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VERANTWOORD BELEID

Het voorbije halfjaar daverde de financiële 
wereld op haar grondvesten. Het resultaat 
laat zich voelen, duizenden verliezen hun 
baan en verzeilen in de armoede. De voor-
uitzichten zijn allesbehalve hoopgevend, 
temeer daar bepaalde bronnen voorspellen 
dat het ergste nog moet komen. 
Dat een wereldwijde crisis aan Zwijndrecht niet voor-
bijgaat hoeft geen betoog. Los van het aantal inwoners 
dat geconfronteerd wordt met deze moeilijke periode 
moet ook het gemeentebestuur zich beraden over de 
toekomst. 
De voorbije weken hebben alle in de gemeenteraad ver-
tegenwoordigde partijen een vrij eenzijdig beeld opge-
hangen van onze financiële toestand. Uitspraken gaan-
de van ‘de kop niet in het zand steken’ over ‘absurde 
stijging van de belastingen’ langs ‘ongezonde begroting 
met vele gebreken’ tot ‘een gebrek aan sociale reflex’ 
waren niet van de lucht.
Groen! is in onze gemeente de partij die de hoogste ver-
antwoordelijkheid draagt. De burger heeft dat zo gewild 
in 2006, vooral omdat diezelfde burger weet dat Groen! 
die taak aankan. In het verleden hebben wij bewezen 
een verantwoord beleid te kunnen voeren en dat zal zo 
blijven.
Reeds vijftien jaar betaal je in onze gemeente amper 
1% personenbelasting en inderdaad sinds vorig jaar 
ook 1200 opcentiemen onroerende voorheffing. Ik be-
weer onomwonden, samengeteld betaal je daarmee als 
burger in Vlaanderen nog altijd het laagste bedrag van 

alle gemeenten. Ten andere de verhoging 
van deze laatste belasting wordt voor 75% 
gedragen door de bedrijven. Partijen die 
hopen dat zij in de toekomst electoraal zul-
len scoren door een door ons doorgevoerde 
personenbelastingverhoging, mogen verder 
blijven dromen…

Nochtans kost het beleid dat wij voorstaan handenvol 
geld. Maar dat is graag en goed besteed. Ik heb vele 
contacten met collega’s burgemeesters en stel vast dat 
in heel wat gemeenten een reeks voorzieningen nog ont-
breken en niet eens in overweging worden genomen. Een 
volledige opsomming van realisaties zou ons te ver lei-
den. Maar wat te denken over ons openbaar vervoeraan-
bod met een jaarlijks kostenplaatje van 680.000 euro. 
Wat te denken over onze kinderopvang met de bouw 
van een nieuwe Kobbe. Wat te denken over ons jeugd-
centrum Den Trechter met een prachtige oude pastorij. 
Wat te denken over onze schitterende bibliotheek. Wat te 
denken over ons geboortepark en ons cultureel aanbod. 
Wat te denken over onze ontwikkelingssamenwerking 
en ons OCMW-beleid. Wat te denken over… Het rijtje is 
verre van volledig.
Groen! is een partij die in onze gemeente de voorbije 
vijftien jaar haar stempel heeft gedrukt en dat is mer-
kelijk zichtbaar. Zwijndrecht werd in Vlaanderen op de 
kaart gezet. Misschien is dat voor sommigen wel een 
doorn in het oog.  

Willy Minnebo
Burgemeester 
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Het decreet van 19 maart 2004 geeft de gemeente meer ver-
antwoordelijkheid om een sociaal beleid te voeren. Hetzelfde 
decreet zegt ook dat er acties dienen te worden genomen die 
een zo vlot mogelijke toegang garanderen aan de inwoners 
tot de sociale grondrechten: recht op een menswaardig leven, 
arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, leefmilieu, culturele en 
maatschappelijke ontplooiing en onderwijs.

Gemeente en OCMW hebben daarom samen het Lokaal 
Sociaal Beleidsplan (LSB) opgemaakt. Dit plan is ontstaan in 
samenspraak met alle lokale verenigingen en instellingen die 
op het grondgebied van onze gemeente aanwezig of actief 
zijn. Uit deze besprekingen is het huidige LSB ontstaan.

Een van de belangrijkste doelstelling van dit plan zal in mei 
in werking treden: de sociale infopunten. Op 3 plaatsen in de 
gemeente zal zo een infopunt geïnstalleerd worden. 

Wat is nu zo een infopunt:
Kort en bondig samengevat een loket. Een loket waar men 
terecht kan met al zijn vragen aangaande sociale dienstverle-
ning. Dit kan gaan van het zoeken naar een sport of culturele 
vereniging tot hoe regel ik mijn pensioen of op welke premies 
heb ik recht?

De doelstelling moet zijn dat:
Iedere burger van Zwijndrecht die nood aan info heeft moet 
kunnen geholpen worden of toch minstens worden doorver-
wezen vanuit de beide besturen naar de juiste dienst of hulp-
verlener

Zoals de betekenis van het woord loket het zegt zal men de 
vraag tijdens de openingsuren persoonlijk aan de bediende 
kunnen stellen. Deze zal dan trachten om je een zo volledig  

mogelijk antwoord te geven zodat je, voorzien van de nodige 
documenten, naar de correcte dienst of contactpersoon kan 
gaan. 

Je zult deze vragen niet alleen mondeling maar ook schrifte-
lijk, via telefoon en uiteraard per mail kunnen stellen.

Voor hen die moeilijk naar het infopunt kunnen komen of dit 
niet wensen te doen zal de website hen helpen zoeken naar 
de nodige informatie. Vinden zij het niet dan kunnen zij via mail 
om hulp vragen.

Waar komen nu die infopunten en hoe gaan we ze kunnen 
erkennen?

In Zwijndrecht starten we met een infopunt in het AC Binnen-
plein (nieuw gemeentehuis) en in het OCMW.

In Burcht zal het RVT Herleving het infopunt huisvesten zodat 
men geen verplaatsing hoeft te maken naar Zwijndrecht. 
De infopunten zullen herkenbaar zijn aan de hand van een 
duidelijk logo.

In de loop van de maand april en mei zal er voldoende 
campagne gevoerd worden om de oprichting en de start 
van deze infopunten zo goed mogelijk kenbaar te maken bij 
iedereen in de gemeente. De sociale infopunten moeten ten 
laatste op 22 mei 2009 hun deuren openen. Bij ons is het 
officiële openingsmoment voorzien op 18 mei.

Wij zijn er van overtuigd dat deze infopunten een grote meer-
waarde gaan betekenen als hulpmiddel bij de ontdekkings-
tocht binnen de doolhof van de sociale voorzieningen. 

Uiteraard zal in het begin alles nauwgezet moeten opgevolgd 
en geëvalueerd worden.

OCMW EN GEMEENTE VOEREN SOCIALE  
INFOPUNTEN IN

In het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan start op 18 mei de werking van de 
infopunten binnen het Sociaal Huis.

Chris Vermeulen
Schepen Sociale zaken
Voorzitter OCMW



PROJECT 10.000 STAPPEN

Dankzij de reeds goed ingeburgerde Eurofit-test-batterij, 
in het leven geroepen door BLOSO in 1991, zijn er tal van 
initiatieven ontstaan die hoofdzakelijk tot doel hebben 
“iedereen” meer te laten bewegen.

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn: Start to Run, Start to 
Walk en het nu recente 10.000 stappen project. Vermits dit 
project op een zeer laagdrempelige manier mensen er toe 
moet aanzetten meer te bewegen, kan dit volledig inpassen 
in ons “Sport-voor-Allen” beleid.

Ruim 50% van de Vlamingen zou te weinig bewegen en 
hierdoor opmerkelijk het risico op gezondheidsproblemen 
verhogen. Vandaar de noodzaak hieraan iets te doen door 
de bewegingsactiviteit van onze inwoners op een laag-
drempelige manier te verhogen.

Het is ideaal en zeker laagdrem-
pelig om onze bevolking te laten 
deelnemen aan het 10.000 stappen 
project. Dit is een initiatief van de 
Provinciale Sportdienst waarin onze 
eigen sportdienst graag een onder-
steunende rol op zich neemt door 

bijvoorbeeld het aanbieden van “stappentellers” in combi-
natie met een cursus Nordic walking.

Omdat voor sommige mensen sporten, en dit zelfs op re-
creatieve basis, te hoog ligt, legt dit project de nadruk op 
bewegen en stappen.

De bedoeling van dit project is dagelijks, de naam zegt het 
zelf, een 10.000 stappen af te leggen. Doorsnee kan je er 
vanuit gaan dat je dagelijks 6.000 stappen zet (uitgezon-
derd mensen met een zittend beroep). Dit project zal je 

stimuleren om er elke dag 4.000 extra te zetten, wat over-
eenkomt met een halfuurtje wandelen (ter vergelijking 10 
minuten fietsen/zwemmen = 1.500 stappen). Deze extra 
stappen kunnen op een eenvoudige manier zoals, te voet 
winkelen, de wagen iets verder parkeren, de trap nemen 
in plaats van de lift….Immers deze 30 minuten extra be-
weging per dag leveren voldoende betekenisvolle gezond-
heidsvoordelen op.

Ieder voor zich kan op gelijk welk moment bepalen wan-
neer hij/zij zijn stappen verhoogt. Probeer uw dagelijks 
aantal stappen met een gemiddelde van 1.000 stappen per 
week te verhogen, tot u aan 10.000 stappen per dag komt.

Om een goed zicht te krijgen op de hoeveelheid bewegin-
gen en het aantal stappen per dag kan men gebruik maken 
van een stappenteller (pedometer) die op een eenvoudige 
en een correcte manier het exacte aantal stappen weer-
geeft. Wanneer men deze dan gebruikt in combinatie met 
een eigen logboek (stappenboek) zal men merken dat men 
op een eenvoudige manier een actievere en gezondere  
levensstijl heeft aangenomen.

Meer informatie (en downloaden stappenboek) op
www.10000stappen.be

Alvast succes en begin maar al te tellen…

Kris Herremans
Schepen sport 
en seniorenbeleid

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) organiseert jaarlijks de wed-
strijd Groene Lente. Deze wedstrijd bekroont bebloemingsinitiatieven en 
groenprojecten.

In 2007 nam Zwijndrecht voor het eerst deel en kreeg toen als prijs een 
aankondigingbord met één bloemsymbool.

In 2008 deed de gemeente weer mee aan de wedstrijd en werd beloond met 
en bord met twee bloemsymbolen. Meer dan veertig gemeenten namen aan 
de wedstrijd deel waarvan er elf drie bloemensymbolen kregen, elf, waaronder 
Zwijndrecht dus, kregen twee bloemen en 21 deelnemers één bloem.

De groendienst van onze gemeente mag hier terecht fier over zijn.

TWEE BLOEMEN VOOR ZWIJNDRECHT

Schepen André Vd Vyver en een medewerker
van de groendienst tijdens de proclamatie



INE MUBWERE THANDIZA (ik kom helpen)
DAGBOEK VAN EEN HULPVERLENINGSPROJECT IN MALAWI






      



 
        










            






   
 
 

          
          
   
     





   



         
           
          
       






          











           


  
          
        









 


 









          
  



 



























           


  
          
        









 


 









          
  



 



























André Van de Vyver
Schepen Cultuur, Toerisme, 
Mondiaal Beleid, Groenvoorziening

Fijn stof staat de laatste tijd volop in de be-
langstelling. De concentraties overschrijden 
de normen voor luchtkwaliteit, die op basis 
van de Europese regelgeving zijn vastge-
steld. Het gaat in eerste instantie om te hoge concentraties van 
fijn stof en van stikstofdioxide. Vermindering van deze concen-
traties is dus zinvol om de luchtkwaliteit te verbeteren en de 
schade aan de gezondheid te verminderen.
Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen acht hectare open ruimte 
en de doelstellingen inzake natuur- en bosuitbreiding worden 
lang niet gehaald.
Bomen halen veel verontreiniging uit de lucht.
Een bos kan dus een belangrijke bijdrage leveren. Het kan voor 
vele mensen een leuke plek zijn om te wandelen, te onthaasten 
of om even tot rust te komen. Het heeft dus een sociale func-
tie. Een bos kan eveneens een buffer vormen tussen industrie,  
autowegen en woongebied. Het kan een visueel en geluids-
werend scherm bieden en heeft aldus ook een belangrijke  
ecologische functie.
Meer groen aanplanten is dus een methode om een deel van de 
vervuiling tegen te gaan en kan in principe door elke gemeente 
gebeuren.
Groen! Zwijndrecht heeft daar een punt van gemaakt.
De voorbije jaren werd in het gebied Neerstraat/Polderstraat 
reeds een bosaanplant gerealiseerd in twee fasen. Momenteel 
wordt de derde fase uitgevoerd.

Het geheel kadert in een initiatief van de Vereniging voor Bos in 
Vlaanderen i.s.m. Friends of the Earth en Mayors for Peace en 
krijgt de toepasselijke naam van Vredesbos. Dit Vredesbos wordt 
met het Vredespark in het centrum van de gemeente verbonden 
door een wandelpad dat de naam Vredespad meekreeg. Op de 
Dag van het Park (31 mei 2009) zal het bos officieel worden 
ingehuldigd.
Een vredesbos is een bos met een milieu-, klimaats- en vredes-
boodschap. Slechts acht gemeenten werden hiervoor geselec-
teerd waaronder Zwijndrecht.
Denk globaal ageer lokaal…
Het aanplanten van een vredesbos zal ongetwijfeld bijdragen 
aan de verdere bewustwording rond de verwevenheid van 
het leefmilieu met oorlog en de noodzaak van een duurzame 
vrede. Een vredesbos is vandaag meer dan ooit een signaal 
voor duurzame oplossingen en een praktische aanpak voor de 
opwarming van de aarde.
Programma van zondag 31 mei 2009
10u30: Officiële inhuldiging van het Vredesbos 
 (gelegen tussen de Neerstraat en de Polderstraat)
 Toelichting over het concept en de evolutie van een  
 bos.
12u00:  Inwandelen van het Vredespad naar Vredespark, 
 het Geboortepark en de Hoogstamboomgaard.
             Receptie in het Vredespark
13u00:  Barbecue in het Vredespark (een organisatie van 
 het Saxofoonorkest)
15u00:  Optreden in het Vredespark door het Saxofoon- 
 orkest en het jeugdorkest van Hulst (NL).
Doorlopend: snoei-initiatie door Velt.

EEN BOS VOOR EEN BETERE LUCHTKWALITEIT

EEN KLEURRIJK ALFABET
Eind 2005 schonk de internationaal gerenommeerde kunste-
naar Guy Rombouts een monumentaal werk, dat door verwering 
en meerdere verplaatsingen in België en in Nederland in slechte 
staat verkeerde, aan onze gemeente. Hij deed dit omdat hij voor-
namelijk kunst maakt voor de openbare ruimte en op de hoogte 
was dat de gemeente Zwijndrecht hier aandacht aan besteed. 

Onze gemeente heeft door de jaren heen een stevige reputatie 
opgebouwd om kunst tot bij de mensen te brengen en hun leef-
omgeving te verfraaien.

Na maanden van onderzoek en prijsaanvragen werd besloten het 
kunstwerk te restaureren en het op een open plek in de gemeen-
te te plaatsen. Er werd gekozen voor het gebied langsheen de 
Schelde op het einde van de Kerkstraat dat veel door fietsers en 
wandelaars wordt gebruikt.

Na vele beslommeringen werd het uiteindelijk op 22 maart ll. in al 
zijn kleurenrijkdom ingehuldigd.

Deze “Lettertuin” is kenmerkend voor de fascinatie van de kunste-
naar voor taal en letters. Reeds in 1983 ontwikkelde hij een eigen 
schrift dat hij het Azart-alfabet zou noemen. Het is een kunstzinnig 
alfabet waar van A tot Z een gelijkenis optreedt tussen de letter, 
de vorm en de inhoud. Vanuit een voorwerp of een begrip wordt 
een letter gevormd. Zo staat de C voor Curve en wordt de kleur 
Citroengeel. De G staat voor Golving en heeft de kleur Grasgroen. 
Er hoort ook een klank bij, zo krijgt de Z bijvoorbeeld het geluid 
van de Zee mee.

Ander werk van Guy Rombouts is te bekijken in vele musea en 
o.m. ook op de Albert II-laan te Brussel en in het vernieuwde 
havengebied van Amsterdam.



Ervaringen met het project “klimaatwijken”

Cindy Dobbeleir

Greet De Jonghe

Dagboek van een Groen! raadslid
In 1997 werd er in Kyoto een internationale afspraak gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen door 
de industrielanden te verminderen. De Europese Unie wil haar uitstoot met 8 % verminderen in de 
periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. 

De ‘klimaatwijken’ willen hiertoe een bijdrage leveren en willen vooral aantonen dat alle beetjes helpen. 
Het is daarom de bedoeling om acht procent te besparen in de periode van 1 november 2008 tot 30 
april 2009. 

Deelnemers worden in klimaatwijken ingedeeld en krijgen advies en tips om energie te besparen van 
de energiemeester die hen is toegewezen. Schepen Irene Hoppe en raadsleden Greet De Jonghe en Cindy Dobbeleir gingen 
de uitdaging aan en schreven zich in! 

Op de website van Groen Zwijndrecht www.groen.be/zwijndrecht kan je in het dagboek van raadslid Cindy Dobbeleir volgen 
welke resultaten zij boekt.

Ervaringen van een Groen! raadslid
Aluminiumfolie achter een verwarming plakken, nagaan hoeveel niet verbruikers verbruiken, op de tast 
naar de badkamer, een dekentje erbij nemen, … ik had nooit gedacht dat ik me met dergelijke praktijken 
eens op een keer zou bezighouden.

Wel dus!

Eerst wat voorafging:

De klimaatwijken zijn al halfweg, net als de winter, m’n energieverbruik met de beste inspanningen 
onmogelijk lager te krijgen, wel integendeel. De rode plusprocenten swingen de pan uit. De wekelijkse 

meteropname van gas en elektriciteit vertelt me telkenmale: “Ja mevrouw, je huidige verbruik ligt momenteel 13% hoger 
dan vorig jaar zelfde periode.” Of +19% of +8% of een enkele keer +3%. Niet erg moedgevend en begin ik stilaan te over-
wegen een steels telefoontje te plegen richting van de gemeentelijke klimaatwijkorganisator en de hele klimaatrimram over 
boord te kieperen en er de brui aan te geven.

Tot iemand me vertelt bij het zien van mijn energieverbruikgegevens van het voorbije jaar, dat dit eigenlijk de streefcijfers 
zijn van de Vlaamse Overheid voor het gemiddeld energieverbruik van een Vlaams gezin. En dat ze moeilijk naar beneden te 
krijgen zijn? Nou, dat was gemakkelijk te geloven.

Wel dat was nog eens een opsteker! Ik voelde mij helemaal geflatteerd en gevleid en vol vernieuwde moed startte ik een 
nieuw offensief tegen ongewenst energieverbruik. Om te beginnen verlaten enkele medeverbruikers het pand. En als geste 
krijgt elke klimaatwijker een rol aluminiumfolie en een stopcontactdoos met aan/uitschakelaar om stiekeme verbruikers af 
te snijden van het stroomnet. Pik ik de energiemeter op bij de energiemeester en ga ik het verbruik na van al die feeërieke 
waaklampjes. Een nachtelijk bezoek aan de badkamer, kan net zo goed zonder het licht aan (ik doe m’n ogen toch niet open, 
ik ken de weg). Een tochtige rolluikkast dichtgemaakt, creëert tegelijk een behaaglijkere atmosfeer en met de aluminium-
folie ging ik eveneens meteen aan de slag. En nu in groen: “Jawel mevrouw, je huidige verbruik is vier procent minder hoog 
dan vorig jaar zelfde periode.”

Na deze ondernemingen had ik het in ieder geval een pak warmer en mocht de verwarming alvast voor even een graadje 
minder hoog.
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