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Ik vertel geen nieuws met te zeggen dat het Oosterweeldossier een geladen en veelbesproken dossier is.
De laatste maanden kwam het zelfs in het oog van de storm terecht.
Zes jaar geleden werden wij in de gemeente opgeschrikt met plannen, die in het kader van het Masterplan Antwerpen, onze gemeente zouden wurgen. Het toen uitgetekende tracé zou dermate ingrijpen op de leefbaarheid van
Zwijndrecht, dat het hier zonder meer onleefbaar zou worden. Het verzet dat de gemeente samen met het actiecomité
ontwikkelde was nodig en resulteerde in het binnenhalen van een aantal eisen. Het Middentracé en het behoud van
de op- en afritten in Burcht waren daarvan de emanatie.
Vandaag zijn in de regio Antwerpen op verschillende plaatsen werken bezig in functie van het Masterplan, waarvan de
Oosterweelverbinding een deel is. De realisatie van de Middenvijver, de Noorderlaanbrug, de werken aan de Schijn,
Burchtse Weel e.a. Het probleemdossier is en blijft de ‘Lange Wapper’. Moet het een brug/viaduct blijven of wordt het
een tunnel. Miljoenen werden reeds gespendeerd aan studies, slecht gevoerde communicatie en diffuse contracten.
De achterstand op het oorspronkelijke tijdsschema loopt
verder op en het einde van de miserie lijkt nog niet in zicht.
Het resultaat van het onderzoek naar het alternatieve tunneltraject is voorzien voor februari 2009. Afhankelijk van
wat er uit de bus komt moet er een beslissing worden genomen. Gaat de Vlaamse regering het echter aandurven
om voor de verkiezingen van 7 juni 2009 een besluit te
nemen ? Ik betwijfel het sterk want dit zou wel eens kunnen
leiden tot politiek harakiri.
Fijn stof en geluidsoverlast zijn twee factoren die de voorPark Linkeroever(simulatie). Bron THV Noriant
bije jaren sterk bepalend waren voor de houding die de
publieke opinie aannam in dit dossier. Het is een overlast
waar ook onze gemeente mee te kampen heeft en waar wij bijzondere aandacht moeten aan besteden. Door de BAM
(Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) werd meermaals de belofte gedaan dat de nodige geluidsschermen zullen
geplaatst worden, die tevens een absorberend vermogen hebben inzake fijn stof. Wait and see…
Aan de hand van het dossier dat stRaten-generaal en vzw Ademloos hebben voorgebracht kan men niet anders dan
besluiten dat de bouw van een tunnel én voordeliger, én leefbaarder is dan een brug. Voorbeelden uit het buitenland
staven deze bewering. De hamvraag blijft: is er voldoende politieke moed aanwezig om dergelijke verregaande ingreep
in het dossier nog door te voeren.
Dat er een oplossing moet komen aan het vastgelopen verkeer rondom Antwerpen, daarover is iedereen het eens. Het financieel-economisch aspect is belangrijk, maar het ecologische is dat nog veel meer. Wat ben je met een leefgemeenschap die letterlijk verstikt
wordt door auto- en vrachtverkeer.
Een zachte dood sterven !? Geef mijn portie maar aan de poes…
Willy Minnebo
Burgemeester

WIJZIGING GEMEENTERAADSFRACTIE
In september heeft ons gemeenteraadslid Sofie Van Goethem haar
ontslag voor de gemeenteraad ingediend. Door haar verhuis naar
een naburige gemeente kon zij niet langer in de gemeenteraad van
Zwijndrecht zetelen. Vanaf het eerste uur bij Groen! heeft zij zich
steeds volledig ingezet, waarvoor dan ook onze oprechte dank.
Wij wensen haar en familie het allerbeste bij de buren.
Als opvolger komt Marcia Poelman de rangen van de Groen! fractie vervoegen waar zij alle taken van Sofie overneemt.
Wij laten haar hier aan het woord:
Een viertal jaar geleden ben ik in Zwijndrecht
aanbeland. Om eerlijk te zijn, wist ik het voordien niet eens liggen op de kaart. Ondertussen
zie ik me er niet snel meer weggaan. Bovenal
omwille van de fantastische vrienden die ik er
gevonden heb. Maar ook omwille van Zwijndrecht zelf. Een rustige gemeente, waar de
mensen elkaar kennen, een bloeiend verenigingsleven en zowel
met fiets als tram vlakbij de stad. En een groene burgemeester.
Mijn eerste kennismaking met Groen, toen nog Agalev, was tijdens mijn studententijd aan de UA, waar ik sociologie studeerde.
Ik kreeg een flyer toegestopt voor een debatavond met Eddy Boutmans, die toen staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking

was. Een paar weken later ging ik mee op zomerkamp met Jong
Agalev in Evergem. Dat bleken niet de geitenwollensokken jongens
en meisjes te zijn die ik in gedachten had. Het was eerder een
feestweekend waar ik beter de details van achterwege laat.
Zo ging de bal aan het rollen en nu zit ik dan voor Groen! in de
Zwijndrechtse gemeenteraad. Er zijn niet echt thema’s die me
meer boeien dan anderen, ik heb nogal een brede interesse. Er
zijn eerder bepaalde waarden die voor mij als een rode draad
doorheen het beleid moeten lopen. Duurzaamheid is evident voor
een groene. Maar zeker ook sociale rechtvaardigheid. Ik herinner
me een mooie uitspraak van een vroegere prof, Bea Cantillion, die
aangeeft wat het verschil tussen een links en een rechts denker
is. Iemand die het goed heeft en rechts denkt, zal stellen dat zijn
situatie te danken is aan zijn eigen inspanningen en dat anderen
gewoon harder hun best moeten doen. Een links denker zal vooral
dankbaar zijn en inzien dat niet iedereen met dezelfde kansen aan
de start verschijnt.
Groen! heeft wat dat betreft geen monopolie op goede ideeën maar
kan volgens mij wel het verschil maken. De score van Groen! tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht toont
dat er alleszins een draagvlak voor is.

“SPORT OVERDAG VOOR VOLWASSENEN
VAN ALLE LEEFTIJDEN”
Om mensen die overdag tijd hebben en hun conditie op peil wensen te houden, bied de gemeentelijke sportdienst een lessenreeks Sport
Overdag aan. Ons raadslid Greet De Jonghe nam op 7 november deel aan de squashinitiatie.
Hier haar ervaring….

Nooit eerder gedaan, geen probleem, in
het kort even de voornaamste spelregels
verduidelijkt. Met z’n tweeën de kooi in,
aan de slag.
Bij de start lijkt de vorm van het raketslagvlak een beetje vreemd en sla ik er
wel eens naast. Mijn arm is ook niet altijd
zo lang als ik wel zou willen en mijn benen ook niet altijd zo snel. Het plafond is
soms nogal eens erg laag en knalt de bal tegen de kooi van de
verlichting. Het ventilatortje kreeg gelukkig ook een draadhekje
voor zich waarachter toch nog enkele balletjes zaten! Hoe krijg je
het voor mekaar !
Voorlangs opgeven lukt gewoon niet, ik heb echt slappe polsen
zonder kracht, in het begin kreeg ik de bal zelfs niet terug over de
lijn gespeeld. Maar gaandeweg kregen mijn maatje en ik het toch
voor mekaar het balletje lekker te laten stuiteren en echte ‘rally’s’
te spelen!

Stilaan werd het leuk.
Prettig ook het effect dat je erop zet. Balletjes vallen als het ware
dood neer of komen onverwacht aarzelend terug. Op het eind lukten we er zelfs in elkaar te trakteren op lastig treiterachtige opslagen die zo vlak langs de muur terugkomen of achter in de hoek en
erg lastig terug te spelen zijn.
Nu nog oefenen om tegen muren en ruiten te durven slaan. Onze
nette opvoeding staat dit voorlopig nog even in de weg.
In ieder geval een sport om eens goed van te zweten. Ik zwom
nagenoeg uit mijn kleren.
Goed idee me in te schrijven voor deze sportieve vrijdagen, beslist
een aanrader.
Goed initiatief van onze gemeentelijke sportdienst!
Volgende week tafeltennis!

OCMW NEEMT DE MINDER MOBIELE CENTRALE VAN BURCHT OVER
In de deelgemeente Burcht is de Minder Mobiele Centrale (MMC) al jaren een bekend en gerenommeerd gebeuren.
Jarenlang hebben vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet om de minder mobiele medemens te vervoeren naar voor
hen noodzakelijke plaatsen.
De verantwoordelijken van de MMC stelden de vraag om de werking over te nemen aangezien de hele afdeling draait
op vrijwilligers en dit niet langer houdbaar is. We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om het werkingsgebied open te trekken naar de ganse gemeente.
De OCMW-raad van november stemde in met de overname en daarom zal in begin 2009 de MMC voor gans Zwijndrecht bestaan. Wie er allemaal gebruik van kan maken, waarom er een MMC is en wat de voorwaarden en kosten zijn
zal in formatieblad van de gemeente uitgelegd worden.
Wat wij wel zoeken zijn mensen die in hun vrije tijd chauffeur willen spelen voor hen die geen gebruik kunnen maken
van het reguliere vervoer. Hoeveel tijd en energie je daar als chauffeur wil aan besteden bepaal je zelf. Heb je interesse
neem dan contact op met het OCMW.
De verschuiving van de MMC naar het OCMW doet zeker geen afbreuk aan het respect en de dankbaarheid die uitgaat
naar alle vrijwilligers en verantwoordelijken van de MMC die wij in Burcht jarenlang hebben gekend. Gelukkig blijven
heel wat vrijwilligers bereid om ook nu nog hun diensten verder aan te bieden zodat de MMC kan blijven bestaan.

EINDELIJK EEN WERKWINKEL IN ZWIJNDRECHT
Van bij het begin van deze legislatuur was het de bedoeling van deze coalitie ( Groen! en CD&V) om te proberen een
werkwinkel in Zwijndrecht te krijgen. Uiteindelijk na vele vergaderingen is het gelukt en opende op 1 december de
werkwinkel Zwijndrecht Antwerpen – Linkeroever op de Verbrandendijk 106 zijn deuren.
De grote struikelblok in het ganse dossier was het vinden van een geschikte, voldoende grote ruimte, om al de diensten onder te brengen. De keuze voor de huidige locatie die goed bereikbaar is via het openbaar vervoer heeft alles
in een stroomversnelling gebracht.
In een werkwinkel ( WW) zijn verschillende organisaties die “ werken aan werk “ ondergebracht onder één en hetzelfde
dak. In Zwijndrecht kan men o.a. terecht voor trajectbegeleiding, jobcoaching, PWA, VDAB enz…
Het grote voordeel van deze samenvoeging onder een dak is dat de werkzoekenden met hun vragen terecht kunnen
aan één loket. De werkwinkel zal hen geen werk aanbieden maar begeleiden bij het zoeken van een job of hen verwijzen naar een geschikte (bij)scholing. Een aantal werkzoekenden heeft hierbij extra begeleiding nodig en ook dit zal
hij of zij kunnen vinden in de WW.
De PWA zal dan ook begin december verhuizen van het gemeentehuis naar de werkwinkel en daar zijn dienstverlening
verder zetten samen met de PWA van linkeroever.
Het gemeentebestuur en het OCMW zullen nauw samenwerken met de werkwinkel om op deze manier voor alle werkzoekenden de kans op het vinden van een job zo groot mogelijk te maken.

Chris Vermeulen
Schepen Sociale zaken
Voorzitter OCMW
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WILLY MINNEBO
Burgemeester

ZWIJNDRECHT BURCHT
Leden en Sympathisanten

FERRY VAN DYCK
Fractieleider,
Gemeenteraadslid
OCMW raadslid

ANDRE VAN DE VYVER
Schepen Cultuur, Toerisme,
Mondiaal Beleid,
Groenvoorziening
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CINDY DOBBELEIR
Gemeenteraadslid

IRENE HOPPE
Schepen Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Leefmilieu,
Gezondheid, Afvalbeleid
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Schepen Sport,
Seniorenbeleid
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JORIS VAN DE PERRE
Gemeenteraadslid

MARCIA POELMAN
Gemeenteraadslid

CHRIS VERMEULEN
Schepen Sociale zaken
OCMW voorzitter

LUC COPPIETERS
OCMW raadslid

GREET DE JONGHE
Gemeenteraadslid

AANDACHT VOOR HET MILIEU EN HET KLIMAAT
IS VANOUDS EEN ZORG VAN GROEN!
Nu de energieprijzen de pan uitswingen, kan milieuzorg geld besparen.
Er wordt steeds meer beroep gedaan op de gemeentelijke subsidie voor de plaatsing van zonnecellen. Ook de gemeente is bezig
om geschikte locaties op eigen gebouwen te onderzoeken.
Vanaf volgend jaar zal trouwens 100% groene stroom aan de gemeente worden geleverd.
Toch is energie besparen minstens even belangrijk. Een goede
isolatie van dak, muren en beglazing is ook voor kleinere inkomens haalbaar en brengt ineens een voelbare besparing. Maar
ook kleinere maatregelen en gedragsveranderingen helpen. Om
de “zwakke punten” qua energieverbruik op te sporen, kan men
zijn huishouden via Eandis laten scannen.
Op 1 november is het project de Klimaatwijken gestart: de deelnemende huishoudens laten zich door een energiemeester helpen
om gedurende het stookseizoen (6 maanden) 8% energie (elektriciteit en gas) te besparen in huis.
Goed voor de portefeuille en voor het milieu!

Voor de deelnemers zijn er ook nog andere voordelen
• Een (gratis) energietest van je woning
• Massa’s tips en informatie over
energiebesparing, subsidies en premies
• Een gedetailleerde berekening van de
hoeveelheid energie die je wijk (en jij zelf)
bespaarde
• Een tussentijdse aanmoediging
• Een beloning op het einde van de campagne

Irène Hoppe
Schepen van Milieu en
ruimtelijke ordening

DAGBOEK VAN ONS RAADSLID
Ons raadslid Cindy Dobbeleir is in het project van de Klimaatwijken gestapt. Lees hier haar eerste ervaringen. De verdere evolutie
is te volgen op onze website (http://www.groen.be/groep/zwijndrecht) en zal eveneens in een volgende editie van onze Groene
berichten worden gepubliceerd.
DAGBOEK: Start
Of ik mee wou doen aan klimaatwijken?
Volgens de brochure zou ik er geen spijt van krijgen want ik zou, zonder grote kosten en comfortverlies leren
besparen op mijn energieverbruik en dus op mijn energiefactuur. Ik zou ook massa’s tips krijgen om mijn huis
energiezuiniger te maken en tegelijk een positieve bijdrage leveren (hoe klein ook) aan het milieu …
Dus schreef ik me in. Het startmoment viel spijtig genoeg midden in mijn vakantie dus moest ik alle informatie later en alleen doornemen. Naast een bundel met uitleg over wat “klimaatwijken” inhoudt, kreeg ik een meterkaart waarop ik
wekelijks alle meterstanden moet op invullen. Verder zat er ook nog een lijst bij met tips om te besparen en een scorelijst om te
zien, hoe goed/slecht je het nu al op je energieverbruik let.
Mijn score was 63%, wat staat voor “milieubewust”. Dit is de middelste categorie en het kan dus nog beter!
Bij de scorelijst zit ook een lange lijst tips die je naast je score kan leggen om te zien hoe je, je scores kan opkrikken. De lijst is
verdeeld in categorieën “isoleren en ventileren”, “verwarmen”, “warm water” en “keuken en elektriciteit”. Vooral bij de categorie
“verwarmen” lijkt bij mij nog veel werk aan de winkel! Maar ook bij de andere 3 vind ik dadelijk tips die ik gemakkelijk kan toepassen en dus … zullen we er eens aan beginnen!
Tot de volgende!
Cindy
Meer informatie vindt men op:
www.provant.be /klimaatwijken / www.energiesparen.be / www.ode.be /
www.milieuadvieswinkel.be / www.bouwwijzer.be/www.vreg.be

ONZE OCMW RAADSLEDEN
Na de voorstelling in vorige edities van onze Groene berichten, van respectievelijk onze nieuwe gemeenteraadsleden en onze
nieuwe schepenen is het nu de beurt aan onze OCMW raadsleden.

Chris Vermeulen
OCMW voorzitter en
schepen Sociale Zaken

Ferry Van Dyck is in 2007 gestart aan een tweede periode als OCMW raadslid. Zij is 66 jaar, directiesecretaresse (met pensioen), gehuwd en moeke van Jan en Bart en 4 kleinkinderen. Buiten de OCMW
raad is zij tevens actief binnen:
•
het vast bureau (dagelijks bestuur)
•
het bijzonder comité sociale dienst (goedkeuren van leeﬂoon, steun allerlei vormen, etc.)
Zij heeft in Gent een extra opleiding pedagogie gevolgd om als gebrevetteerde monitrice met kinderen
met een handicap te mogen werken; zij was 15 jaar vrijwilligster bij Kind & Gezin. Vandaar dan ook haar extra bezorgdheid rond de kinderopvang die voor sommige nog te duur is. Een ander probleem is het vinden van voldoende onthaalmoeders. De opgelegde regels schrikken nieuwe kandidaten af.
Verder hoopt zij in deze legislatuur mee te kunnen werken aan de realisatie van nog meer betaalbaar sociaal wonen.
Het motiveren van sociaal minder gegoeden om ook aan sociale culturele activiteiten te laten deelnemen is ook één van
haar doelstellingen.
Ten slotte tracht zij jonge krachten binnen de partij te motiveren om binnen 4 jaar de fakkel over te nemen

Luc Coppieters is 40 jaar jong. Beroepsmatig is hij boekhouder bij een bouwfirma. Sinds de start van
de nieuwe legislatuur (januari 2007) is hij OCMW raadslid, waar hij actief is binnen volgende comités:
•
het bijzonder comité sociale dienst (goedkeuren van leeﬂoon, steun allerlei vormen, etc.)
•
bijzonder comité bejaardenzorg (rustoord Herleving, dienstencentrum + serviceﬂats)
•
budget- en interne auditcommissie (toezicht op het budget en begroting van het OCMW).
Zijn ervaring na de voorbije twee jaren zijn:
• Er is weinig publieke belangstelling voor de vergaderingen van de OCMW raad. Hoewel deze raad al enkele jaren openbaar is, zijn er meestal slechts enkele toehoorders. Dit terwijl er meer dan 18.000 mensen in onze gemeente wonen?
Daarom wil ik een warme oproep doen aan alle geïnteresseerden om eens langs te komen bij een volgende OCMW raadszitting (elke 3e donderdag van de maand om 20 uur Dorp Oost 45).
• Het OCMW is groter dan ik dacht (ik kijk dan even naar de cijfers). Hoewel we een relatief kleine gemeente zijn, heeft
ons OCMW een budget van +/- 8 miljoen euro per jaar aan werkingskosten (cijfers budget 2009); met +/- 5 miljoen
euro aan werkings-opbrengsten geeft dit dus jaarlijks 3 miljoen euro gemeentelijke bijdrage. Dit is wat we dus elk jaar
met zijn allen bijdragen aan de werking van ons OCMW. Het zal U duidelijk zijn dat de juiste besteding van deze centen
voor ons van groot belang is.
• In tegenstelling met wat een oppositiepartij beweert, is de gemeente op het gebied van sociale woningen goed bezig.
Dit laatste werd onlangs nog in de pers bevestigd; in de regio Antwerpen heeft Zwijndrecht één van de hoogste percentages sociale woningen, nl. 7.5% of 581 sociale woningen op een totaal van 7.750 woningen. En we bouwen nog verder
met de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij.

TERUGBLIK OP EEN MEER DAN GESLAAGDE
HULDIGING SPORTLAUREATEN
Vrijdag 21 november was voor vele sporters uit onze gemeente een bijzondere dag, zij werden immers door het gemeentebestuur gehuldigd als sportlaureaat.
In diezelfde periode konden we via de pers vernemen dat men er op nationaal vlak niet in kon slagen een “trofee voor
sportverdienste van het jaar” te organiseren wegens geen geschikte kandidaten?
Gelukkig hanteren wij binnen onze gemeente andere criteria
waardoor we aan kandidaten geen gebrek hebben, het waren er
dit jaar bijna 150. Tal van deze personen die op sportief vlak een
bijzondere prestatie hebben neergezet zonder daar met name
een”kampioenentitel” mee hebben behaald werden die avond gehuldigd. We mogen echter niet vergeten dat bij de huldiging van
een sporter, in welke discipline dan ook het hij niet alleen is die zijn
prestatie heeft neergezet maar dat dit het resultaat is van samenwerken met trainer, bestuur, familie en zo meer.
Kenmerkend in de hedendaagse sport is de prestatiedrang. Hierbij mogen we echter de recreatieve sport niet uit het oog mogen
verliezen, daar ze vaak de basis is van de resultaten behaald door
onze plaatselijke sporters.
De grote verscheidenheid aan sporters en hun behaalde titel benadrukt nogmaals ons gevoerde beleid, namelijk een “sport voor
allen” beleid.
Sport biedt mensen de gelegenheid te bewegen, elkaar te ontmoeten. Sport draagt bij tot het doorbreken van het isolement waarin

vandaag bepaalde categorieën van de bevolking zijn terecht gekomen. Sport staat synoniem voor onderlinge hulp, kennis van zichzelf en van anderen, respect voor regels, de ethiek, de eer en de
fair play.
Voor het welzijn van iedereen moet sport een centrale plaats in
onze leefomgeving innemen.
Sporten is immers niet alleen een leuke manier om je vrije tijd in
te vullen, het is ook gezond en het maakt het samenleven in een
gemeente aangenamer!
Het is dan ook de taak van het gemeentebestuur deze sporters te
blijven ondersteunen zowel op logistiek als financieel vlak met alle
mogelijke middelen.

Kris Herremans
Schepen Sport en
Seniorenbeleid

Mieke Vogels, Nationaal voorzitter Groen! te gast in Zwijndrecht

Gespreksthema: “de onthaaste lagere school”
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