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OPENBARE WERKEN 
Als inwoners van Zwijndrecht of Burcht mogen we verwachten dat de gemeente er alles aan doet om 
het hier zo aangenaam mogelijk te maken voor wie hier woont, werkt of op bezoek komt. Om dit te 
kunnen realiseren, is er nood aan regelmatige investeringen in het openbaar domein: de  straten, 
voet- en fietspaden, pleinen, parken, open ruimten en openbare gebouwen die we met ons allen delen. 
Meer nog dan vroeger moet de gemeente het voortouw nemen in de verdere, doorgedreven 
vergroening van het straatbeeld van Zwijndrecht en Burcht. Daarvoor vinden we dat de gemeente 
middelen en personeel moet vrijmaken om actief op zoek te gaan naar vergroeningsmogelijkheden 
door de gemeente, en inwoners actief moet stimuleren en helpen om ook hun privédomein dat 
aansluit op het openbaar domein te vergroenen.  

Het permanente onderhoud en de optimalisering van het openbare domein, waar we dagelijks mee in 
aanraking komen, moeten hoog op de prioriteitenlijst staan. Dit onderhoud omvat meer dan enkel het 
opfrissen van een straatbedekking of schilderwerken aan een openbaar gebouw.  Gemeentelijke 
infrastructuur moet ten dienste staan van de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van en voor 
onze inwoners. Daarbij verdient verkeersveiligheid alle voorrang. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om een duurzaam beleid uit te werken dat verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en basismobiliteit met elkaar verzoent op een manier zoals beschreven onder het 
programmapunt Mobiliteit.  

 

O n d e rh ou d  op e n b aar  d om e in   

Onze gemeente telt ongeveer 160 straten en tal van pleinen en dit op een oppervlakte van bijna 18 
km². De voorbije jaren is er prioriteit gegeven aan het goed en proper onderhoud van de straten en 
pleinen, zowel voor kleinere problemen die snel kunnen opgelost worden (aanpassen boordstenen, 
verlagen opstappen, herleggen voetpaden,…) als voor grotere werken die eerder een middellange tot 
zelfs een lange termijnvisie vereisen, zoals de megawerken met betrekking tot dossier Oosterweel. 
Ook hier dienen we verder planmatig te werk gaan. Onderhoud en herstellingen aan de wegen binnen 
het afgebakende havengebied (ten noorden van E34) zijn opgenomen in het takenpakket van het 
Havenbedrijf Antwerpen. 

De komende jaren zullen een aantal drastische ingrepen gebeuren aan het openbaar domein in onze 
gemeente in het kader van het Oosterweeldossier. We willen deze werken niet enkel ondergaan, maar 
ook mee sturen, en er ons over beraden welke aanpassingen of onderhoudsingrepen we hieraan 
kunnen koppelen om ook de gemeente infrastructuur duurzaam te verbeteren. 

 

R ioler in g  en  w aterlopen  

Onze gemeente bezit reeds een zeer sterk uitgebouwd rioleringsnet. Verdere optimalisatie dient via de 
meerjarenplanning opgenomen te worden. Om problemen met wateroverlast te voorkomen worden na 
intensief studiewerk en in samenspraak met hogere overheden de nodige stappen ondernomen, zoals 
creëren extra buffering, plaatsen pompinstallaties, opwaarderen waterlopen, … 

Werken brengen vaak een vorm van overlast met zich mee. Het gemeentebestuur moet echter alles in 
het werk stellen om deze te beperken. Het bestuur zal tijdens de komende jaren een zeer belangrijke 
leidende rol op zich moeten nemen naar communicatie toe in functie van de werken die rechtstreeks 
en onrechtstreeks voortvloeien uit het Oosterweel dossier, in combinatie met alle ‘normale’ 
werkzaamheden aan het openbaar domein. Als de hinder niet vermeden kan worden, dan kan er in 
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ieder geval wel duidelijk en tijdig over gecommuniceerd worden. Voor Groen is het belangrijk dat de 
gemeentelijke communicatiedienst daarvoor voldoende bemand en uitgerust is.  


