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GROENE BERICHTEN

Heel wat gewone mensen zoals u en ik weten al jaren dat een gezonde en veilige leefomgeving voor ons-
zelf, onze kinderen en kleinkinderen van het allergrootste belang is. 

Dat we goed beseffen hoe hoog de nood is, blijkt uit de talrijke acties van inwoners overal in Vlaanderen, 
waarbij gewone burgers een betere leefomgeving eisen met minder auto’s, minder zwaar verkeer, veilige 
wegen voor kwetsbare weggebruikers, schonere lucht, minder lawaaihinder, enz. Ook belangrijke midden-
veldorganisaties als de Gezinsbond, het OIVO en de Bond Beter Leefmilieu zetten hun schouders onder deze 
strijd. Zelfs de Europese Commissie toont zich vooruitziend en riep bijvoorbeeld 2013 uit tot het jaar van de 
lucht. 

Tot nu toe kwamen onze nationale en Vlaamse beleidsmakers echter niet veel verder dan gebakken lucht 
wanneer het over duurzame maatregelen gaat. Nu moeten ze toch de bezorgdheid van de mensen gaan 
volgen, zouden we denken. Of dat na de verkiezingen van 2014 met een verder gezet  centrumrechts beleid 
gaat gebeuren, is nog maar de vraag. 

In Zwijndrecht-Burcht gaan we daar in ieder geval wel voluit voor. Dat is volgens mij trouwens één van de 
voornaamste redenen waarom velen onder u Groen het vertrouwen geven om deze gemeente opnieuw zes 

jaar te besturen. U weet immers dat er met Groen in het bestuur altijd voor 
de meest leefbare oplossing gekozen wordt. U weet dan dat er niet alleen 
aan vandaag, maar ook aan de toekomst gedacht wordt. Dat is al jaren zo. Op 
de vervuiling van verkeer en industrie rondom ons hebben we niet altijd veel 
vat, maar we doen wat we kunnen doen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we 
een erg kritische houding aannemen in het Oosterweeldossier, dat we bijna 
80 procent van onze gemeentelijk inkomsten uit belastingen bij de industrie 
halen, en dat we binnen Zwijndrecht de strijd aangaan tegen sluipverkeer 
en investeren in initiatieven om bijvoorbeeld schoolomgevingen veiliger en 
gezonder te maken. 

Een zware opgave, waarvoor we ook uw steun nodig hebben. Gelukkig heb-
ben we in Zwijndrecht-Burcht een frisse én ervaren Groene beleidsploeg die 
dit ook kan waarmaken, met de sterke steun van onze coalitiepartner.

Spreekt de Groene koers die Zwijndrecht vaart u wel aan, en 
wil u hieraan meebouwen? Aarzel vooral niet om ons aan te 
spreken!    info@groenzwijndrecht.be

GROEN GAAT VOLUIT VOOR LEVENSKWALITEIT

Knut De Swert 
Voorzitter Groen

Burcht - Zwijndrecht



MOBILITEIT EN VERKEERSLEEFBAARHEID ZIJN BEPALEND  
VOOR DE LEVENSKWALITEIT IN BURCHT EN ZWIJNDRECHT.  
STAP VOOR STAP STREEFT GROEN NAAR VERBETERING.

SNELHEIDSREMMERS EN MEER PARKEERPLAATSEN 
 OP DE HEIRBAAN / KRUIBEEKSESTEENWEG

SCHOOLSTRATEN

Ondanks de nieuwe inrichting van de Heirbaan en 
de Kruibeeksesteenweg wordt blijkbaar niet al-
tijd voldoende rekening gehouden met de gelden-
de snelheidsbeperking en blijft de parkeerdruk op 
deze weg bestaan.

Daarom dringen zich een aantal maatregelen op. 
Om de snelheid af te remmen kunnen wegver-
smallingen met asverschuivingen worden inge-
richt waarbij wisselende voorrangsregelingen van 
toepassing zijn. Voorrang wordt daarbij verleend 
aan het verkeer dat het beste overzicht heeft 
over de verkeerssituatie, namelijk het verkeer dat 
het centrum van Burcht verlaat. Door deze weg-
versmallingen te combineren met parkeerstroken 
kunnen we een twintigtal extra parkeerplaatsen 
op de rijweg creëren. Veiligheidshalve kunnen de 
voet- en fietspaden van deze zones worden afge-
schermd. 

Bovendien is het mogelijk deze asverschuivingen 
op termijn in te richten met aanplantingen ter 
verfraaiing.

September is de maand waarin de scholen terug van start gaan. Overal ten lande brengen ouders hun jonge 
kinderen naar school. Ze doen dit te voet of met de fiets, maar vaak ook met de auto om vervolgens hun 
weg verder te zetten naar het werk of gewoon omdat het voor hen gemakkelijk is.

Het frequente autogebruik maakt schoolomgevingen niet alleen in Zwijndrecht maar ook elders bijzonder 
onveilig en ongezond. Mensen parkeren waar het niet toegelaten is of trachten zo dicht mogelijk bij de 
schoolingang te komen om hun kinderen af te zetten, vaak met draaiende motor.

Wij willen daar iets aan doen. Wij willen die schoolomgevingen veiliger en 
gezonder maken door een aantal gerichte ingrepen afhankelijk van de plaats 
waar de school zich bevindt.

De “gemakkelijkste” schoolomgeving is die van de nieuw opgerichte school 
in de Paul Van Goethemstraat. Dit zal dan ook de eerste zijn die we zullen 
aanpakken.  Daarop zullen dan de omgevingen van de Laarstraat en de Re-
genbooglaan volgen.

De precieze ingrepen zullen ten gepaste tijde voldoende worden medege-
deeld aan de directies van de scholen, de ouders en de omwonenden, zodat 
iedereen weet wat er te gebeuren staat. De veiligheid en de gezondheid van 
onze kinderen is voor ons van zeer groot belang.André Van de Vyver

Burgemeester



FIETSPAD PASTOOR COPLAAN

VERNIEUWDE SPORTVLOER IN ONZE SPORTHAL

Wie de verplaatsing tussen onze beide deelgemeen-
ten wel eens met de fiets maakt, zal zich ongetwijfeld 
de “staat” van het fietspad op de P. Coplaan herinne-
ren: losliggende betonstroken met verhoogde asfalt-
naden, putten, blijvende plassen,…

Deze omstandigheden behoren sinds begin september 
tot onze gemeentelijke historiek.

Het bestuur uit de vorige legislatuur nam in 2012 de 
beslissing dit fietspad tussen Verbindingstraat en 
Victoria Heirwegstraat te renoveren. Voorafgaand 
hadden we een afwachtende houding ingenomen daar 

een eventuele Oosterweelverbinding bepaalde uitvoeringen zou hypothekeren. Vermits er rond het dossier 
Oosterweel nog geen definitieve beslissingen genomen zijn, was langer wachten met een eventuele re-
novatie geen optie. Daarom werd het fietspad recentelijk heraangelegd: de oude toplaag (zowel beton als 
asfalt) werd verwijderd, de afwatering verbeterd en een nieuwe toplaag aangebracht in gekleurd asfalt. 

Zo kunnen onze bewoners de afstand tussen beide deelgemeenten op een comfortabele manier met de 
fiets afleggen.

Kris Herremans,
lanceerde dit project tijdens 
de vorige legislatuur

In het sportbeleidsplan 2008-2013 was voorzien de sportvloer in de sport-
hal te vervangen. Oorspronkelijk zou dit gekoppeld worden aan de uit-
breiding van de sporthal. Aangezien deze uitbreiding nog niet kon worden 
gerealiseerd, werd beslist deze ingreep los te koppelen van de uitbreiding 
en hiervoor een afzonderlijk dossier op te starten. Tevens kon ons bestuur 
genieten van een aanzienlijke subsidie (€60.000) van de Vlaamse overheid 
voor de vervanging van sportvloeren die niet meer aan de geldende kwali-
teitsnormen voldoen. De werken werden uitgevoerd tijdens de zomerslui-
tingsperiode van de sporthal. Deze is nu voorzien van een combielastische 
sportvloer ter waarde van €240.000.

Kris Herremans
Voorzitter

 Gemeenteraad



DE GRIJZE ZONE. “SLAGBOMEN DICHT, MOTOR AF”: NUTTIG OF NIET?

In deze rubriek zoeken we een groen antwoord op een concrete vraag die 
iedere Zwijndrecht-Burchtenaar zich wel al eens gesteld heeft.

Het moet een van de meest genegeerde verkeergeboden in onze ge-
meente zijn: het plaatje aan de overweg bij het station dat wachtende 
chauffeurs aanmaant hun motor stil te leggen. Wie het bord ongetwij-
feld wel heeft opgemerkt, zijn de vele (vaak jonge) voetgangers en 
fietsers die, vooral tijdens de ochtend- en avondspits, heel wat hinder 
ondervinden van al dat stilstaand verkeer. Over het nut en nadeel van 
“stationair draaien” zijn de meningen verdeeld. We zetten een en an-
der op een rijtje.

De wet is de wet 
En wat zegt de wet? Bestuurders mogen hun 
auto niet stationair laten draaien, “behalve in ge-
val van noodzaak” (KB van 4 april 2003 tot wijzi-
ging van het KB van 1.12.1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg). Duidelij-
ker kan niet: leg je motor stil, tenzij dat door om-
standigheden niet mogelijk of wenselijk is. 

Zo is even halt houden om een voetganger te la-
ten oversteken ongetwijfeld een dwingende re-
den om de motor te laten draaien (je neemt im-
mers actief deel aan het verkeer); de geneugten 
van airco op een warme zomerdag terwijl je aan 
de schoolpoort op de kinderen wacht, is dat niet. 
Ook wie voor een gesloten overweg staat, kan 
beslist tal van goede redenen bedenken om de 
motor niet stil te leggen, maar dwingend kan men 
deze met de beste wil niet noemen: je zal immers 
ruimschoots de tijd hebben om de auto terug te 
starten terwijl de slagbomen omhoog gaan.

Toch blijkt deze “gedrags- en leefbaarheidsre-
gel” moeilijk afdwingbaar, want we zijn afhanke-
lijk van het inschattingsvermogen en de verant-
woordelijkheidszin van de individuele chauffeur. 
Zelfs de toelichting bij de wegcode is allesbehal-
ve verhelderend (Staatsblad 12/01/2004): naast 
“mechanische problemen” (denken we aan een 
lege batterij) en het in werking stellen van zware 
voertuigen (met tijdrovende opstartsystemen), 
blijken ook “stilstaan in de file” en zelfs wachten 
als taxichauffeur, steeds met draaiende motor te 
mogen gebeuren.
Zo’n lijst van “uitzonderingssituaties” helpt ons 

niet echt verder, wel in tegendeel: zij holt de al-
gemene regel alleen maar uit. 

Toch is “stationair draaien” hinderlijk, niet alleen 
voor wie naast de wagen staat maar ook voor wie 
erin zit. De meest geconcentreerde uitlaatgas-
sen worden immers uitgestoten ter hoogte van 
de luchtinfiltratie van de auto die erachter staat. 
Tenzij je in “polepositie” voor de sporen staat, zal 
de luchtkwaliteit in je wagen daardoor mogelijks 
tot vier keer slechter zijn dan erbuiten.

De x-seconden-regel
Naast de wegcode is er uiteraard de vraag of het 
vanuit ecologisch standpunt wel loont of zelfs 
wenselijk is de wagen uit te schakelen. Vanaf 
wanneer weegt de winst van het stilleggen op 
tegen het verlies van het terug starten?

Raadgevingen hierover lopen nogal uiteen, gaan-
de van 20 seconden tot 2 minuten. Dit heeft al-
les te maken met de technologische vooruitgang 
die de automobielsector de voorbije twintig jaar 
heeft geboekt op vlak van energieverbruik, co2-
uitstoot en polluenten. Echt oude modellen kun-
nen beter blijven draaien wanneer de motor nog 
koud staat en de wachttijd minder dan twee mi-
nuten bedraagt. Bij moderne motoren hoeft men 
bij het starten geen gas meer te geven; brand-
stofverbruik en uitstoot zijn minimaal, zodat 
een paar seconden stilstaan al rendeert (rustig 
vertrekken blijft wel de boodschap!). Recente 
wagens hebben een betere verbranding en lopen 
beter warm al rijdend dan wanneer ze stilstaan. 
Sommige nieuwe modellen zijn bovendien uit-
gerust met een start – stop - systeem (of ‘eco-



drive’), waarbij de motor automatisch wordt uitgeschakeld en terug begint te lopen zodra men de koppeling 
induwt. 

Volgens Febiac, die de belangen van de sector verdedigt, is de gemiddelde leeftijd van het Belgische wa-
genpark 8 jaar. De meeste wagens die voor de overweg staan te wachten, zullen dus ergens tussen de 30 
en de 120 seconden moeten stilstaan vóór het afzetten van de motor de juiste keuze is. Een algemene regel 
formuleren voor het wachten bij de overweg, blijft dus moeilijk. 

Ik leg mijn motor stil!
Cijfers van spoorwegnetbeheerder Infrabel tonen aan dat de overweg in de Statiestraat tijdens de och-
tend- en avondspits per treinpassage gemiddeld 2 minuten gesloten is, met een minimum van 1 minuut tot 
een maximum van 3 minuten. De kans dat je met een wagen rijdt die meer nodig heeft om het stilleggen 
van de motor economische en ecologisch te laten renderen dan deze 2 minuten, is uiterst klein. Daarom is 
er slechts één conclusie: leg je je motor altijd stil, dan zal je op het einde van de rit de beste keuze hebben 
gemaakt, voor jezelf en voor de stationsomgeving. 

Tijdens de ochtend- en avondspits zijn de slagbomen in de 
Statiestraat momenteel minstens de helft van de tijd om-
laag, met een onvermijdelijk verkeersinfarct, gevaarlijke 
toestanden en een ongezonde blootstelling aan uitlaatgas-
sen als gevolg. Maar er is beterschap in zicht!

Spoorwerknetbeheerder Infrabel laat weten dat de splin-
ternieuwe Liefkeshoekverbinding tegen eind volgend jaar 
in gebruik zal worden genomen. Deze nieuwe goederen-
spoorlijn maakt een rechtstreekse verbinding tussen de 
Waaslandhaven en Antwerpen Noord, waardoor de omweg 
via de Kennedytunnel overbodig wordt. Zwijndrecht is dan 
eindelijk verlost van het haventransport over het spoor, 
dat meestal door vervuilende dieselmotoren wordt aange-
stuurd en bovendien een belangrijke oorzaak is van de lange 
wachttijden aan de overweg. Ook al wordt een deel van de 
op die manier gewonnen spoorcapaciteit op termijn ingeno-
men door extra personentreinen, toch zal de leefbaarheid 
van de spoorwegomgeving er flink op vooruit gaan! 

Bovendien bestaan er concrete plannen om perron 1 (rich-
ting Antwerpen) naar de andere kant van de overweg (Laarstraat) te verplaatsen. Hierdoor zullen 
de wachttijden aan de overweg aanzienlijk verkorten (men moet immers niet meer wachten tot de 
reizigers zijn in- en uitgestapt). 

Aard van der Donckt
Schepen Ruimtelijke ordening, stedenbouw,  
leefmilieu, woon- , duurzaam- en afvalbeleid

Steven Vervaet 
Bestuurslid Groen Zwijndrecht
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WOON- EN ZORGCENTRUM CRAEYENHOF:
 EEN STAND VAN ZAKEN

Wie door de Kloosterstraat loopt kan niet naast de enorme bouwput kijken van waaruit het nieuwe Woon- 
en Zorgcentrum (WZC) moet verrijzen.

Op 8 april gingen de werken van start, onder slechte weersomstandigheden. Toch was het niet het slechte 
weer dat de oorzaak zou worden van enkele 
dagen vertraging. Bij het graven van de bouw-
put stuitte men namelijk op vervuilde grond. 
Het afvoeren en verwerken hiervan is afhanke-
lijk van de graad en de soort van vervuiling. De 
bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeen-
schap hadden enkele dagen nodig om de ana-
lyses uit te voeren en te bepalen hoe de grond 
diende afgevoerd te worden. Dankzij een goede 
samenwerking kon de vertraging tot een mini-
mum worden herleid. Nog voor het bouwverlof 

kon de eerste laag 
van de fundering voor 
het nieuwe WZC ge-
goten worden.

Vandaag verlopen de 
werken volgens plan, 
en wie door de Kloos-
terstraat wandelt en 

in de enorme bouwput kijkt, zal merken dat het goed vooruit gaat. Als alles zo 
verdergaat, beschikken we binnenkort ook in Burcht over een nieuw WZC dat 
aan de modernste eisen voldoet.
Op de talrijk bijgewoonde infovergadering voor de buurtbewoners kregen we 
alvast lovende commentaren. 

De Groen-fractie binnen het OCMW zal erop blijven toezien dat de werken vlot 
verlopen. Wij houden je op de hoogte. 

Chris Vermeulen
Voorzitter OCMW



 VRIJWILLIGERS
Vlaanderen telt meer dan 1 miljoen vrijwilligers. De belangeloze inzet van deze mensen betekent een 
enorme meerwaarde, niet alleen voor de maatschappij maar ook voor de helpers zelf. Groen-OCMW-raadslid 
Ingrid Pierré getuigt. 

Overal zie je de advertentie: Vrijwilligers gezocht! Iedere vereniging,  
sportclub en ziekenzorgverstrekker komt handen tekort. Vermits ik niet 
meer voltijds werk en hier en daar wat tijd over heb, bood ik me als vrijwil-
liger aan in Woon- en zorgcentrum Herleving. Het WZC doet regelmatig 
een beroep 
op nieuwe 
vrijwilligers 
die er worden 

ingezet voor allerlei taken. De vrijwilligers zorgen er 
voor de spreekwoordelijke kers op de taart. Bejaarde 
mensen hebben graag een extra babbel, iemand die 
hen helpt bij het eten wanneer dat niet meer zo goed 
lukt, iemand die met hen een fietstochtje gaat ma-
ken met aangepaste fietsen. Dat fietsen zag ik wel 
zitten, en de bewoners genieten enorm van dit fiet-
stochtje: het buiten zijn, het rijden langs vertrouwde 
straten, het praatje met de fietsbuddy. 

Deze zomer gaf ik me ook op als chauffeur voor het 
busje tijdens de vakantieveertiendaagse. De eerste 
weken van juli zijn in het WZC vakantieweken. Alle 
dagen trekken de bewoners en vrijwilligers onder 
leiding van de animatieploeg erop uit. We nemen 
telkens andere bewoners mee uit. Zo krijgt ieder-
een de kans om op uitstap te gaan. We trokken naar 
Nieuwpoort, de Beverse markt, de Olmense zoo, 
het circuspark Harry Malter en de koekenstad. Ook 
de uitstapjes in de onmiddellijke omgeving van het 
WZC mag ik niet vergeten. Iedereen krijgt een reisje 
“op maat”.

Na die drukke en voor de vrijwilligers ook wel ver-
moeiende veertien dagen kende ik tal van mensen 
van het WZC Herleving veel beter. Het waren niet al-
leen voor de bewoners toffe en ontspannende we-
ken; ook ikzelf heb er echt van genoten.

Ingrid Pierré
OCMW – raadslid  

VRIJWILLIGERSWERK: ook iets voor jou?
WZC Herleving, Brigitte Berckmoes 
03 250.18.50

WIJZIGING GEMEENTERAADS-
FRACTIE: 
Johan Dom volgt Fien Hiel op:
Fien: “Gezien ik binnenkort verhuis buiten de ge-meen-
te, neem ik afscheid van de Zwijndrechtse gemeente-
politiek. Mijn mandaat gaat dan over naar de eerste op-
volger, Johan Dom. Hoewel ik slechts een korte ervaring 
had met de ins en outs van de werking in Zwijndrecht is 
het toch een unieke beleving geweest. Het is bijzonder 
om de zaken van zo dichtbij te volgen en er actief aan 
te kunnen meebouwen. Toch is zo’n mandaat niet te 
onderschatten. Er komt heel wat bij kijken en het enga-
gement aangaan, betekent serieus wat agendaruimte 
inleveren. Bijdragen tot een mooi resultaat geeft echter 
voldoening en is de moeite dan ook meer dan waard. Ik 
wil iedereen bedanken die er met raad en daad voor me 
was tijdens de voorbije maanden en ik wens Johan en de 
rest van de groep alle succes toe in de toekomst.” 

Johan: “Gemeenteraad, commissies: het lijkt inderdaad 
veel werk, en dat is het ook, om met een voltijdse job en 
het vaderschap over een kleine deugniet te combineren. 
Toch kijk ik ernaar uit, om samen met een sterke groep 
verder te bouwen aan een duurzaam, veilig en aange-
naam Zwijndrecht. 

Als ouder hecht ik veel be-
lang aan die veilige omge-
ving waarin kind-lief kan 
opgroeien: niet alleen ver-
keersdrukte op weg van 
en naar de school, speel-
ruimte en kwaliteitsvolle 
opvang,  maar ook gezond-
heidsaspecten zoals fijn 

stof zijn uitdagingen die we dienen te ondervangen en 
liefst op te lossen. Het feit dat we met groen in Zwijnd-
recht vol inzetten op deze punten; maatregelen tegen 
sluipverkeer, kindvriendelijke schoolomgevingen, een 
nieuwe Kozze, … spreekt natuurlijk boekdelen. In een 
dergelijk project wil ik gerust (veel) vrije tijd steken, 
want ik ben ervan overtuigd dat dit voor iedereen, jong 
en oud, zal lonen.”



Greet Bergmans 
OCMW-raadslid

WASE GROENEN PLEITEN VOOR DUURZAME AANPAK MOBILITEITS-
PROBLEMEN
De mobiliteitsproblemen én -plannen rond Antwerpen blijven aanslepen. In het Waasland en zeker in 
Zwijndrecht mag de toestand niet blijven zoals hij is. Oplossingen moeten echter zinvol en duurzaam zijn. 
Bovendien moet rekening gehouden worden met de belangen van Antwerpen, Linkeroever, Zwijndrecht én 
het Waasland. 

Op vraag van Groen Zwijndrecht hebben de Groen-groepen in het Waasland daarom een gezamenlijk stand-
punt ingenomen over de grote mobiliteitsprojecten gepland rond Antwerpen en in het Waasland:

	 Extra weginfrastructuur is in principe geen duurzame oplossing. Nieuwe wegen slibben 
na enkele jaren alweer dicht. Extra lawaai, bijkomende luchtvervuiling en minder open 
ruimte is dan het resultaat van zeer dure werken. 

	 De overheid moet testen wat er gebeurt wanneer de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt 
gemaakt en het verkeer wordt gestuurd via de meest optimale route (door middel van 
bv. trajectsturing, of een kilometerheffing). Ook onze gemeenteraad dringt hierop aan bij 
de Vlaamse Regering. 

	 Het openbaar vervoer moet verder worden uitgebouwd in plaats van afgebouwd.
	 Het plan van de Wase burgemeesters – met onder meer parallelwegen langsheen de E17 

en de E34 – is geen duurzame oplossing. Het is een feitelijke verbreding en capaciteits-
verhoging van de E17 en de E34. Dit tast de leefbaarheid in het Waasland en vooral in 
Zwijndrecht te zeer aan. 

	 Blijken bijkomende wegen toch noodzakelijk, dan is ook het Bam-tracé niet geschikt. Het 
verkeer wordt tegen en door woongebieden geleid, zonder dat die hinder voldoende kan 
worden gemilderd. Het Meccanotracé biedt op dit vlak veel meer mogelijkheden.

	 De vraag om delen van de Antwerpse ring én om de E17 tussen Zwijndrecht en Burcht te 
overkappen, moet ernstig onderzocht worden.

Helaas blijkt uit de berichtgeving dat de Vlaamse regering al lang niet meer zoekt naar een goede mobili-
teitsoplossing, maar vooral bezig is met het redden van haar eigen hachje. Een mooi voorbeeld is het nege-
ren en zelfs voor schut zetten van de Europese commissie die duidelijk heeft laten verstaan dat de bouw 
van de Oosterweelverbinding niet opnieuw aan No-riant kan wordt gegund zonder openbare aanbesteding.

Wij doen ons uiterste best om 
mee te waken over een correct 
verloop van het Oosterweeldos-
sier om te komen tot een oplos-
sing die zowel de mobiliteit als 
de levenskwaliteit in Zwijnd-
recht en daarrond echt kan ver-
beteren.

De Liefkenshoektunnel ligt er verlaten bij
foto © Actiegroep LHT Tolvrij


