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GGGRRROOOEEENNN!!!   WWWEEENNNSSSTTT   UUU   EEEEEENNN   VVVRRREEEUUUGGGDDDEEEVVVOOOLLL   
   EEENNN   GGGEEEZZZOOONNNDDD   222000111222   

2011 kan moeilijk een rustig jaar genoemd worden. We moeten vaststellen, wanneer we even terugkijken, dat 
er op nationaal politiek vlak gedurende 541 dagen weinig of niets bewogen heeft, maar uiteindelijk is er dan 
toch een regeringsakkoord gesloten. We hebben zeker het wereldrecord “regeringsvormen” voor lange tijd op 
zak 

Ook op de financiële markten blijft het enorm woelig. Het begrip recessie is niet uit de lucht en iedereen houdt 
zijn hart vast voor de toekomst. 

Al deze problemen maken het werken op lokaal niveau er niet gemakkelijker op en toch is Groen! Zwijndrecht-
Burcht er samen met zijn coalitiepartner in geslaagd om het beloofde beleid uit te voeren. 
Op alle vlakken is er hard gewerkt en ook voor 2012 en de volgende jaren is de begroting 
sluitend. In deze Groene Berichten kan U de stand van zaken in een aantal lopende 
dossiers terug vinden en dit is slechts een greep uit het grote aantal dossiers waarmee 
men bezig is. 

2012 Is ook een verkiezingsjaar. Op zondag 14 oktober worden de gemeenteraadsleden 
voor de volgende legislatuur gekozen. Groen! Zwijndrecht-Burcht gaat naar de 
verkiezingen met onze burgemeester, Willy Minnebo, als lijsttrekker. Wij willen, met veel 
engagement en plezier het gevoerde beleid, van de laatste 17 jaar verder zetten. 

Noteer 29 januari alvast in je agenda. Groen! Zwijndrecht-Burcht nodigt U dan uit op een 
Nieuwjaarsontbijt. U kan dan onze Nationale Voorzitter Wouter Van Besien persoonlijk 
ontmoeten evenals al onze lokale mandatarissen. 

Veel leesgenot en vooral een gezellig 2012 
 
 

NIEUWJAARSONTBIJT GROEN! ZWIJNDRECHT 
Gastspreker: Wouter Van Besien 

Nationaal voorzitter Groen! 
 

Op zondag 29 januari 2012 om 9.30 u  
in ’t Fakkeltje, Kazernestraat 15 Burcht 

 
IEDEREEN WELKOM 

 
Gratis maar wel inschrijven vóór 23 januari 

 e-mail: groenzwijndrecht@belgacom.net 
of tel. 03 252 98 77  

 
 

Januari 2012 



FFFIIINNNAAANNNCCCIIIËËËNNN   
De voorbije maanden daverde de financiële wereld op haar grondvesten. Een aantal landen balanceren op de 
rand van de afgrond. Ook ons land deelt mee in de klappen en moet hoge intresten betalen op de aflossing 
van de schulden. 

Komt daarbij dat een aantal banken en financiële organisaties ook in het midden van de storm zijn terechtge-
komen met alle nadelige gevolgen van dien. Het langdurig gezwets om een regering te formeren is natuurlijk 
niet vreemd aan deze toestand. 

Het hoeft geen betoog dat ook de gemeentebestu-
ren mee delen in de klappen. Door de economi-
sche crisis dalen de inkomsten die wij ontvangen 
van de bedrijven en zijn ook de dividenden de 
voorbije jaren steil bergaf gegaan. 

Desondanks zijn wij er in geslaagd, dankzij de 
houding van Groen! Zwijndrecht-Burcht in het 
college, om de belastingen op een laag peil te 
houden. 
Ik durf onomwonden beweren dat wij met onze 
1% personenbelasting (gemiddeld in Vlaanderen 
7,15%) en onze onroerende voorheffing van 
1.200 opcentiemen (gemiddeld in Vlaanderen 
1.305 opcentiemen) bij de laagste horen in het 
Vlaamse gewest. 

 Daarbij komt dat wanneer wij nieuwe straten 
aanleggen er geen verhaalbelastingen worden 
geheven op rioleringen en voetpaden en in te-
genstelling met de ons omliggende gemeenten 
er geen forfaitair bedrag wordt gevraagd voor de 
huisvuilophaling.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele gemeen-
tebesturen de alarmbel luiden omdat ze hun begro-
ting niet meer in evenwicht krijgen. Zoniet in 
Zwijndrecht, waar wij er eens te meer in slagen on-
ze begroting sluitend te houden en dit ook naar de 
meerjarenplanning toe. 

Wat ook de oppositiepartijen mogen beweren, wij 
blijven een financieel gezonde gemeente met een 
pakket aan realisaties. Groen! Zwijndrecht-Burcht 
wil dat zo houden.  

   
   

In een door de computer gedirigeerde samenleving 
moet een gemeentebestuur oog hebben voor onze 
jonge inwoners. Het kan niet de bedoeling zijn dat 
jonge, opgroeiende kinderen het buitenspelen ver-

leren. De tijd van voetballen in de straat is spijtig 
genoeg voorbij. Het autoverkeer laat dat niet meer 
toe. Een spijtige vaststelling.  
Wordt de open ruimte schaarser, dan betekent dat 
niet dat er geen aandacht meer besteed moet wor-
den aan de aanleg van speeltuintjes. Vandaar dat 
wij, los van de grotere speelpleinen, opteren voor 
kleinschalige projecten in verschillende wijken. 
Mooie voorbeelden zijn Brouwerstraat en Gazet-
straat, waar sinds kort leuke en kleurrijke toestellen 
zijn geplaatst. De ervaring leert ons dat veel kin-
deren er gretig gebruik van maken. Het hoeven niet 
altijd grootschalige projecten te zijn om kinderen 
(en hun ouders) gelukkig te maken.  

Het ligt in de bedoeling om deze politiek van klein-
schaligheid door te trekken naar andere wijken. Zijn 
het enerzijds vrij dure investeringen, anderzijds 
wordt een grote groep gebruikers er blijer om.  

 

Willy Minnebo 
Burgemeester 

FINANCIËN

SPEELTUINTJES
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NNNIIIEEEUUUWWW   AAAAAANNN   TTTEEE   LLLEEEGGGGGGEEENNN   PPPEEETTTAAANNNQQQUUUEEETTTEEERRRRRREEEIIINNN   
In onze voorgaande Groene Berichten (editie dec.2010) kon men le-
zen hoe enthousiast ik was bij de opening van een petanqueterrein in 
een privé binnengebied (Kampstraat). 

Meteen groeide het idee om een nieuw petanqueterrein aan te leggen 
op gemeentelijke grond. 

Binnen de begrotingsbespreking hebben we een bedrag (2500 euro) 
kunnen weerhouden voor de inrichting hiervan. 

Gezien er onlangs nieuwe speeltoestellen geplaatst zijn aan het eind 
van de Gazetstraat en Brouwerstraat  (lees elders in deze editie) leek 

het ons voor de hand liggend in deze omgeving een geschikte locatie te zoeken voor een petanqueterrein.  
De grasvlakte op het eind van de Veldstraat is hiervoor een uitstekende rustige plaats tussen bomen en groen. 
Ideaal om op een ontspannen manier en in gezelschap van buren een balletje te werpen. Het is trouwens op 
vraag van enkele buurtbewoners dat we rekening hebben gehouden met deze locatie. 

Wij doen er alles aan zodat de buurtbewoners nog vóór de zomer van 2012 hun favoriete sport kunnen beoe-
fenen. 
 

555555+++   BBBEEEUUURRRSSS   MMMEEETTT   AAALLLSSS   TTTHHHEEEMMMAAA   

“““GGGOOOEEEDDD   WWWOOONNNEEENNN   VVVAAANNN   LLLEEEVVVEEENNNSSSbbbeeeLLLAAANNNGGG!!!””” 
De eerste seniorenbeurs was er gekomen na een enquête en op vraag van enkele senioren begaan met de 
invulling van vrijetijdsbesteding bij 55-plussers. Gezien het grote succes ervan leek het ons opportuun, in sa-
menwerking met de seniorenraad, een tweede editie te organiseren. 

Een ideaal moment hiervoor was “De Ouderenweek 2011” van 21 tot 27 november 2011, met als thema 
“GOED WONEN van LEVENSbeLANG”. een organisatie van de Vlaamse Ouderenraad. 

Wonen is een basisbehoefte en betekent zoveel meer dan een dak boven je hoofd. De manier waarop men-
sen wonen en verblijven heeft immers een invloed op hun gezondheid, hun leefomgeving en hoe ze zich voe-
len. Een goede woning, een fijn onderkomen, is dan ook een absolute noodzaak om een menswaardig leven 
te kunnen leiden. 

Goed wonen is van levensbelang en dat levenslang! (meer info: www.vlaamse-ouderenraad.be) 

Hierop inspelend hebben we dan ook diverse actoren zoals mutualiteiten, thuisdiensten, 
zorgverstrekkers, dienstencentra, seniorenverenigingen, onze sociale dienst en sport-
dienst, bereid gevonden om op onze beurs aanwezig te zijn. Alle aanwezigen konden 
hier op een ontspannen en aangename manier het grote aanbod aan dienstverlening 
binnen onze gemeente ontdekken.  

Wij kunnen niet genoeg het belang om zolang mogelijk in je eigen vertrouwelijke, aange-
paste omgeving te verblijven benadrukken. 

Groen! Zwijndrecht-Burcht zal zich hiervoor blijven inzetten. 
 

 
 

KRIS HERREMANS 
Schepen Sport,  
seniorenbeleid 

NIEUW AAN TE LEGGEN PETANQETERREINFFFIIINNNAAANNNCCCIIIËËËNNN   
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NNNIIIEEEUUUWWWBBBOOOUUUWWWPPPRRROOOJJJEEECCCTTT   “““   OOOAAASSSEEE   “““   GGGAAAAAATTT   SSSTTTIIILLLAAAAAANNN   
LLLAAAAAATTTSSSTTTEEE   FFFAAASSSEEE   IIINNN...   

Het rusthuis Herleving in Burcht wordt vervangen door een nieuw Woon- en Zorgcentrum( WZC) op de 
gronden van Van Goethem in de Kloosterstraat. 

De voorbije maanden is er 
hard gewerkt aan het plannen 
van het project en de manier 
van werken die we in het 
nieuwe WZC willen ontplooien. 
Eind oktober hebben we ein-
delijk het fiat kregen van het 
Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden (VIPA) en kon-
den we zonder veel zorgen de 
verdere stappen zetten naar 
het concretiseren van het dos-
sier. 

Die toestemming verzekert ons van een subsidie van 
ongeveer 55% voor het nieuwbouwproject. Bijko-
mende voorwaarde is wel dat er binnen de 2 jaar met 
de bouw dient begonnen te worden. 
Op de OCMW-raad van oktober 2011 keurde de vol-
tallige raad het dossier voor de bouwaanvraag goed. 
Wij hopen begin 2012 over een bouwvergunning te 

kunnen beschikken. Intussen zal dan de laatste hand 
gelegd worden aan het schrijven van een bestek zo-
dat via een Europese aanbesteding een aannemer 
kan worden aangesteld in het voorjaar 2012. Dit alles 
zou moeten uitmonden tot een begin van de werken 
rond het bouwverlof. 
 In 2014 zou dan de verhuis kunnen gebeuren naar 
de nieuwe locatie, zodat de zwaar zorgbehoevende 
bewoners in één voor onze tijd aangepast en moder-
ne instelling kunnen opgevangen worden. Reeds 
vanaf de ingebruikname van het nieuwe gebouw zal 
het centrum voor kortverblijf vergroten van de huidige 
2 bedden naar 10 bedden. 
Tegelijkertijd moet het nieuwe WZC de nood naar 
een centrum voor “diensten” in Burcht invullen en 
openstaan voor allerlei activiteiten die hier thuis ho-
ren. 
2014 is niet meer zo veraf maar zal ongetwijfeld een 
mijlpaal worden in de opvang van onze bejaarde me-
deburgers in de deelgemeente Burcht. 

 
HHHEEETTT   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIEEEFFF   CCCEEENNNTTTRRRUUUMMM   (((AAACCC)))   VVVAAANNN   HHHEEETTT   

OOOCCCMMMWWW   KKKRRREEEEEEGGG   EEEEEENNN   NNNIIIEEEUUUWWWEEE   LLLOOOOOOKKK...   
Het zal iedereen wel al opgevallen zijn dat het AC van het OCMW in de steigers gestaan heeft en dat ook de om-
geving van het gebouw grondig aangepakt is. 

De gevels, vooral de voorgevel van het oude gedeelte, waren aan een drin-
gende renovatie toe. Opstijgend vocht, afbrokkelende stenen maakten dat 
het oude gebouw een verwaarloosde indruk naliet. Er is dan ook beslist om 
dan maar het volledige gebouw, oud en nieuw gedeelte, een opsmukbeurt te 
geven en het op die manier terug zijn uitstraling te geven die het verdient.  
Binnen in het gebouw werd een nieuwe inkombalie geplaatst zodat de ont-
vangst en de hulpverlening aan de bevolking op een, aan deze tijd aange-
paste, klantvriendelijke en professionele manier kan gebeuren. 
Ook de raadszaal zal voorzien worden van een nieuwe look zodat het bijwo-
nen van de OCMW-raad voor bezoekers en raadsleden op een moderne en 
comfortabele manier kan gebeuren 

Niet alleen het gebouw heeft een metamorfose ondergaan, er is ook werk gemaakt van de heraanleg van de on-
middellijke omgeving. Op de gronden van het OCMW werden extra parkeerplaatsen ( personeels- en bezoekers-
parking) voorzien en op termijn komt er een overdekte fietsenstalling. 
Na de winter zal, wanneer het plantseizoen begint,  overgegaan worden tot het aanplanten van de nieuwe plan-
ten zodat het geheel een frisse en aangename look krijgt.  
 
 

NIEUWBOUWPROJECT “OASE” GAAT STILAAN 
LAATSTE FASE IN.

HET ADMINISTRATIEF CENTRUM (AC) VAN HET 
OCMW KREEG EEN NIEUWE LOOK
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DDDEEE   KKKLLLIIIMMMAAAAAATTTVVVEEERRRAAANNNDDDEEERRRIIINNNGGG   TTTRRREEEFFFTTT   IIINNN   DDDEEE   EEEEEERRRSSSTTTEEE   
PPPLLLAAAAAATTTSSS   HHHEEETTT   ZZZUUUIIIDDDEEENNN   

Dat de gemeente Zwijndrecht erg begaan is met de derde wereldproblematiek hoeft zeker geen verduidelijking; wij 
steunen dan ook ten volle de jaarlijkse campagne die 11.11.11 organiseert. 

Het voorbije jaar had de 
campagne als thema het 
klimaat en werd ieder-
een opgeroepen om zelf 
een klimaatakkoord te 
ondertekenen. 

In december vond in het 
Zuid-Afrikaanse Durban 
de klimaattop plaats en 
hopelijk is er ditmaal 
ernstig werk geleverd. 

Miljoenen mensen in het 
Zuiden zijn nu al het slachtoffer van de klimaatverandering. 
Oogsten mislukken, er ontstaan voedseltekorten, hele ge-
bieden worden getroffen door overstromingen en andere 
hebben te kampen met toenemende droogte. Ziektes brei-
den zich uit. 

Wat kunnen wij daartegen beginnen: 

- vooreerst moet onze eigen CO2-uitstoot drastisch naar 
beneden. Er moet een bindend internationaal akkoord 
komen dat de industrielanden oplegt om van hun CO2-
uitstoot met 40 % te verminderen tegen 2020. 

- vervolgens moeten wij het Zuiden vergoeden voor de 
schade die het nu al heeft. België en Europa moeten 
daarom vanaf 2013 jaarlijks een bijdrage voorzien voor 
het VN klimaatfonds van respectievelijk 1 miljard en 35 
miljard euro. 

 

Als banken kunnen gered worden door er vele miljarden 
euro’s in te pompen dan moet dat zeker kunnen als het om 
mensenlevens gaat. 

Onze gemeente heeft reeds een lange traditie als het om 
financiële steun gaat voor duurzaam ontwikkelingswerk en 
mag in Vlaanderen zelfs koploper genoemd worden op dit 
vlak.   11.11.11 hield er trouwens aan om ons op 16 de-
cember hier officieel voor te bedanken wat wij uiteraard ten 
zeerste hebben geapprecieerd. 

Enkele cijfers: 

Zwijndrecht hanteert nog steeds de 1 % regel, d.w.z.   dat 
1 % van de gewone uitgaven be-
steed wordt aan ontwikkelingssa-
menwerking. Ondanks alle bespa-
ringsrondes die gebeuren om de 
gemeentefinanciën gezond te hou-
houden. In concreto betekent dit 
dat 216.730 euro voorzien wordt in 
de begroting 2012, hiervan gaat 
173.545 euro naar 11.11.11. 

Bij deze wil ik vooral ook de men-
sen van de derdewereldraad en 
de wereldwinkel danken voor hun 
vrijwillige inzet bij het hele gebeu-
ren. 

 
.  

   
WWWAAAAAARRRVVVOOOOOORRR   SSSTTTAAAAAATTT   DDDEEE   GGGEEELLLIIIJJJKKKEEEKKKAAANNNSSSEEENNNRRRAAAAAADDD???   

De gelijkekansenraad wil graag weten welke moeilijkheden inwoners van Burcht of Zwijnd-
recht hebben. 

De raad is er voor mensen die zich ongelijk behandeld voelen, zoals o.a. omwille van een 
handicap, omdat men allochtoon is, omdat men holebi is, alleenstaande moeder of vader, 
in armoede of op de rand van de armoede leeft. 

De raad wil in dat geval de gemeente adviseren om gelijke kansen voor iedereen te realise-
ren, maar kan ook zelf initiatieven nemen om mensen samen te brengen, om elkaar te le-
ren kennen of om problemen te overbruggen. 

Problemen oplossen kan men niet, maar wel doorgeven naar personen of organisaties die 
het wel kunnen. 

Wie zich geroepen voelt om mee te werken aan de gelijkekansenraad, is altijd welkom.  
(meer info: Patricia Lierman gsm 0472 60 18 29) 

PATRICIA LIERMAN  
Voorzitter gelijkekansenraad 

 

ANDRÉ VAN DE VYVER 
Schepen, toerisme,  

mondiaal beleid, 
 groenvoorziening 

DE KLIMAATVERANDERING TREFT IN DE EERSTE 
PLAATS HET ZUIDEN



GGGOOOEEESSSTTTIIINNNGGG   VVVOOOOOORRR   CCCUUULLLTTTUUUUUURRR   !!!   ???   
Tijdens de voorbije gemeenteraden is er een nogal vinnige discussie ontstaan over de deelname van de bevol-
king aan de culturele activiteiten die de gemeente organiseert. Verkeerde berichtgeving hierover noopt mij om 
een en ander te verduidelijken en informatie te verstrekken die gebaseerd is op onderzoeken en niet op halve 
waarheden, verkeerde conclusies of verdraaiing van gedane uitspraken. 

Het is vanzelfsprekend de bedoeling van een cultuurbeleid om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan 
het cultuurgebeuren van een gemeente. Er zijn echter een aantal factoren die een belangrijke invloed uitoefenen 
op het al dan niet deelnemen aan culturele activiteiten. 

Studie na studie heeft aangetoond dat het ouderlijk milieu, het onderwijs, de leeftijd en het inkomen een bepalen-
de rol spelen in het participatiepatroon van de cultuurconsument. 

Gezinnen met kinderen gaan bvb. minder vaak naar culture-
le manifestaties dan gezinnen zonder kinderen. Zo hebben 
huishoudens met kinderen te maken met meer beperkingen, zo-
als het regelen van een oppas en meer kosten aan toegangs-
kaarten per huishouden. Al even belangrijk in deze context is dat 
de culturele competentie van kinderen nog niet zodanig ontwik-
keld is dat zij ten volle kunnen genieten van heel wat culturele ui-
tingen. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de gemeente 
jaarlijks een behoorlijk aantal familievoorstellingen tegen zeer 
matige inkomprijzen. 

Leeftijd is ook nog zo een factor die een rol speelt bij de 
deelname aan cultuur. Merkwaardig genoeg zijn het vooral kin-
deren jonger dan 11 jaar en ouderen boven de 50 die culturele 
manifestaties bezoeken. Kinderen komen vooral via hun ouders 
en de school in contact met cultuur en bij volwassenen gaat het 
vnl. om het kijken en het luisteren naar cultuur.  Het programma 
dat de gemeente aanbiedt is gericht op alle leeftijden en is een 
mix van populair en zgn. moeilijkere dingen. 

Het opleidingsniveau is echter de grootste beïnvloedings-
factor voor cultuurparticipatie. Dit is uiteraard een reden die 
buiten het domein van het cultuurbeleid en de culturele sector 
valt en maar kan verbeterd worden door een stimulans vanuit het 
onderwijs, zoals het organiseren van schoolvoorstellingen het-
geen in Zwijndrecht zeker veelvuldig gebeurt. 

Tenslotte het inkomen. Dit speelt vooral een rol bij het be-
zoeken van klassieke cultuur en passieve cultuurvormen. 
Deze worden vooral als statussymbool gezien en blijken be-

langrijk te zijn bij sociale contacten.  
Het cultuurbeleid in onze gemeente is erop 
gericht om iedereen de mogelijkheid te bie-
den deel te nemen aan de culturele mani-
festaties die georganiseerd worden en 
heeft daarvoor de laagste toegangsprijzen 
in onze regio ingevoerd. 

Dat het cultuurbeleid van onze gemeen-
te probeert een aanbod te creëren voor 
zoveel mogelijk mensen behoeft bijge-
volg geen betoog en is o.m. gebaseerd 
op studiemateriaal uit de sector zelf en 
niet op losse en uit de lucht gegrepen 
beweringen. 

EEEZZZEEELLLSSSOOOOOORRR      
AAAFFFGGGEEESSSCCCHHHAAAFFFTTT   ?????????   
 
Het is de taak van oppositiepartijen om kri-
tisch te staan tegenover het bestuur en te-
vens hebben zij een belangrijke controle-
rende taak te vervullen. 
Wat echter niet kan is verkeerde informatie 
verstrekken. 

Zo werd een tijd geleden gemeld dat 
Ezelsoor wordt afgeschaft. Niets is minder 
waar: Ezelsoor blijft bestaan en er is trou-
wens nooit sprake geweest om het evene-
ment, dat mensen de gelegenheid geeft om 
zich op een goedkope manier boeken aan 
te kopen, af te schaffen. Het enige verschil 
met het verleden is dat Ezelsoor nu steeds 
zal doorgaan op de plaats waar het best 
thuishoort, nl. de bibliotheek. 

Het grote succes van de voorbije editie 
bewijst dat dit zeker een goede keuze is 
geweest.  

Verkeerde informatie verspreiden is ge-
makkelijk; ze weerleggen is soms iets 
moeilijker. 

Alleen dit is dus de correcte informatie! 

 

 

ANDRÉ VAN DE VYVER 
Schepen Cultuur, toerisme,  

mondiaal beleid, 
 groenvoorziening 

GOESTING VOOR CULTUUR !?



OOONNNTTTWWWIIIKKKKKKEEELLLIIINNNGGGSSSHHHUUULLLPPP   
   “““EEEEEENNN   DDDRRRUUUPPPPPPEEELLL   OOOPPP   EEEEEENNN   HHHEEETTTEEE   PPPLLLAAAAAATTT”””   ???   

Sinds geruime tijd 
maak ik deel uit 
van een groepje 
vrijwilligers die op 
diverse manieren 
een bijdrage leve-
ren tot een mens-
waardig bestaan in 
Afrikaanse landen. 

Na meegewerkt te hebben als verpleegkundige in 
projecten in Malawi en Gambia besloot ik in 2010 
van start te gaan met een nieuw project in Senegal: 
Aisawa. 

Ik kreeg de mogelijkheid aan te sluiten bij een reeds 
bestaand en uitstekend lopend project Aminata. Een 
project dat voornamelijk gebaseerd is op educatie in 
vele vormen, noem het maar een scholenproject. 
Ondermeer het bouwen van klaslokalen en alle 
noodzakelijkheden die onderwijs moeten mogelijk 
maken. Het nieuw opgestarte en aansluitend project 
Aisawa richt zich gezien mijn beroep als verpleeg-
kundige meer naar de medische ondersteuning. 
Voornamelijk het bieden van eerste zorgen, verzor-

gen van wonden, 
aanbieden van 
medicatie voor al-
gemeen welzijn en 
zo meer. 

De nieuwe hulp-
post hebben we 
kunnen onder-
brengen in een ge-

bouw vlakbij het bestaande scholengebouw van 
Aminata meer bepaald in het dorpje Sarene onge-
veer 150 km van Dakar (hoofdstad van Senegal).  

Ik tracht minstens tweemaal per jaar met enkele 
verpleegkundigen gedurende een langere periode 
aanwezig te zijn. In onze groep vrijwilligers hebben 
we iemand gevonden die gedurende gans het jaar 
ter plaatse blijft en zo tijdens onze afwezigheid ver-
der medische hulp kan aanbieden. 

Tijdens ons verblijf trachten we ons aan een be-
paald schema te houden wat de dagindeling betreft, 

iets wat zeker niet 
naar Afrikaanse 
normen is. 

Zo verplaatsen we 
ons in de ochtend 
met paard en kar 
door de brousse 
naar de hulppost 
waar we mensen 

ontvangen en helpen met vaak uiteenlopende medi-
sche problemen. Gedurende de middag en op het 
warmste moment van de dag nemen we enkele 
momenten vrij om van de omgeving en de natuur te 
genieten. Na de middag en gedurende de voor-
avond begeven we ons naar nabijgelegen dorpen 
(vaak enkele hutten in groep) om “hut aan hut” be-
zoeken af te leggen, omdat vele mensen vaak niet 
de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen naar de 
dichtstbijzijnde hulppost. 

Om een organisatie 
als deze draaiend 
te houden hebben 
we niet alleen nood 
aan vrijwilligers 
maar uiteraard ook 
aan financiële mid-
delen. Een groot 
deel van deze mid-

delen komt van acties die we tijdens gans het jaar 
organiseren. We kunnen uiteraard ook rekenen op 
de steun van de gemeente. Met de middelen die we 
bij elkaar krijgen wordt er hier heel wat medicatie en 
medisch verzorgingsmateriaal aangekocht dat we 
dan zelf meenemen bij één van onze bezoeken. 

Toekomst gericht zullen we binnen het project Ami-
nata werken aan de uitbouw van klaslokalen, wc’s 
voor kinderen, het aanleggen van waterputten en 
waterleidingen. 

Binnen het project Aisawa zullen we trachten te 
voorzien in financiële ondersteuning bij chirurgische 
ingrepen, die niet ter plaatse kunnen gebeuren 
maar waarvoor de patiënten zich dienen te ver-
plaatsen naar de hoofdstad. Verder zullen we ook 
werk maken rond het promoten van anti conceptie. 
We zullen door samenwerking in beide projecten 
educatie aanbieden rond lichaamsverzorging en hy-
giëne. 

Uiteraard zijn er tal van organisaties als de onze die 
er voor ijveren ook de minderen op onze globe een 
menswaardig bestaan te geven 
en ik kan enkel maar zeggen 
dat werken als vrijwilliger voor 
zulke projecten me een onge-
kende voldoening geeft. 

Ongetwijfeld hoort of leest u in 
de toekomst nog over één van 
onze projecten en indien u 
meer info zou willen kan u zich 
steeds tot mij richten (ing-
kri@telenet.be) 

 

Ingrid Pierré 
OCMW raadslid  

 

GGGOOOEEESSSTTTIIINNNGGG   VVVOOOOOORRR   CCCUUULLLTTTUUUUUURRR   !!!   ???   
Tijdens de voorbije gemeenteraden is er een nogal vinnige discussie ontstaan over de deelname van de bevol-
king aan de culturele activiteiten die de gemeente organiseert. Verkeerde berichtgeving hierover noopt mij om 
een en ander te verduidelijken en informatie te verstrekken die gebaseerd is op onderzoeken en niet op halve 
waarheden, verkeerde conclusies of verdraaiing van gedane uitspraken. 

Het is vanzelfsprekend de bedoeling van een cultuurbeleid om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan 
het cultuurgebeuren van een gemeente. Er zijn echter een aantal factoren die een belangrijke invloed uitoefenen 
op het al dan niet deelnemen aan culturele activiteiten. 

Studie na studie heeft aangetoond dat het ouderlijk milieu, het onderwijs, de leeftijd en het inkomen een bepalen-
de rol spelen in het participatiepatroon van de cultuurconsument. 

Gezinnen met kinderen gaan bvb. minder vaak naar culture-
le manifestaties dan gezinnen zonder kinderen. Zo hebben 
huishoudens met kinderen te maken met meer beperkingen, zo-
als het regelen van een oppas en meer kosten aan toegangs-
kaarten per huishouden. Al even belangrijk in deze context is dat 
de culturele competentie van kinderen nog niet zodanig ontwik-
keld is dat zij ten volle kunnen genieten van heel wat culturele ui-
tingen. Om hieraan tegemoet te komen organiseert de gemeente 
jaarlijks een behoorlijk aantal familievoorstellingen tegen zeer 
matige inkomprijzen. 

Leeftijd is ook nog zo een factor die een rol speelt bij de 
deelname aan cultuur. Merkwaardig genoeg zijn het vooral kin-
deren jonger dan 11 jaar en ouderen boven de 50 die culturele 
manifestaties bezoeken. Kinderen komen vooral via hun ouders 
en de school in contact met cultuur en bij volwassenen gaat het 
vnl. om het kijken en het luisteren naar cultuur.  Het programma 
dat de gemeente aanbiedt is gericht op alle leeftijden en is een 
mix van populair en zgn. moeilijkere dingen. 

Het opleidingsniveau is echter de grootste beïnvloedings-
factor voor cultuurparticipatie. Dit is uiteraard een reden die 
buiten het domein van het cultuurbeleid en de culturele sector 
valt en maar kan verbeterd worden door een stimulans vanuit het 
onderwijs, zoals het organiseren van schoolvoorstellingen het-
geen in Zwijndrecht zeker veelvuldig gebeurt. 

Tenslotte het inkomen. Dit speelt vooral een rol bij het be-
zoeken van klassieke cultuur en passieve cultuurvormen. 
Deze worden vooral als statussymbool gezien en blijken be-

langrijk te zijn bij sociale contacten.  
Het cultuurbeleid in onze gemeente is erop 
gericht om iedereen de mogelijkheid te bie-
den deel te nemen aan de culturele mani-
festaties die georganiseerd worden en 
heeft daarvoor de laagste toegangsprijzen 
in onze regio ingevoerd. 

Dat het cultuurbeleid van onze gemeen-
te probeert een aanbod te creëren voor 
zoveel mogelijk mensen behoeft bijge-
volg geen betoog en is o.m. gebaseerd 
op studiemateriaal uit de sector zelf en 
niet op losse en uit de lucht gegrepen 
beweringen. 

EEEZZZEEELLLSSSOOOOOORRR      
AAAFFFGGGEEESSSCCCHHHAAAFFFTTT   ?????????   
 
Het is de taak van oppositiepartijen om kri-
tisch te staan tegenover het bestuur en te-
vens hebben zij een belangrijke controle-
rende taak te vervullen. 
Wat echter niet kan is verkeerde informatie 
verstrekken. 

Zo werd een tijd geleden gemeld dat 
Ezelsoor wordt afgeschaft. Niets is minder 
waar: Ezelsoor blijft bestaan en er is trou-
wens nooit sprake geweest om het evene-
ment, dat mensen de gelegenheid geeft om 
zich op een goedkope manier boeken aan 
te kopen, af te schaffen. Het enige verschil 
met het verleden is dat Ezelsoor nu steeds 
zal doorgaan op de plaats waar het best 
thuishoort, nl. de bibliotheek. 

Het grote succes van de voorbije editie 
bewijst dat dit zeker een goede keuze is 
geweest.  

Verkeerde informatie verspreiden is ge-
makkelijk; ze weerleggen is soms iets 
moeilijker. 

Alleen dit is dus de correcte informatie! 
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ONTWIKKELINGSHULP
 “EEN DRUPPEL OP EEN HETE PLAAT” ?



Een samenleving die haar doden niet 
eert is verkeerd bezig. Dat er verschil-
lende mogelijkheden zijn om mensen 
een laatste rustplaats te geven is be-
kend. Vroeger was het begraven de 
enige optie, sinds tientallen jaren is er 
de asverstrooiing en de bijzetting in een 
columbarium bijgekomen. Later kwam 
er het urnenveld, een populair gegeven 
zonder weerga. 
Onze gemeente kent echter een be-
perkte oppervlakte en het is dan ook 
niet evident om de begraafplaatsen on-
gelimiteerd te laten uitbreiden. Zowel 
Zwijndrecht als Burcht gaan een uitbrei-
ding tegemoet om te kunnen blijven vol-
doen aan de vraag van de nabestaan-
den. 
Groen! Zwijndrecht-Burcht heeft dan 
ook steeds voorgehouden dat onze bei-
de begraafplaatsen een groen en indien 
mogelijk een parkachtig uitzicht zouden 
krijgen. Naar de toekomst toe komt 
vooral de begraafplaats in Zwijndrecht 
daarvoor in aanmerking. Het oude kerk-
hof wordt niet meer aangesneden en is 
volgens het daar van kracht zijnde BPA 
(Bijzonder Plan van Aanleg) voorbe-
stemd als parkgebied dat naadloos 
aansluit op ons geboortepark. De kring-
loop van het leven. 
Ook onze begraafplaats in Burcht is toe 
aan een aantal aanpassingen, met de 
bedoeling om het voor de bezoeker 
fraaier en rustgevender te maken. 
In vergelijking met andere gemeenten 
ben ik ervan overtuigd dat onze beide 
begraafplaatsen goed scoren, zowel 
qua invulling, als qua onderhoud. Onze 
overleden medeburgers hebben daar 
recht op. 
 

 

 Willy Minnebo 
Burgemeester  

 

 

WWWIIIJJJZZZIIIGGGIIINNNGGG   GGGEEEMMMEEEEEENNNTTTEEE---   eeennn   
OOOCCCMMMWWW---RRRAAAAAADDDSSSFFFRRRAAACCCTTTIIIEEE   

Wegens haar langdurige afwezigheid (medische redenen) 
heeft onze fractieleidster Ferry Van Dyck gevraagd haar, 
voor de gemeenteraad als voor de OCMW-raad, tijdelijk te 
vervangen. Sinds april 2011 nemen Viviane Hermans (ge-
meenteraad) en Ingrid Pierré (OCMW) deze taken waar. 

Viviane Hermans

Zij wil dat er een goede oplossing wordt 
gevonden voor de dagelijkse verkeers-
problematiek in en om Antwerpen, wat 
ook ten goede zal komen aan de lucht-
kwaliteit in onze gemeente. Net daarom 
is zij overtuigd van het meccanotracé 
van stRaten-generaal en Ademloos. 

 woont reeds geruime 
tijd in  Zwijndrecht-Burcht.  Zij is maat-
schappelijk werker van opleiding en 
thema’s zoals milieu, ecologie en ge-
zondheid liggen haar nauw aan het hart.  

Ingrid Pierré

In december heeft ons gemeenteraadslid Nel Rosiers haar 
ontslag ingediend. Door haar verhuis naar de kust kon zij 
niet langer in de gemeenteraad van Zwijndrecht zetelen. Wij 
wensen haar en echtgenoot Luc het allerbeste aan ’t zeetje 
en hopen dat zij ook daar het Groen! gedachtegoed verder 
kunnen uitdragen.  

 is sinds 2009 werkzaam 
als verpleegkundige in het UZ Antwer-
pen. Voordien heeft zij gedurende een 
periode van 16 jaar werkervaring opge-
daan binnen het OCMW van Zwijnd-
recht, meer bepaald in het woonzorg-
centrum Herleving. Door haar ervaring in 
de verzorgende sector, is zij dan ook de 
geschikte persoon om tijdelijk Ferry te 
vervangen en kan zij, binnen het 
OCMW, de al bestaande dienstverlening 
ondersteunen en verder op een positieve 
manier uitbouwen. 

Wij wensen Nel en Luc hartelijk te danken voor hun inzet en 
medewerking die zij vanaf het eerste ogenblik bij de groep 
van Groen! Zwijndrecht hebben getoond.  

De opvolger voor Nel wordt Viviane Hermans die al als tijde-
lijk vervangster van Ferry Van Dyck in de gemeenteraad ze-
telde (zie hierboven). De tijdelijke vervanging van Ferry zal 
nu worden waargenomen door Gust Janssens

Gust is binnen de groep van Groen! 
Zwijndrecht-Burcht reeds meer dan 20 
jaar actief. Hij is vanuit zijn opleiding 
(sociaalverpleegkundige) en job (coör-
dinator C.K.G. De Kleine Vos VZW 
Borgerhout) sterk sociaal geënga-
geerd. Voor Groen! Zwijndrecht-Burcht 
zetelde hij reeds gedurende drie legis-
laturen (tot 2006) als mandataris in 
OCMW-raad. 

 die de ran-
gen van de Groen! fractie komt vervoe-
gen. 

Viviane Hermans 

 

Gust Janssens 

 

Ingrid Pierré 

 

WIJZIGING GEMEENTE- en
    OCMW-RAADSFRACTIE ONZE BEGRAAF-

PLAATSEN


