






 IRENE HOPPE  /  Gemeenteraadslid 

Afkomstig van Berlijn, van opleiding 
lera res muziek en wiskunde, getrouwd 
en twee volwassen kinderen, wereld-
winkelier en muzikant in koor en or-
kest, ski- en kanoliefheb ber, 6 jaar er-
varing als gemeenteraadslid, en 6 jaar 
als schepen voor o.a. leefmilieu en 
stedenbouw. Groene ruimte en gezon-
de lucht bewaren voor toekomstige 
generaties, zuinig omgaan met ener-

gie, en minder auto rijden, dat zijn mijn hot items voor de 
toe komst.

 PATRICIA LIERMAN  /  Gemeenteraadslid 

Het grootste deel van mij leven heb 
ik doorgebracht in Burcht en Zwijnd-
recht.  Geconfronteerd met de uitbrei-
ding van andere culturen in de stads-
rand, engageer ik me reeds jaren als 
voorzitter van de gelijkenkansenraad 
voor het creëren van gelijkenkansen 
voor iedereen. Maar ook diegenen die 
geen stem hebben genieten mijn bij-
zondere aandacht: het voorkomen van 

dierenleed en het voeren van een verantwoord dierenbe-
leid staan hoog in mijn vaandel.

 FIEN HIEL  /  Gemeenteraadslid 

Master in de Strategische Communi-
catie en in de Internationale Betrek-
kingen en Diplomatie. Door mijn stu-
dies heb ik de kans gekregen om een 
stuk van de wereld te verkennen en 
ook in mijn vrije tijd reis ik regelmatig. 
Groen zet zich in voor een duurzame, 
solidaire en kwaliteitsvolle toekomst. 
Als pas verkozen gemeenteraadslid in 
Zwijndrecht wil ik mijn schouders daar 

volledig onder zetten. In het bijzonder wil ik mij engage-
ren voor leefmilieu- en jeugdthema’s. Maar bovenal moet 
Zwijndrecht voor mij een plek zijn waar het voor iedereen 
aangenaam wonen is.

 INGRID PIERRÉ  /  OCMW raadslid 

Na in de vorige legislatuur deel uitge-
maakt te hebben van de OCMW raad 
ter vervanging van Ferry Van Dyck die 
door omstandigheden haar favoriete 
raad niet meer kon bijwonen had ik mij 
kandidaat gesteld om nu als volwaar-
dig OCMW raadslid te fungeren. Mijn 
ervaring als verpleegkundige en mijn 
sociale ingesteldheid zullen er zeker 
toe bijdragen om binnen de huidige 

OCMW raad een meerwaarde te betekenen.

 CINDY DOBBELEIR  /  Gemeenteraadslid 

Na speelpleinwerking, grabbelpas, 
leiding in scouts en KSA heb ik mijn 
“loopbaan” met kinderen en jongeren 
verder gezet in de bijzondere jeugd-
zorg en kinder- en jeugdpsychiatrie 
als opvoedster. Vanuit de jeugdraad 
ben ik in de politiek gestapt. En zo ben 
ik me ook beleidsmatig voor jeugd 
gaan inzetten. Sinds 2000 zetel ik in de 
Zwijndrechtse gemeenteraad en wil ik 
meewerken aan een aanbod voor jeugd dat gezien mag 
worden: een uitgebreid aanbod activiteiten door de jeugd-
dienst en den Trechter, ondersteuning van het jeugdwerk, 
meer ruimte voor jeugd, speelpleintjes, opvoedingson-
dersteuning, flexibele en betaalbare kinderopvang, be-
taalbaar wonen, …

 VERA COLE  /  Gemeenteraadslid 

In het leven komen soms dingen op je 
pad waarvan je voelt dat ze er iets toe 
doen. Zo is dat ook met mijn kandidaat-
stelling op de lijst van Groen. En kijk ik 
ben door jullie verkozen om in de ge-
meenteraad te zetelen. Die kans is niet 
iedereen gegeven. Ik ga ze benutten! 
Omringd door mensen met ervaring 
en enthousiaste nieuwelingen belo-
ven het dynamische jaren te worden. 
Een goede samenwerking kan leiden tot geslaagde resul-
taten. Laat ons samen een aangename gemeente maken 
om te wonen, werken, sporten en leven want Zwijndrecht 
Burcht is onze thuis. Daar draag ik graag toe bij!

 LUC COPPIETERS  /  OCMW raadslid  

Bediende in de bouw - reeds 6 jaar 
ervaring als OCMW raadslid en nu de 
komende 6 jaar terug actief als OCMW 
raadslid. Met de economische crisis 
die momenteel door de hele wereld 
raast, is het duidelijk dat ook vele in-
woners van onze gemeente mee in de 
klappen delen.

 GREET BERGMANS  /  OCMW raadslid  

Als jurist ben ik actief binnen het be-
stuursrecht en vooral ruimtelijke orde-
ning. Mijn werk en mijn gezin doen een 
sterk besef groeien van de enorme 
uitdagingen die onze maatschappij in 
de toekomst het hoofd zal moeten bie-
den. Onze gemeente kent nu al ernsti-
ge mobiliteitsgerelateerde problemen 
(fijn stof, lawaai, ...). Het is aan onze 
generatie om nu te werken aan duur-
zame oplossingen. Ik wil mijn schouders zetten onder de 
leefbaarheid en toekomst van Zwijndrecht-Burcht.


