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VEILIGHEID 
Alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht moeten zich veilig kunnen voelen in onze gemeente, zowel op 
de weg als in hun eigen huis. Veiligheid betekent echter niet alleen de goede orde onder het toeziend 
oog van politie en justitie. Het gaat ook over je goed voelen in je vel, de geborgenheid van je familiale 
omgeving en je gemeente. Groen wil hier maximaal op inzetten. Niet toevallig is de slogan van de 
lokale verkiezingscampagne van Groen Nationaal “Groen maakt gelukkig”. Veiligheid is een 
belangrijke voorwaarde voor dat geluk.  

Wij beschikken over een sterk en competent politiekorps van mannen en vrouwen die perfect zijn 
opgeleid om binnen hun politiezone het werk uit te voeren dat de bevolking van hen verwacht. Daarbij 
is het zoeken en oplossen van wat fout gaat niet eens de hoofdbezorgdheid. Groen staat voor de 
continuering van het huidige politiewerk. Dat gaat uit van een doortastend, proactief en geïntegreerd 
preventiebeleid dat de nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de burger binnen de gemeenschap 
en uitgaat van een evenwicht tussen rechten en plichten, zonder daarbij bepaalde wijken of 
bevolkingsgroepen te viseren of stigmatiseren. 

Wij verkiezen deze preventieve benadering (o.a. fietskeuringen, schoolbezoeken, inbraakpreventie, 
vakantiebewaking, de bestrijding van overlast) boven een repressieve aanpak, al is het zeker geen of-
of verhaal. Indien nodig moet er uiteraard snel en gepast opgetreden worden. Om dat te allen tijde te 
kunnen doen, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de politiediensten van 
Antwerpen Linkeroever. 

Voor Groen verdienen bepaalde verkeersinbreuken extra focus van de politie: dronken rijden, en bij 
uitbreiding alle verkeersinbreuken die de fysieke integriteit van onze inwoners in gevaar brengen. 
Asociaal rijgedrag is niet enkel gevaarlijk, het is ook een bron van frustratie en ongemak voor alle 
andere weggebruikers. Het zorgt er ook voor dat we onze kinderen soms niet zonder zorgen de baan 
op kunnen sturen. Met name sluipverkeer, dat snel via onze gemeente enkele minuten file wil 
uitsparen op de snelweg, maakt zich wel eens schuldig aan overdreven snelheid en beperkte aandacht 
voor zwakke weggebruikers. Voor Groen is het, zeker met de Oosterweelwerken in het vizier, een 
aandachtspunt om hier paal en perk aan te stellen.  

De gemeentelijke rampenambtenaar dient erover te waken dat het gemeentelijk rampenplan up-to-
date blijft en dit in samenwerking met alle betrokken partners. De samenwerking met de 
rampenambtenaar van de Stad Antwerpen zorgt voor een efficiënte afhandeling bij gebeurlijke 
rampen. 
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