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OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU 
Wat wordt waar gebouwd, en waar is er plaats voor natuur en recreatie? Hoe zit het met onze 
luchtkwaliteit of lawaai? Zijn de waterlopen zuiver genoeg en waar is er een risico op wateroverlast? 
Hoe gaan we een bevolkingstoename opvangen en wonen toch betaalbaar houden? Dat zijn klassieke 
vragen in de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Maar ook nieuwe uitdagingen dienen zich aan: 
hoe kan onze omgeving op een goede manier bijdragen aan het energievraagstuk; hoe kan onze 
omgeving een stuk van de oplossing voor mobiliteitsproblemen vormen of zelfs lokale handel (korte 
keten) stimuleren; wat moeten of kunnen we doen om klimaatopwarming tegen te gaan of om ons 
voor te bereiden op de gevolgen ervan? 

Achter al deze vragen schuilt dezelfde bezorgdheid: hoe zorgen we ervoor dat we hier en nu goed 
(gezond, aangenaam) kunnen leven en hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen dat 
ook zullen kunnen. Binnen Groen Zwijndrecht staat naast onze ervaren krachten een nieuwe generatie 
klaar; samen willen zij ambitieus inzetten op deze vraagstukken. 

 

R u im tel i jke  orden in g  m et  zorg  en  v is ie  

“Betonstop”, “verdichting”, “versterken van de woonkernen”: de open ruimte moet hersteld en 
bewaard worden, bebouwing moet binnen de bestaande contouren blijven.  Vlaanderen legt die visie, 
terecht, op. We zullen een manier moeten vinden om daar goed mee om te gaan. Zwijndrecht doet het 
overigens niet slecht met nu al vrij compacte woonkernen in Zwijndrecht en Burcht en geen 
uitwaaierende woonlinten langs de randen, voor een belangrijk deel de verdienste van het beleid van 
de laatste twee decennia. 

Zwijndrecht werd op Vlaams niveau ook opgenomen binnen de afbakening van het grootstedelijk 
gebied Antwerpen en heeft daardoor de taak om de bevolkingstoename mee op te vangen. Zwijndrecht 
moet dus groeien. Zwijndrecht is daarvoor inderdaad optimaal gelegen. We zijn een voorstedelijk 
gebied met een goede ontsluiting voor alle vervoersmiddelen. Hier moet men wonen.  

Maar… de gemeente staat steeds meer onder druk om grootschalige woonontwikkeling toe te staan. 
Dat mag niet ‘stoemelings’ gebeuren. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Daarbij speelt ook de 
woonkwaliteit van de huidige inwoners een belangrijke rol. Het is nodig om volgende legislatuur een 
ambitieuze strategische visie op de toekomstige ontwikkeling van Zwijndrecht uit te werken in een 
gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Dat plan moet het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 2007 
vervangen.  

Zolang Zwijndrecht een transitzone blijft voor sluipverkeer, is uitbreiding alleszins uit den boze; de 
beste remedie tegen (sluip)verkeer is nochtans wonen dicht bij de stad. Deze vicieuze cirkel 
doorbreken, is een belangrijke uitdaging. Groen wil deze uitdaging aangaan.    

In een volgende legislatuur betekent dat voor Groen: 

• De versterking van de dienst Omgeving (ruimtelijke ordening en milieu). Met steeds 
complexere dossiers moet de personeelsinzet worden opgetrokken om dit terug in 
overeenstemming te brengen met het belangrijke takenpakket. De dienst moet opnieuw 
kunnen inzetten op alle aspecten van het omgevingsbeleid, van visievorming tot -uitvoering, 
van vergunningverlening tot handhaving. Voldoende personeel kan garanderen dat dit werk 
kwaliteitsvol en klantgericht kan verlopen, en dat overtreders (zoals bijvoorbeeld bij 
sluikstorten) effectief met hun gedrag geconfronteerd worden. Bovendien is ook op de 
uitvoerende diensten die de vergroening van onze gemeente in de praktijk moeten brengen, 
nood aan voldoende personeel.  
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• De opmaak van een strategische visie op de ruimte in een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. 

Dat moet worden opgemaakt met maximale participatie en uitgaan van: 
- Duurzaamheid, veerkracht en kwaliteit. 
- Multifunctioneel ruimtegebruik. 
- Ecosysteembenadering van de ruimte (zie het luik hierna). 

 
Die visie willen we in de komende legislatuur vorm geven voor minstens volgende punten:  

- Wonen dichtbij openbaar vervoer en parkeernormen, bv. op basis van perimeters rond 
centrale “hubs”. De visie zal in de praktijk omgezet worden via RUP’s en/of 
stedenbouwkundige verordeningen (bouwvoorschriften, parkeernormen). 

- Een samenhangend lokaal wegennetwerk voor fietsers en voetgangers, aansluitend 
op het bovenlokale fietsroutenetwerk (zie hoofdstuk “Mobiliteit”). 

- Ruimtelijke clusters voor cultuur, sport, recreatie, natuur, …  . Groen zal o.a. werk 
maken van een culturele cluster rond OC ’t Waaigat Burcht. (Zie hoofdstuk “Cultuur 
en vrije tijd”.) 

- Nieuwe woonvormen: verder faciliteren door sensibilisering, begeleiding en 
ondersteuning.  

- Opmaak en uitrol van een groen structuurplan (als vervolg op het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan) met een globale en ambitieuze visie op aanplanting, 
biodiversiteit, natuurgebieden, groene en blauwe netwerken en ecoverbindingen op 
basis van de ecosysteembenadering (zie hierna). 

- RUP Boskouter: Groen staat erop om -voor de toekomst- klaar te staan met een visie 
op dit gebied. Het is nu al woongebied, maar zolang het verkeer op de E17 op 250 
meter voorbijraast zonder enige buffer, is het niet verantwoord om hier te wonen. Ook 
zal moeten blijken dat de Oosterweelverbinding naar behoren werkt en er geen files 
op onze lokale wegen ontstaan. Als Burcht in de toekomst wordt gebufferd van de E17 
vervalt de huidige weigeringsgrond voor vergunningen. Groen wil dat de gemeente 
wanneer het zover is, klaar staat met een duidelijk plan voor dit gebied.  
 

• Een verdere uitbouw van wat reeds op de sporen werd gezet: 
- Ontwikkeling Binnengebied Zwijndrecht: met omwonenden en betrokkenen werd een 

participatietraject doorlopen voor de opmaak van een RUP Binnengebied. Het ontwerp 
werd ondertussen aan de Vlaamse Bouwmeester toevertrouwd. In de volgende 
legislatuur kan dit definitief vastgesteld worden. 

- Dorp aan de Stroom in Burcht: afwerking en/of uitwerking via de beleidskaders van 
het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.  

- Creatie en uitbreiding van natuur. Onder Groen is dit inmiddels een traditie. Tijdens de 
legislatuur ‘12-‘18 werd voormalig voetbalterrein Meteoor aangekocht en bebost, en 
werd een “RUP Vliet - Herbestemming landbouwgrond met nabestemming bos” 
opgesteld. Ook in de toekomst zullen we de beschikbare kansen grijpen om 
interessante gronden te verwerven en te beplanten. 
 
 
 

E co syste m en :  h e rste l  en  he rw aardering  van  natuurl i jke  m echanism e n  

Heel wat problemen waarmee we vandaag kampen (wateroverlast, povere luchtkwaliteit, hittestress, 
verstoorde ecosystemen) zijn een rechtstreeks gevolg van overconsumptie van ruimte en goederen. 
Ook een lokaal omgevingsbeleid moet zijn steentje bijdragen om het tij te doen keren. Het herstel, de 
uitbreiding, de verbinding en de aanleg van natuurlijke systemen is in het belang van ons allemaal.  
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B eperken  van  de  ecologisch e  voetafdru k  

Op regionale tot zelfs mondiale schaal, kunnen we een bijdrage leveren door onze ecologische 
voetafdruk te beperken. Groen staat voor: 

• Verdere verduurzaming / beperking van de ecologische voetafdruk, zowel binnen de interne 
werking van de gemeente (aankopen, bouwprojecten, energiegebruik, afvalbeleid, enz.) als bij 
de bevolking en de bedrijven, via sensibilisering, voorschriften en subsidies.  
Concreet: 

- Vandaag zit onze gemeente op schema voor het energieneutraal maken van onze 
gebouwen. De BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) zal worden geformaliseerd (bij de 
toetreding tot het volgend Burgemeestersconvenant) en verder toegepast.  

- Verdere reductie van de eigen energievraag, waar nu ook al goede resultaten geboekt 
zijn. 

- Gemeentelijk wagenpark moet CO-arm tot zero-CO worden voor gewone 
verplaatsingen. 

- Klimaatactieplannen verder uitbouwen binnen het kader van de 
Burgemeestersconvenanten.  

- De bevolking sensibiliseren, vooral tijdens de wintermaanden, met betrekking tot 
luchtkwaliteit en het verantwoord gebruik van houtkachels  
 

• Faciliteren van / participeren in coöperatieve vennootschappen voor duurzame energie 
- Groen wil blijven investeren in duurzame technieken (zonnepanelen, …). Daarbij willen 

we het blikveld verruimen naar burgerparticipatie in grotere energieprojecten. Op die 
manier leveren we niet alleen een bijdrage aan de verduurzaming van het 
energiegebruik, maar ook aan een democratisering van de energiemarkt.  

- Er wordt intensief nagedacht over de faciliterende en/of participerende rol die de 
gemeente, al dan niet in de vorm van een autonoom gemeentelijk bedrijf, kan spelen 
in een coöperatieve vennootschap. Die vraag dient zich aan voor de geluidswand langs 
de Noordzijde van de E17 als zonnewand. 
 

• Duurzame mobiliteit: 
- Om het autodeelsysteem ingang te doen vinden en te stimuleren, willen we een 

regeling uitwerken waarbij het gemeentepersoneel gebruik maakt van deelwagens 
waar ook de bevolking toegang toe heeft.  

- Bij grootschalige woonontwikkelingen zal Groen autodelen aanmoedigen, faciliteren 
en ondersteunen en zullen veilige en aangename (afzonderlijke) toegangspaden en 
doorsteken voor voetgangers en fietsers, naast aandacht voor fietsenstallingen, een 
belangrijk aandachtspunt zijn. 

- De samenwerking met Eandis voor de installatie van laadpalen en autodeelpunten 
wordt bestendigd en uitgebreid. 

 
 

• Duurzame aankopen 
We willen de gemeentelijke aankopen stap voor stap nog duurzamer maken. Nu al 
hanteert de gemeente een duurzaamheidscriterium voor aankopen en bij aanbestedingen, 
maar dit kan nog verder uitgebreid worden. 

 
• Duurzaam afvalbeheer 

We zullen evalueren of een systeem met lokale afvalpunten – zoals het momenteel wordt 
opgelegd aan nieuwe verkavelingen en grote projecten (bv. reconversie Schrijverswijk) – 
kan worden uitgebreid. 
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• Duurzame woningen 
Groen staat blijvend garant voor: 
- Voordelen voor isolatie en duurzame technieken. 
- Infosessies i.v.m. beste technieken voor architecten en inwoners.  
- Infosessies voor inwoners in verband met een goede kwaliteit binnenshuis, vocht, 

ventilatie en warmtegebruik.  
- Begeleiding van de bouwheer naar een goede en duurzame balans op vlak van wonen, 

mobiliteit, groenbeheer, wateropvang en -hergebruik, natuurelementen.  
 
 

H e rw aarderin g  en  in zet  van  n atu u rl i jke  m ech an ism en   

Groen wil lokale natuurlijke mechanismen maximaal inzetten om de uitdagingen in onze omgeving het 
hoofd te bieden:  

• Projecten om de omgeving te hertekenen aan de hand van groenblauwnetwerken, ecologische 
corridors of bosuitbreiding. Deze staan zoveel mogelijk ook op andere manieren ten dienste 
van onze inwoners (recreatie, educatie, verkoeling, waterafvoer, fiets- / voetpad, esthetische 
functie, …).  

Deze logica werd bijvoorbeeld toegepast op de herontwikkeling van ‘t Zwen en de 
verkavelingsvoorschriften aan de Burchtse Weel.  

Concreet: 
- De Laarbeek kan ingepast worden in een groenblauw netwerk op basis van het plan 

van Team West in het kader van de Oosterweelverbinding. 
- Sommige grachten en waterlopen moeten worden verbreed om wateroverlast in 

overstromingsgevoelige gebieden tegen te gaan. Daarnaast zal het echter ook nodig 
zijn om aan nieuwe verkavelingen een overdimensionering van de riolering op te 
leggen. 
 

• Maatregelen tegen hittestress  

Verstedelijking leidt in warme periodes tot hittestress: ’s nachts koelt de omgeving 
onvoldoende af omdat een “versteende” omgeving de hitte vasthoudt. Dit is ongezond, en voor 
ouderen zelfs dodelijk. Beheersing van hittestress is mogelijk door middel van verkoelende 
elementen zoals groendaken, laanbomen of waterpartijen. Groen wil de hotspots in kaart 
brengen – plaatsen waar de verstening extreem is en verkoelende elementen ontbreken – en 
de nodige maatregelen nemen. Ook bedrijventerreinen kunnen worden aangemoedigd om hun 
inrichting aan te passen.  

 
 

• Blijvende aandacht voor biodiversiteit: 
- Verwerven, aanplanten en beheer van eigen natuurgebieden 
- Investering in inheemse boom- en plantsoorten 
- Subsidiëring van groendaken 
- Verplichte aanplanting van inheemse bomen en struiken in grotere verkavelingen 
- Bermbeheerplan op een aantal plaatsen (uit te breiden) 
- Zero-pesticidebeleid  
- Ondersteuning van initiatieven van o.m. de milieuraad (kerkuilkasten) 
- Plaatsen van insectenhotels verspreid over het grondgebied 
- Grasvelden inzaaien met insectenvriendelijke bloemen 
- Groen wil volgende legislatuur bijkomend aandacht schenken aan het doortrekken 

van ‘biodivers’ groen in het openbaar domein (bloemperken en straatinrichting).   
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- Over het algemeen meer aandacht voor kleine opportuniteiten voor (biodivers) groen.  

D u u rzam e lan d -  e n  tu in b o u w  

Investeringen in duurzaamheid, ecologie en de korte keten verdienen alle kansen.  Groen wil lokale 
initiatieven die aanleunen bij “stadslandbouw” ondersteunen en aanmoedigen, door:  

• de betrokkenen een forum te bieden om ruchtbaarheid te geven aan hun initiatief. 
• de bereikbaarheid langs trage wegen te optimaliseren. 

 
Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan: 

• land- en tuinbouw in functie van de lokale economie (korte keten). 
• land- en tuinbouwbedrijven die zich inzetten voor landschapsherwaardering (herstellen 

van landschapskenmerken) voor zover zij geen andere ondersteuning krijgen voor 
hetzelfde doel. 

• biologische land- en tuinbouwbedrijven die over een eco-certificaat beschikken.  
 

 
In sp ra a k 

Mensen kennen hun eigen leefomgeving meestal als geen ander. Projecten die ingrijpen op die 
omgeving moeten daarvan uitgaan. Groen engageert zich om in de toekomst, meer dan voorheen, in 
een vroeg stadium actief te zoeken naar inbreng van alle betrokkenen en om deze ter harte te nemen. 
Participatie is meer dan het geven van informatie of het creëren van een draagvlak. Het vraagt 
engagement, informatie over procedures, toelichting en begeleiding door experten, enz. De 
betrokkenen moeten zich niet alleen betrokken voelen, maar zinvol kunnen meedenken en ook 
gehoord worden. 
 

  


