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SOCIAAL EN WELZIJN 
K in deren &  Jo nge ren:  investeren in  onze  toekom st  

Ook in Zwijndrecht bestaat jammer genoeg kinder- en kansarmoede. De gemeente moet actief op 
zoek blijven gaan naar deze kinder- en kansarmoede, om die ook te kunnen aanpakken als die nog 
niet zichtbaar is. Kansarmoede is nefast voor de ontwikkelingskansen van jongeren. De gemeente 
heeft hiervoor niet alle sleutels in handen, maar moet voor ons steeds het maximale doen binnen haar 
mogelijkheden om dit om te buigen. Voor Groen is dit een speerpunt.   

Naast een specifiek beleid naar kinderen en jongeren toe,  is het belangrijk ons bij alle projecten af te 
vragen: “Wat is het effect hiervan op onze jongste inwoners?” Zowat alle beleidsdomeinen dienen hier 
rekening mee te houden: cultuur, onderwijs, mobiliteit, veiligheid, sport, huisvesting. 

 
E e n  on d ersteunend jeug dbele id  

Kinderen die samen spelen en jongeren die samenkomen om plezier te maken, mogen niet als 
overlast beschouwd worden. De gemeente kan en moet zelf heel wat doen en ondersteunen om 
gezonde ontspanningsmogelijkheden te bieden aan jongeren.  Speelelementen op wandel- en 
fietsroutes kunnen kinderen, jongeren en ouderen op een educatieve, speelse manier tot ontdekking 
en ontmoeting stimuleren. Waar mogelijk maken we open ruimte bespeelbaar en zorgen we ervoor 
dat deze voldoende uitdagend, proper en veilig zijn. Speelstraten kunnen een belangrijk onderdeel zijn 
van een buurtwerking en kunnen daarom rekenen op steun van de gemeente. 

Met “Zo Wie Zo” heeft de gemeente een uitgebreid vakantieaanbod: grabbelpas, sportkampen, 
speelpleinwerking. Dit moet blijven, en waar mogelijk zelfs nog uitgebreid worden. Deze werking 
wordt gedragen door een hechte, inhoudelijke sterke en betrokken groep vrijwilligers, die door de 
gemeente gewaardeerd moet worden.  

Inspraak en participatie voor jongeren gebeurt verder via de jeugdraad, die daar de nodige ruimte voor 
krijgt. Tussen VZW jeugdhuis Den Trechter en het gemeentebestuur werd gedurende de laatste 
legislatuur een convenant afgesloten. Het jeugdhuis werkt zelfstandig maar er zijn duidelijke 
afspraken en doelstellingen tussen de betrokken partijen. Het gemeentebestuur verwacht dat deze 
pijlers voldoen zoals omschreven door Formaat jeugdhuiswerk Vlaanderen. Deze doelstellingen zijn 
gebaseerd op het model OASE dat staat voor Ontmoeting, Activiteiten, Samen en Educatie. Wij geloven in 
dit model, en geven het verder alle kansen. 

Jeugdhuiswerk heeft een belangrijke pedagogische opdracht. Jonge mensen leren via hun 
engagement om te gaan met verantwoordelijkheid en met elkaar. Het is een oefenterrein voor 
besluitvorming. Ze verkennen er andere smaken, culturen en meningen. De perfecte basis voor een 
open, solidaire samenleving. Als Groen willen we dit ten volle ondersteunen. 

Onze gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat steunt op de vrijwillige inzet van velen. 
Deze inzet verdient en krijgt onze waardering omdat jeugdverenigingen ontmoetingsplaatsen bij 
uitstek zijn die jongeren kansen geeft om hun talenten te ontwikkelen en die ter beschikking te stellen 
van de groep waarin ze actief zijn. 

Via de Z-pas willen wij de toegankelijkheid van de jeugdbewegingen, sportclubs en culturele 
initiatieven verzekeren voor de zwakkeren in onze gemeente. Het bestaande systeem werkt goed, en 
mag zeker niet afgebouwd worden. De participatie van jongeren uit maatschappelijk kwetsbare 
situaties aan het jeugdwerk vraagt en krijgt voortdurend onze bijzondere aandacht. 
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Alle initiatieven ten voordele van trage weggebruikers, voetgangers en fietsers, komen ook jongeren 
ten goede. Zoals we met de schoolomgevingen al hebben gedaan, bekijken we voor elke plaats waar 
jongeren samenkomen of deze niet extra beveiligd kunnen worden. 

 

K in deropvang  

Volgens de Vlaamse regelgeving heeft kinderopvang drie functies: een pedagogische, een sociale en 
een economische functie. De gemeente  zorgt zo niet enkel voor de kinderen, zij levert ook een dienst 
aan de ouders. De gemeente streeft ernaar voldoende lokale betaalbare kinderopvangmogelijkheden 
te behouden en te ondersteunen. De economische realiteit vraagt om een goede gegarandeerde 
opvang gedurende gans het jaar. Het is de taak van de gemeente om te bekijken hoe we deze garantie 
kunnen bieden en inbouwen in onze werking om zo het aantal sluitingsdagen per jaar tot het minimum 
te beperken. 

Voor de opvang van baby’s en peuters zullen we vooral de bestaande initiatieven ondersteunen. Dit 
kan onder allerlei vormen. Zij ontmoeten elkaar in het overleg voor kinderopvang waar zij ervaringen 
kunnen uitwisselen maar ook tekorten kunnen signaleren aan de gemeente. 

Voor de buitenschoolse opvang neemt de gemeente zelf verder het initiatief met Kobbe en Kozze. In 
het begin van de komende legislatuur zal de reeds geplande en gebudgetteerde nieuwe Kozze 
gerealiseerd worden. Daarbij is niet alleen aan capaciteit, maar ook aan veiligheid comfort en 
toekomstmogelijkheden gedacht. De nieuwe locatie van de Kozze schept ook ruimte voor de opvang 
tijdens de schoolvakanties. 

Voor de iets ouderen kunnen de ouders rekenen op het aanbod van speelpleinwerking, grabbelpas, 
sportkampen e.a.. Ook hier dient met de steeds groter wordende vraag naar opvang gedurende het 
ganse jaar rekening te worden gehouden. Voor Groen speelt de gemeente hierbij een cruciale rol om 
het aanbod divers en betaalbaar te houden voor iedereen. 

 

O n d e rw i js  

Op school worden kinderen opgeleid tot volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid 
durven te nemen. De stijging van het geboortecijfer leidt tot de groei van de schoolbevolking. Kinderen 
moeten in eigen gemeente basisonderwijs kunnen volgen. De gemeente moet dan ook het plaatselijk 
onderwijs stimuleren en waar mogelijk ondersteunen, o.a. door (mee) structureel overleg te 
organiseren en er actief aan deel te nemen en gevolg aan te geven. 

Een belangrijk doel is te streven naar een goede spreiding van de zogenaamde indicatorkinderen 
(kinderen waarvoor een schooltoelage ontvangen wordt, in kansarmoede leven of de moeder geen 
diploma secundair onderwijs heeft).  

Naast het verder stimuleren van taalontwikkeling via bv. Speelbabbel willen we ook de digitale 
ontwikkeling opvolgen zodat de jongeren van de toekomst van jongs af aan mee zijn met onze steeds 
grotere gedigitaliseerde samenleving. Organisaties (zoals bv. CoderDojo) die daar vrijwillig toe 
bijdragen, worden door de gemeente maximaal logistiek ondersteund.  

Onze scholen dienen verder ondersteund te worden in hun strijd tegen kinderarmoede en het omgaan 
met maatschappelijk kwetsbare kinderen, o.a. via een gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid 
waarbij de gemeente initiatieven neemt om de groeikansen van kinderen en jongeren te verzekeren. 
Er dient verder gebruik gemaakt te worden van een straathoekwerker of andere vormen van 
ondersteuning waar dit nuttig is. 
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G ezin son d ersteu n in g  

Opvoeding, bescherming, zorg en participatie zijn basisrechten voor kinderen. Waar nodig moeten we 
gezinnen hierbij helpen. Ouders met kinderen zitten vaak met veel vragen. De gemeente moet daarom 
informeren en sensibiliseren over het opvoeden van kinderen. 

Het Huis van het Kind, in de Oude Pastorie van Zwijndrecht, moet  verder ontwikkeld worden als een 
ontmoetingsplaats voor jonge ouders waar zij terecht kunnen met al hun vragen over gezondheid, 
psychisch welzijn en opvoeding. Verschillende organisaties die gezinsondersteunend werken kunnen 
hier hun dienstverlening aanbieden. 

Ook jongeren moeten weten waar ze terechtkunnen met hun hulpvragen. De gemeenten moet 
inspanningen doen om bestaande hulpverlening, zoals bijvoorbeeld het CAW (Centrum Algemeen 
Welzijn), OCMW, etc. beter bekend te maken en de drempels ervoor de verlagen.  

Sinds eind 2017 werken we samen met Drugpunt Waasland. Via Drugpunt Waasland willen wij door 
middel van vorming, voorlichting en campagnes een bewustwordingsproces op gang brengen bij onze 
burgers om op die manier problematisch gebruik van zowel legale als niet legale genotsmiddelen, 
gamen en gokken te voorkomen. Indien nodig zal er ook begeleid worden naar professionele 
hulpverlening. Deze samenwerking dient verder uitgebouwd te worden in de komende jaren.  

 

W e lzi jn  

Welzijnsbeleid is een maatschappelijk gebeuren dat zich richt op personen of groepen die omwille van 
één of ander probleem (nog) niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. De 
overheid, maar ook particulieren, vrijwilligers, professionals, organisaties etc. bieden daarbij zorg en 
ondersteuning via begeleiding, therapieën, andere behandelingen, onderdak en dergelijke meer. 

Een welzijnsbeleid dient: 

- gericht te zijn op het (opnieuw) leren onafhankelijk en zelfstandig te functioneren. 

- aandacht te hebben voor de toegankelijkheid op alle vlakken zowel voor wat betreft de 
deelname aan initiatieven als de toegankelijkheid van gebouwen, straten etc. voor personen 
met een handicap. 

- centraal te staan in het beleid. Open, voor iedereen en dicht bij de mensen. 

De inkanteling van het OCMW in de gemeente verdient onze bijzondere aandacht zodat de sociale 
dienstverlening niet ten koste gaat van de rationalisering van de middelen. Dit vereist sterke spelers, 
krachtige instrumenten en een voldoende budget. Het OCMW moet zijn wettelijke opdracht ten volle 
kunnen uitvoeren, nl. het garanderen van een menswaardig bestaan aan elk individu. Tot deze 
kerntaken behoren: 

- Het garanderen van een leefbaar inkomen voor hen die hiervoor in aanmerking komen. 

- Het helpen zoeken naar betaalbare huisvesting. 

- Preventie van (energie)armoede. 

- Opvang van asielzoekers op een warme en menswaardige manier. 

- Optreden als regisseur in de ouderenzorg en de zorg op buurtniveau. 

Hiervoor is de samenwerking met alle actoren op het terrein een blijvend aandachtspunt. 
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Het recent opgerichte Zorgpunt Waasland dient samen met het OCMW te zorgen dat er kwalitatieve en 
betaalbare zorg is voor iedereen. Zwijndrecht heeft zich hier bewust bij aangesloten met dat doel. De 
komende jaren moet de gemeente die doel maximaal voor ogen houden binnen deze organisatie. 
Mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving houden is meer en meer een opdracht en een 
noodzaak. Hiervoor is een professionele omkadering nodig. 

De gemeentelijke adviesraden moeten samen met de bestuurders hierin hun adviserende rol spelen. 
Waar het gaat om Welzijn is dat uiteraard de Welzijnsraad. 

- Geefwinkel 

Als gevolg van het toenemende aantal kansarmen en de verwelkoming van een heel aantal 
asielzoekende mensen in onze gemeente ontstond vanuit een aantal inwoners van onze gemeenten 
het initiatief van een geefwinkel. De geefwinkel verstrekt levensnoodzakelijke middelen zoals kledij en 
kleine huisraad aan inwoners die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud 
te voorzien. Het hoofddoel is de bestrijding van de lokale armoede. Daarnaast fungeert de geefwinkel 
ook als ontmoetingsplaats en biedt het een alternatief voor de wegwerpeconomie door bruikbare 
tweedehandsspullen een tweede leven te geven. Volledige ondersteuning van de gemeente is een 
noodzaak om het verdere bestaan van de geefwinkel te garanderen. Groen engageert zich hiervoor als 
de partij deel uitmaakt van een toekomstig gemeentebestuur. 

- Buurtwerking 

Onze ambitie is om via het ondersteunen en het organiseren of faciliteren van buurtwerk problemen in 
de gehele gemeente aan te pakken. Onderzoek heeft aangetoond dat de problemen zich concentreren 
in bepaalde delen van onze gemeente en zich over verschillende beleidsdomeinen en –niveaus 
situeren. Toch is het moeilijk om zich als gemeentelijke overheid meteen bewust te zijn van deze 
(soms heel specifieke) problemen. Wij geloven dat buurtwerking hier een antwoord op kan bieden. 
Burgers en hun specifieke kennis en ideeën hebben meer en meer een plaats het beleid. Groen 
ondersteunt dit volop. We willen mensen een plek bieden waar ze zich thuis voelen en waar samen 
met hen projecten kunnen worden opgezet. Groen wil op deze manier een permanente strijd voeren 
tegen armoede, uitsluiting en vereenzaming. 

- Voeling houden met de diverse samenleving 

De gemeente moet er zelf actief voor zorgen dat ze op de hoogte blijft van wat haar bevolking doet en 
nodig heeft. Het is van groot belang dat heel de diverse lokale gemeenschap daarbij in beeld is. De 
gemeente moet daarom zelf actief contact zoeken met mensen en organisaties die daarbij kunnen 
helpen. Dergelijke contacten kunnen noden en opportuniteiten in een vroeg stadium blootleggen, 
waardoor ook het lokaal sociaal en welzijnsbeleid beter wordt.  

- Vereenzaming 

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Voor jong en oud. Jongeren geven eenzaamheid aan 
als een van de zwaarste problemen waarmee zij te kampen hebben. Ook ouderen of langdurig zieken 
verliezen hun sociale contacten en verliezen de verbinding met de buurt. Daardoor leven mensen ook 
minder lang. In onze gemeente is dit probleem ook aanwezig. Het is een uitdaging voor het 
gemeentebestuur om daar iets aan te doen. Wij willen ons daar nu en in de toekomst voor engageren. 

- Burenbemiddeling 

Het gaat er soms hard aan toe in onze samenleving.  Burenruzies zijn van alle tijden, maar nu de 
sociale media de (harde) toon zetten, lijkt gewoon praten steeds moeilijker.  Sommige steden en 
gemeenten doen daarom een beroep op ‘burenbemiddeling’, een gratis dienstverlening voor en door 
burgers. 



	 	 	
	

	
	

7	

Wanneer buren een conflict hebben of hinder ondervinden van hun buren én het niet (meer) mogelijk 
is om met elkaar te praten, doet men een beroep op een bemiddelaar.  Hoe sneller burenbemiddeling 
kan tussen komen, hoe minder het conflict escaleert en hoe meer kans dat het conflict opgelost raakt. 
Ook vermijdt het deels de ongelijkheid tussen mensen die de kosten van een gerechtelijke procedure 
wel en niet kunnen betalen.  

Burenbemiddeling is een goed instrument om polarisering tegen te gaan, mensen terug te doen 
communiceren (buiten sociale media) en preventief te werken en escalatie te voorkomen. We bekijken 
in Zwijndrecht of we dit initiatief in de toekomst kunnen installeren.  We zijn er alvast zeker van dat er 
enthousiaste vrijwilligers zijn in Zwijndrecht die hier hun steen aan willen bijdragen. 

 

W o n e n 

Het is en blijft de bedoeling om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te 
laten verblijven. Hiervoor zullen we de nodige aandacht moet blijven hebben nu en in de toekomst. Het 
woningaanbod zal moeten aangepast worden aan de nieuwe noden die zich in de maatschappij zullen 
stellen. Dit dient te gebeuren met alle spelers op het terrein, en de gemeente moet daar haar rol in 
spelen, zowel in haar sociaal beleid als in haar beleid rond Ruimtelijke Ordening. 

Wonen en meer specifiek huren wordt alsmaar duurder. We vinden het als gemeente belangrijk om in 
te zetten op betaalbare en kwalitatieve woningen. Dit doen we door voldoende sociale woningen aan te 
bieden, door controle op privé huurwoningen en door mensen te overtuigen om hun woning te 
verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). De samenwerking met het sociaal verhuurkantoor 
Waasland moet de mogelijkheid bieden om regulerend op te treden op de huurprijzen binnen de 
private huurmarkt om zo de huurmarkt betaalbaar te houden.  

In samenspraak met het Woonpunt Schelde Rupel (vroeger Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij) 
zal het aanbod  aan sociale huurwoningen verder worden uitgebreid met aandacht voor het aanbod 
aan aangepaste woningen voor alle doelgroepen. Het gemeentelijk toewijzingsreglement “Lokaal 
toewijzingsreglement sociale huurwoningen” zal ervoor moeten zorgen dat bepaalde woningen 
voorbehouden worden aan welbepaalde doelgroepen. 

De planning en uitvoering van het woonbeleid zal gebeuren in overleg met het woonoverlegplatform 
en de doelstellingen zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst met het IVLW Zuid (Interlokale 
Vereniging Lokaal Woonoverleg Regio Zuid). 

Het woonloket is een centrale plaats waar de inwoners terecht kunnen met hun vragen over wonen en 
waar hen doelgerichte hulp wordt geboden. 

- Dienstverlening 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) dient verder te worden ondersteund samen met het project 
aangepast vervoer. Hierin wordt samengewerkt met de Regenboog onder de projectnaam IRIS. Het 
blijven ondersteunen hiervan moet de minder mobiele inwoners van onze gemeente de zekerheid 
geven dat ook zij zich op een kwalitatieve manier kunnen blijven verplaatsen. De huidige werking rond 
de tussenkomst in de abonnementen van de Lijn dienen behouden te worden en de gemeente moet 
waar nodig zelf aanvullend openbaar vervoer aanbieden waar de Lijn dit niet (voldoende) doet. 

De talrijke vrijwilligers die vele verenigingen en bewegingen draaiende houden, verdienen meer 
waardering. De rol van de vrijwilliger zal in de toekomst nog belangrijker worden. Daarom zullen er 
initiatieven moeten worden uitgewerkt die de vrijwilligers beschermen en de erkenning geven die zij 
nu al verdienen. 

 



	 	 	
	

	 8	

- Activering van mensen 

Onze maatschappij heeft iedereen nodig. Het OCMW activeert, omdat dit mensen op weg kan zetten 
hun leven terug in eigen handen te nemen. Deze activering gebeurt op maat van de zorgvrager en is in 
eerste instantie een middel tot een menswaardig bestaan. Het OCMW zal dan ook een belangrijke rol 
te vervullen hebben binnen dit activeringsbeleid. Het staat immers het dichtst bij de burgers. De 
samenwerking met het initiatief Wijk Werken, sociale tewerkstellingsprojecten, VDAB en andere 
spelers op deze markt zal moeten worden verder gezet worden om zo een traject op maat van de 
vrager te verzorgen. 

• Het OCMW verduidelijkt de keuzemogelijkheden van de cliënt en de grenzen die beide 
partijen dienen te respecteren. 

• Activering door het OCMW berust op een brede mix van maatregelen en garandeert zo 
maatwerk. Via een procedure (ART 60) zet het zich actief in om leefloners toe te leiden naar 
werk. 

• Personen die nog niet voldoen aan de eisen van een kwalitatief individueel traject moeten 
kunnen terugvallen op aangepaste voortrajecten. 

• Nieuwe Vlamingen die op reguliere wijze in ons land verblijven, mogen niet worden 
uitgesloten 
 

- Gezondheid 

Zwijndrecht maakt deel uit van het bovenlokaal gezondheidsoverleg binnen de regionale “LOGO’s” 
(LOkaal GezondheidsOverleg) en de Eerst Lijnszone Waasland (ELZ). De LOGO’s  werken voor de 
gemeenten sensibiliseringscampagnes uit rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Die zijn gekozen 
op basis van de prioritaire oorzaken van vroegtijdig overlijden. Hierbij horen o.a. gezonde voeding, 
meer beweging, stoppen met roken, valpreventie en geestelijke gezondheid. Wij werken mee aan 
acties voor preventieve borstkankerscreening en baarmoederhalsonderzoek en doen indien gewenst 
een beroep op deskundigen om voordrachten te komen geven . 

De ELZ moet ervoor zorgen dat in samenspraak met alle actoren de eerste lijns-gezondheidszorg 
naar alle mensen binnen het werkingsgebied kan gaan. De gemeente heeft hierin een belangrijk 
coördinerende en informatiserende rol te spelen. 

Acties zoals “Fruit op school” en de activering van mensen door de bewegingscoach dienen blijvend 
gestimuleerd te worden. Ook moet de gemeente actief bekijken hoe het gezonde, positieve en 
duurzame acties zoals bijvoorbeeld “Tournée Minérale” of “Dagen zonder vlees” kan ondersteunen.  

 

S en ioren bele id  

Het aantal ouderen in onze gemeente blijft  stijgen. Over enkele jaren zal één op drie Vlamingen dus 
ook onze inwoners ouder dan zestig zijn. Gemeentebesturen dienen daarom te investeren in een 
daadkrachtig en breed ouderenbeleid dat door de ouderen gedragen wordt. Door rekening te houden 
met de adviezen van de seniorenraad kan men deze belangrijke bevolkingsgroep bij het beleid 
betrekken, wat een grote meerwaarde betekent voor het maatschappelijk draagvlak. 

Bij het nemen van beslissingen moeten we stilstaan bij de consequenties ervan voor de senioren. 
Daarnaast moeten we concrete doelstellingen formuleren en acties opzetten om hun levenssituatie te 
verbeteren. 

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de digitale kloof. We moeten blijvend aandacht hebben voor 
het feit dat vooral de ouderen hier niet altijd mee zijn. Inzetten op het aanleren van computer en 
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sociale media-vaardigheden of het aanbieden van ondersteuning via bv. een buddysysteem zou hierin 
verandering kunnen brengen. De gemeente dient dit actief te ondersteunen. 

Seniorenverenigingen zijn een belangrijke partner in het ontdekken en aanbrengen van 
aandachtspunten voor het lokale bestuur. Toch moeten we er oog voor hebben dat er nog veel mensen 
zijn die om welke reden dan ook geen lid zijn van zulk een vereniging. De gemeente moet drempels 
daarvoor zoveel mogelijk wegnemen.   

- Inspraak en participatie 

Een gemeentebestuur dient een actief burgerschap te promoten en ouderen voldoende te stimuleren 
om via hun vereniging of individueel mee te overleggen over het beleid dat hen aanbelangt. Hiervoor 
moeten we voldoende middelen en personeel ter beschikking stellen. Onze ouderen hebben immers 
een ruime bagage aan ervaring en deskundigheid. 

- Veiligheid 

Ouderen dienen zich dag en nacht veilig te kunnen voelen. Een verloederde of onoverzichtelijke 
omgeving werkt het onveiligheidsgevoel in de hand. Maar ook simpelweg losliggende straatstenen, 
slechte openbare verlichting of druk verkeer met onvoldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker 
creëren een onveilige omgeving. Het gemeentebestuur dient dit onveiligheidsgevoel ernstig te nemen 
en de oorzaken weg te nemen. Daarnaast moet het gemeentebestuur er ook voor zorgen dat onze 
politie gemakkelijk aanspreekbaar is voor onze senioren. 

 

  


