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CULTUUR EN VRIJE TIJD 
Zowel de programmatie van culturele evenementen als de ondersteuning van lokale culturele 
verenigingen blijkt zeer behoorlijk te werken. Dit beleid wordt met hetzelfde ambitieniveau 
verdergezet. 

 

C u ltu u rp a rt ic ip a t ie ,  in clu sie  

OC ’t Waaigat heeft in eerste instantie een receptieve rol voor de organisatie van evenementen door 
lokale verenigingen. Daarnaast en aanvullend heeft het OC een eigen, brede programmatie. 

Ondanks belangrijke structurele maatregelen stellen we vast dat we bepaalde mensen / doelgroepen 
moeilijk bereiken. Dit is een globale uitdaging en zeker niet uniek voor onze gemeente. Participatie en 
inclusie blijft dus een aandachtspunt en streven, enerzijds door het aanspreken van de juiste kanalen, 
anderzijds door het aanbod deels nog beter af te stemmen op bepaalde doelgroepen.  

Concreet willen wij een buddy-systeem in het leven roepen om mensen die de weg naar het cultureel 
aanbod moeilijk vinden, één-op- één op sleeptouw te laten nemen.  

 

C o ö rd in a t ie  

• De functie van een voltijdse cultuurbeleidscoördinator / cultuurambtenaar moet in ieder geval 
behouden blijven 

• Naast de drie coördinatoren van de drie vrijetijdssectoren (Cultuur, Jeugd (Vrijetijdsaanbod), 
Sport) dient een overkoepelende coördinator te worden aangesteld die het overzicht bewaart, 
ondersteuning biedt en input geeft vanuit een buiten- en intergemeentelijke focus. 
 

A ccom m od at ie ,  lok ale n  

Een beperkt structureel tekort aan lokalen voor culturele verenigingen wordt momenteel opgevangen 
door o.m. voormalig WZC Herleving open te stellen. De betrokken verenigingen kunnen daar blijven 
tot er een andere oplossing is. 

Op middellange termijn dient een cultuurcampus te worden uitgebouwd in Burcht omvattende OC ’t 
Waaigat, de aan het OC palende panden die eigendom zijn van de gemeente, en de Sint-Martinuskerk. 
Deze campus moet voldoende ruimte bieden voor vergaderingen en evenementen van de lokale 
culturele verenigingen, eigen programmatie van het OC alsook een grotere foyer. Als tegenhanger van 
deze Cultuurcampus zal het oud gemeentehuis van Zwijndrecht een academie voor muziek, woord en 
beeldende kunst huisvesten vanaf 1 september 2018. De aanvraag werd door de gemeente 
Zwijndrecht en de moederschool (Academie Beveren) ingediend bij het Ministerie van Onderwijs.   

- Bestemming van de Sint-Martinuskerk in Burcht.  

Beide kerken op ons grondgebied zijn eigendom van de gemeente; de exploitatie is in handen van de 
kerkelijke overheid. Zolang de kerken hun huidige functie hebben, zal de gemeente geen initiatief tot 
herbestemming nemen. Wel wordt reeds nagedacht over een toekomstig scenario, waarbij de Sint-
Martinuskerk in ieder geval blijft staan maar een andere invulling krijgt, steeds met behoud van het 
huidige dorpszicht en met aandacht voor de architecturale waarde en de religieuze geschiedenis van 
het gebouw. Er loopt een voorstudie voor onder meer de integratie van een foyer, waarbij de kerk naar 
de Schelde toe wordt geopend. Verder dient bekeken te worden hoe het gebouw respectvol en tegen 
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een beheersbare kostprijs kan worden omgevormd tot multifunctionele ruimte, onder meer voor 
muziekuitvoeringen. Het gedeeltelijke behoud van een religieuze functie is daarbij niet uitgesloten. 

- Bibliotheek 
 

• Bij het begin van de legislatuur 2012-18 werd de bibliotheek van Burcht gerenoveerd. 
Daardoor kan deze afdeling blijven bestaan naast het hoofdfiliaal in Zwijndrecht.  

• De gemeentelijke bibliotheek (aanbod, evenementen, dienstverlening) functioneert naar 
behoren. Het huidige beleid dient te worden verdergezet. 

• Er moet werk worden gemaakt van de verdere digitalisering van het aanbod en de 
dienstverlening 
 

- Accommodatie jeugdbewegingen 

De gemeente moet de jeugdbewegingen actief steunen bij de zoektocht naar een duurzame oplossing 
voor locatieproblemen. Naar analogie met de erfpacht-formule en structurele ondersteuning die aan 
KSA Zwijndrecht werd toegekend, dienen ook Scouts Zwijndrecht en Chiro Burcht te worden geholpen. 
Er wordt gezocht naar een geschikte locatie (bij voorkeur op gemeentelijke grond). Ad hoc 
subsidiëring van aanpassingen dient bij voorkeur te worden vervangen door degelijke en duurzame 
oplossingen.  

- Jeugdhuis Den Trechter  

De verzelfstandiging van Jeugdhuis Den Trechter werpt zijn vruchten af. Het café draait vandaag 
behoorlijk. Op vlak van eigen programmatie en initiatieven vanuit het jeugdhuis, is er nog werk aan de 
winkel. De gemeente moet hierbij een stimulerende rol spelen, ten einde niet alleen 
jeugdverenigingen maar ook specifieke doelgroepen (niet-georganiseerde jongeren, kansarmen) de 
weg naar Den Trechter te laten vinden.  

Vanuit de Jeugddienst moet de gemeente meer werk maken van een eigen programmatie van en voor 
jongeren. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de huidige vormgeving van de zaal, die eerder kil en 
onherbergzaam aanvoelt. Een betere aankleding dringt zich op, zowel akoestisch als esthetisch – 
uiteraard mits inachtneming van praktische vereisten en brandveiligheidsnormen.  

 

  


