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LOKALE ECONOMIE 
Voor Groen is lokale economie cruciaal in het streven naar een duurzame economie, waarbij de 
afstand tussen producent, verkoper en consument zo klein mogelijk is (de zogenaamde korte keten).  

Het is belangrijk te blijven investeren in de ontwikkeling en leefbaarheid van de dorpskernen. Het 
wegtrekken van middenstanders ten nadele van baanwinkels en grote winkelcentra moet absoluut 
vermeden worden. Voor Groen moet de gemeente daarom maximaal de lokale handelsverenigingen 
blijven ondersteunen door een laagdrempelige en efficiënte dienstverlening, functionele subsidiëring 
en een zo eenvoudig mogelijke reglementering. Daarbij zorgt de dienst lokale economie voor 
voldoende ondersteuning, in de eerste plaats ook aan jonge, startende ondernemers. Verder draagt 
ook het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze dorpskernen door o.a. snelheidsverlaging en 
creatie van veilige ruimte voor zwakke weggebruikers bij tot een gunstig en aangenaam klimaat voor 
lokale ondernemers.  

Succesvolle acties als braderijen en Zwinkelen dienen blijvend door de gemeente ondersteund en 
gestimuleerd te worden.  

Initiatieven om de winkelkernen van Zwijndrecht en Burcht te verbinden via deelfietsen en openbaar 
vervoer horen voor Groen ook tot het pakket maatregelen dat de lokale economie moet helpen 
ondersteunen. Voor Groen moet de gemeente in de komende legislatuur actief op zoek naar 
uitbreiding van deelauto’s, deelfietsen en lokaal openbaar vervoer. Waar er geen aanbieders te vinden 
zijn, moet de gemeente hier zelf het initiatief nemen, eventueel in samenwerking met private 
partners.  

Veel mensen kunnen en willen graag veilig autovrij winkelen in Zwijndrecht en Burcht. Daarom kan de 
auto niet als vervoermiddel nummer één gepromoot worden om te winkelen in een dorpskern. Te 
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer lokaal winkelen moet dan ook door de gemeente 
blijvend aangemoedigd worden. Daardoor moet voor ons een winkelstraat als de Statiestraat altijd 
zone 30 zijn, en moet de zwakke weggebruiker er baas zijn. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid 
om zonder auto te gaan winkelen, en sommige aankopen lenen zich er moeilijker toe. Lokale 
handelaars moeten daarom ook op een veilige manier bereikbaar zijn met de auto. Veiligheid gaat 
daarbij boven snelheid.  

Het gemeentelijk parkeerbeleid moet erop gericht zijn op redelijke afstand van het dorpscentrum 
voldoende parkeergelegenheid te voorzien voor wie dit nodig heeft. Deze parkings dienen een ruim 
percentage gereserveerde plaatsen voor personen met een handicap te hebben, en voorzien te zijn 
van laadpalen voor elektrische voertuigen op de meest gunstig gelegen plaatsen. Voor de Statiestraat 
in Zwijndrecht wordt een bijkomende ontsluiting van de parkings van de nieuwe sporthal en het AC 
voorzien. Bij de toekomstige ontwikkeling van het binnengebied aldaar, dient ook met de 
parkeergelegenheid voor bezoekers van de handelszaken rekening gehouden worden. In deze context 
moet ook onderzocht worden hoe de Statiestraat zoveel mogelijk laadvrij gemaakt kan worden (o.a. 
door het beleveren van handelaars achteraan i.p.v. via de Statiestraat).  

Zwijndrecht is al sinds 2005 een Fair Trade gemeente. Als welvarende gemeente willen we onze 
solidariteit met het Zuiden uitdrukkelijk bevestigen. Uiteraard dient dit zo te blijven. Lokaal wil Groen 
dat de gemeente ook maximaal haar rol speelt als facilitator van sociale tewerkstellingsprojecten, en 
ondersteuning van de sociale economie in het algemeen.  

KMO’s hebben in Zwijndrecht een belangrijke functie in de (lokale) werkgelegenheid. Groen vindt dat 
deze bedrijven, indien niet hinderlijk voor de directe omgeving, alle ondersteuning verdienen. Zo moet 
er onder andere op toegezien worden dat binnen de lokale mobiliteitsplannen rekening gehouden 
wordt met de bereikbaarheid van deze ondernemingen.  
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Eén derde van onze gemeente wordt ingenomen door grote industriële bedrijven. Het gaat 
grotendeels om petrochemische industrie. Dat lijkt een moeilijke combinatie met een Groene partij, 
maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. In onze huidige maatschappij, is deze industrie nu eenmaal nodig, 
en dan zijn ecologisten goed geplaatst om ongebonden, kritisch en constructief toe te zien op deze 
industriële activiteiten. Groen wil dan ook dat de gemeente zeer nauwgezet opvolgt of deze bedrijven 
maximaal inzetten op duurzaamheid (ook duurzame tewerkstelling) en het zoveel mogelijk beperken 
van milieuvervuiling en mobiliteitsproblemen. Dat is de laatste jaren relatief goed verlopen. Uiteraard 
blijft er een significante impact op onze inwoners, met name qua geluid, luchtvervuiling en mobiliteit. 
Voor Groen is het normaal dat deze veelal succesvolle buitenlandse bedrijven ook hun steentje 
bijdragen aan de ontwikkeling van onze gemeente. Voor Groen kunnen de sterkste schouders maar 
beter de zwaarste lasten dragen. Daarom willen we erover waken dat deze bedrijven een faire fiscale 
bijdrage leveren die onze inwoners ten goede komt, door lage personenbelasting én investeringen in 
de leefbaarheid van onze gemeenten mogelijk te maken. Groen wil er werk van maken in de komende 
legislatuur meer rechtstreeks in gesprek te gaan met deze grote bedrijven, zodat de samenwerking 
constructiever kan verlopen en bijkomende mogelijkheden tot samenwerking concreet onderzocht 
worden. 

Groen wil dat ook de Maatschappij Linker ScheldeOever (MLSO) maximaal inzet op het verwezenlijken 
van het gezond samenleven van bedrijven en woonkernen, onder andere door bedrijven te 
ondersteunen in hun mobiliteitsoplossingen.  

 

  


