roept het college op om eenzaamheid tegen te gaan en de “zwaaistenen te
implementeren in onze gemeente!
Graag zien wij uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet.
Hoogachtend,
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,
Gabrielle Essing-Demandt, burgerlid
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