HET OCMW WIL AANSLUITEN BIJ HET SOCIAAL
VERHUUR KANTOOR WAASLAND
Betaalbaar wonen is een van de belangrijkste speerpunten in deze legislatuur. De Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) zorgt hiervoor
reeds decennia lang in onze gemeente. Hoewel zij over een zeer ruim aanbod
aan woningen beschikt, volstaat dit niet om aan alle aanvragen te voldoen.
Uiteraard zullen er in de volgende jaren nog tal van nieuwe woongelegenheden bijkomen, maar Groen en zijn coalitiepartner willen op korte termijn
een aantal mogelijkheden bij creëren. Daarom is het OCMW gestart met de
toetredingsprocedure tot het SVKW ( Sociaal Verhuur Kantoor Waasland).
Chris Vermeulen
Voorzitter OCMW

Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op
de particuliere markt aan een redelijke huurprijs, na afspraak met de eigenaar-verhuurder, om ze door te verhuren aan kandidaat huurders. Het SVK huurt de woning
aan een iets lagere prijs van de verhuurder, maar steeds
voor een periode van 9 jaar. Gedurende die 9 jaar is de
verhuurder zeker van de maandelijkse ontvangst van de
overeengekomen huur, ook al staat de woning om welke reden dan ook tijdelijk leeg. De huurders die via een
SVK een woning huren, zijn op hun beurt zeker van een
degelijke begeleiding wat betreft hun wettelijke rechten en plichten, maar vooral genieten zij woonzekerheid
op langere termijn.
De werking van het SVK zorgt er met andere woorden
voor dat woningen uit het particuliere circuit betaalbaar
worden voor een grotere groep huurders. Het SVK zorgt

ervoor dat kwalitatief goede woningen ook gehuurd
kunnen worden door minder kapitaalkrachtige inwoners van onze gemeente. Op termijn kan het SVK daardoor zelfs een positieve invloed hebben op de steeds
duurder wordende privéhuurmarkt.
Om die reden is Groen een grote voorstander om een
dergelijk Sociaal Verhuurkantoor in onze gemeente zijn
werk te laten doen. Betaalbaar wonen is immers een
basisrecht.
Als alles een normaal verloop kent is de toetre-ding tot
het SVK nog voor deze zomervakantie een feit. Op de
woonbeurs van 26 april, in het Administratief Centrum
van de gemeente, kunnen zowel geïnteresseerde kandidaat-verhuurders als kandidaat-huurders de nodige
informatie bekomen.

NIEUW AANKOOPBELEID MEDICATIE
WOONZORGCENTRUM HERLEVING
Op basis van statistieken en cijfers uit het verleden bleek dat de maandelijkse factuur voor medicatie per rustoordbewoner ongeveer 70 euro bedroeg. Een aanzienlijk bedrag gezien het beperkte inkomen van de bewoners.
Daarom wilden we, in de mate van het mogelijke, hierin toch enige verbetering voorzien ten gunste van de rustoordbewoners.
Na opzoekwerk en uitwisselen van ervaring met anderen, zijn we nu overgegaan tot
de toelevering van de medicatie per stuk (niet meer met de ganse verpakking). Vaak
bleven delen van een verpakking immers onaangeroerd.
Deze werkwijze heeft ook een logistiek voordeel; de apotheekkast kan een maatje
kleiner en de verdeling is overzichtelijker. De apotheker zorgt rechtstreeks voor het
klaarzetten van de individuele dosissen en beheert de voorraden.

Ingrid Pierré
OCMW raadslid

Onlangs besliste de regering om vanaf volgend jaar daadwerkelijk de aanrekening per
stuk mogelijk te maken, iets wat tot op heden nog niet kan. Wij zijn dan alvast voorbereid. Dit alles zou de rekening van de rusthuisbewoner moeten laten dalen en verspilling van medicatie moeten tegen gaan.

WZC CRAEYENHOF IS INVESTEREN IN DE
OUDERENZORG VAN DE TOEKOMST

OCMW fractie Groen bij eerste steenlegging WZC Craeyenhof: vlnr: Greet Bergmans (raadslid), Chris Vermeulen (voorzitter),
Luc Coppieters (raadslid), Ingrid Pierré (raadslid) en burgemeester André Van de Vyver

In tijden van financiële moeilijkheden bestaat de eenvoudigste oplossing erin om zaken van de hand te
doen of te sluiten. Zo kiezen heel wat OCMW’s ervoor
om hun woon- en zorgcentra te verkopen aan privéuitbaters.
Samen met zijn coalitiepartner heeft Groen Zwijndrecht uitdrukkelijk ervoor geopteerd dit niet te doen.
Ouderenzorg is namelijk een kerntaak van de OCMW’s.
Dat dit geen goedkope opdracht is, mag ons geenszins ervan weerhouden te investeren in de zorg voor
de toekomst.
Het aantal ouderen in onze maatschappij neemt toe,
en samen met hen de vraag naar een goede, kwalitatieve en betaalbare opvang. Net die betaalbaarheid is
wat een OCMW kan garanderen door zelf ook actief te
blijven op deze markt. Laat men alles aan de privésector over, dan zal zorg duurder worden en zullen enkel
kapitaalkrachtige mensen zich de nodige dienstverlening kunnen veroorloven.

Zwijndrecht investeert daarom volop in een nieuw
woon- en zorgcentrum dat voldoet aan alle moderne
en ecologische eisen van de volgende decennia. Hiervoor hebben we ruim 11 miljoen euro over, geld van u
en mij dat wij duurzaam investeren om aan de noden
van onze medeburgers tegemoet te komen.
Tegelijk gaan we na hoe wij de factuur voor de bewoner in onze instelling betaalbaar kunnen houden. Dit
doen we onder meer door de kost van het medicatiegebruik waar mogelijk te beperken.
Voor Groen Zwijndrecht – Burcht moeten Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn hun rol in de
ouderenzorg blijven spelen, nu en in de toekomst

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

VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL
Veiligere en gezondere schoolomgevingen liggen ons nauw aan het hart.
Bij de aanvang van deze legislatuur hebben wij het plan opgevat om de omgeving
van de drie lagere scholen die onze gemeente rijk is aan te passen, anders in te
richten en bijkomende verkeersmaatregelen te nemen. Dat dit geen eenvoudige
klus is, bewijst de weg die hierbij dient
afgelegd te worden.
Besprekingen in de gemeentelijke verkeerscel, overleg met de lokale politie, de
scholen en de gemeenteraadsleden die
deel uitmaken van de commissie mobiliteit gaan hieraan vooraf.
Eind vorig jaar werd bij de begin- en einduren van de Sint
Martinusschool de Paul Van Goethemstraat afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Deze eenvoudige ingreep
was mogelijk omdat het hier om een doodlopende straat
gaat.
Daarenboven werd de strook grond tussen de Pastoor
Coplaan en de Paul Van Goethemstraat heringericht
voor voetgangers en fietsers zodat ook hier kinderen op
een veiligere manier hun school kunnen be-reiken. Door
deze ingreep werd het echter drukker aan het kruispunt
Pastoor Coplaan/Boomgaardstraat zodat bijkomende
maatregelen zich opdrongen. De verkeerscel heeft daarom onderzocht of er meteen ook maatregelen konden
genomen worden ter bestrijding van het vele sluipverkeer dat onze gemeente blijft teisteren.

In samenspraak met de betrokken actoren werd ervoor
geopteerd de bushalte te verplaatsen tot op de rijweg.
Dit heeft een stremmend effect op het verkeer, waardoor het kruispunt veiliger wordt. Ook het voetpad
zal worden aangepast. Verder werd onderzocht of het
plaatsen van verkeerslichten eveneens soelaas kan
brengen. Na overleg in de verkeerscel werd besloten
om ook deze optie uit te voeren. Het spreekt echter voor
zich dat de kostprijs hiervan dient te worden begroot
vooraleer tot de plaatsing kan worden overgegaan.
De school in de Laarstraat komt als tweede aan de beurt.
Het is de bedoeling dat de straat zal worden afgesloten
op het kruispunt Statiestraat/Laarstraat zodat ook hier
tijdens de begin- en einduren van de school een autovrije
straat kan gecreëerd worden. Op langere termijn wordt
heel de omgeving volledig heringericht in combinatie en
overleg met de diensten van de NMBS.
De school in de Regenbooglaan is gezien de nabijheid
van het woon- en zorgcentrum de moeilijkste klus. In
eerste instantie zal hier geprobeerd worden om de parkeerdruk die ontstaat in de zone Houtmere op te lossen.
Wordt dus vervolgd.

André Van de Vyver
Burgermeester

COLOFON
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GROEN IN DE STRAAT:
“Een gedeelde verantwoordelijkheid”
Wie al wat langer in onze
gemeente woont, kan er niet
omheen: het groen in onze
straten verdwijnt stelselmatig. Voortuinen worden,
al dan niet vergund, opgeruimd om dienst te doen
als private parking. Moestuintjes en weiden die een
verademing waren in het
Aard Van der Donckt
straatbeeld, maken geleideSchepen Ruimtelijke
lijk aan plaats voor nieuwe
ordening, steden-bouw,
leefmilieu, duurzaamheid, woningen. Uiteraard kunwoonbeleid en
nen we de inname van vrije
afvalbeleid
kavels voor woningen enkel
aanmoedigen. Alleen dankzij
dergelijke ‘inbreiding’ kunnen we immers de uitbreiding
van de bebouwde oppervlakte tegengaan, en wordt de
schaarse open ruimte die ons nog rest, gevrijwaard. Tegelijk betekent dit voor een gemeente als de onze, dat
we op zoek moeten gaan naar compensatiemogelijkheden voor de teloorgang van groene zones.
Sinds Groen aan het roer zit, heeft onze gemeente het
nodige gedaan om haar patrimonium aan groene plekjes te herstellen of toegankelijk te maken. In de mate
van het mogelijke (en zover de financiële middelen dit
toelaten) worden om die reden ook strategisch gronden
aangekocht. Zo is er het Vredesbos in het Noorden van
de gemeente, dat binnenkort verder wordt uitgebreid.
In Burcht werden onder meer het Neuzenbergbos en het
Dulpoezenpad aangeplant. De uitbreiding van het bosbestand is echter slechts één manier om de bevolking
van het nodige groen te voorzien. Zo hebben Burcht en
Zwijndrecht nog zeer mooie, door de gemeente aangekochte stukjes groen in de buurt van de kerken. De ontwikkelingsmogelijkheden van deze groenzones krijgen
op dit moment prioriteit in het groenbeleid en zullen
worden geïntegreerd in een totaalvisie voor beide dorskernen. Tevens wordt het Zwen in Zwijndrecht binnenkort toegankelijk gemaakt en komt er een ontsluitingsweg zodat kinderen veilig van en naar school kunnen via
een groene plek.
Groen in de straat is echter een gedeelde ver-antwoordelijkheid. Daarom krijgen nieuwe ver-kavelingsprojecten steeds een aandeel van openbaar groen met publiek
toegankelijke tuinen opgelegd. Zo bezit Zwijndrecht bijvoorbeeld sinds kort een eerste volkstuintje.

Maar ook jij kan zorgen voor meer in groen in de straat.
Voortuintjes zijn van onschatbare waarde voor de uitstraling van de omgeving en het welbevinden van de bewoners. Ook wie een rij-woning zonder voortuin heeft,
kan zijn steentje bijdragen tot een buurt waar het aangenaam vertoeven is. Gevel- en tegeltuinen vergen relatief eenvoudige ingrepen, maar kunnen wonde-ren doen
mits de juiste beplanting en een door-dachte variëteit
aan kleuren. Insecten- en vogelvriendelijke planten hebben bovendien nog eens een ecologisch nut.

Voor tegeltuinen op het voetpad gelden een aantal regels. Je vindt alle informatie op de website van de gemeente Zwijndrecht onder de rubriek Diensten – Ruimtelijke Ordening – geveltuintjes.
Dit voorjaar nog zal de milieudienst het nodige doen om
de aanleg van straatgevel- en tegeltuinen te stimuleren, onder meer met een lesavond voor geïnteresseerde
burgers. Meer daarover lees je binnenkort in het gemeentelijk infoblad.

KINDERLONGEN ALS FILTER VOOR
ONZE VERKEERSVERVUILING?
Niet als het aan Groen ligt!
De Europese Commissie heeft vastgesteld dat inwoners van Vlaanderen (Antwerpen in het bijzonder)
sedert 2005 worden blootgesteld aan ongezonde fijn
stofwaarden. België werd enkele keren aangemaand
om maatregelen te nemen om de volksgezondheid
te beschermen. Op 20 februari 2014 oordeelde de
Europese Commissie dat België de vereiste maatregelen niet heeft genomen. Zij verzocht om vooruitziend, snel en doeltreffend te handelen om de
periode van niet-naleving van de normen zo kort mogelijk te houden. Er hangt België een veroordeling
door het Europese Hof van Justitie boven het hoofd.
In Zwijndrecht-Burcht zijn we mee slachtoffer van
deze Vlaamse nalatigheid (het betreft een Vlaamse
bevoegdheid).
De schadelijke effecten van verkeersverontreiniging op
onze gezondheid worden in steeds meer studies aangetoond. In een advies van de Vlaamse Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SARWGG) van
27 juni 2013 lezen we: “Luchtverontreiniging is in een
regio als Vlaanderen één van de belangrijkste ziektedeterminanten. De studie Clean Air for Europe (CAFE) van
de Europese Commissie gaf aan dat het verlies aan levensverwachting te wijten aan PM2,5 fijn stof voor de
Belgische burger gemiddeld 13,2 maanden bedraagt.
Voor een verstedelijkt gebied als Antwerpen bedraagt
de vermindering van de levensverwachting maar liefst
3 jaar.”
Verkeersverontreiniging treft iedereen die in de nabijheid van een drukke verkeersader woont, werkt of verblijft. Er is een aangetoond rechtstreeks verband tussen
de levensduur en de afstand waarop men verblijft ten
opzichte van een drukke verkeersweg. Enkele groepen
in de samen-leving zijn extra kwetsbaar: kinderen, ouderen, mensen met bepaalde aandoeningen, … . De roep
om bescherming van de gezondheid van minstens de
meest gevoelige groepen klinkt terecht steeds luider.
Eigenlijk is het onverantwoord om nog scholen, ziekenhuizen, RVT’s, … te bouwen vlakbij drukke verkeersaders.
De SARWGG stelde in voormeld advies expliciet dat leefen woonomgevingen moeten worden gescheiden van
verkeer, in het bijzonder voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Hetzelfde standpunt werd zopas ook nadrukkelijk ingenomen door Childproof, een interdisciplinair
forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO (Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorgani-

saties), met als doel de leefomgeving en gezondheid
van kinderen te verbeteren. Zij adviseren om enerzijds
de verkeersverontreiniging zelf aan te pakken, maar anderzijds ook om afstandsnormen te hanteren: 500 meter
tussen een drukke weg en voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en 300 meter ten aanzien van
woongebieden. Deze vraag werd onderschreven door
15 middenveldorganisaties waaronder de Gezinsbond,
BBL, de Vlaamse Liga tegen Kanker, Allergienet, … en 5
onafhankelijke wetenschappers.
Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) heeft
alvast een amendement ingediend op het ontwerp van
decreet op de omgevingsvergunning. Groen stelt voor
om een minimumafstand op te leggen tussen zones
met kwetsbare groepen en drukke verkeersaders, zodat de blootstelling aan luchtvervuiling beperkt wordt.
Ooit hebben we industrie gescheiden van onze leefomgeving. De toestanden van toen zouden nu niet meer
kunnen…. tenzij het gaat over koning auto. De vraag is
hoe lang wij de nefaste effecten van verkeersverontreiniging
in onze leefomgeving
nog blijven tolereren.

Greet Bergmans
OCMW-raadslid

VERKIEZINGEN 25 MEI 2014
SAMEN BETER DOEN
Samen beter doen dat is écht onze ambitie. Het kan immers stukken beter, in Vlaanderen, in België, in Europa. We hebben een ambitieus programma uitgewerkt. Wij koppelen meer jobs en eerlijkere lonen aan het aanpakken van de vervuiling. We geven zuurstof aan de economie en houden rekening met de gezondheid van iedereen.
Daarvoor steken wij bij Groen de handen uit de mouwen.
Want als wij het niet doen, komt er niets van in huis. CD&V,
N-VA, open VLD en sp.a zitten in de federale en de Vlaamse
regering en hebben daar geen oplossingen uitgewerkt voor
de vele problemen. Denk aan de jonge ouders die geen crèche
of school vinden voor hun kind. Aan de ouderen die zorg nodig
hebben maar waar geen plaats voor is. En ondertussen loopt
onze energiefactuur op. We blijven fossiele brandstoffen gebruiken en CO2 uitstoten. Veel jongeren vinden geen job terwijl ze zin hebben om te werken en graag een zeker inkomen
willen. Het zijn problemen waar mensen dag in, dag uit mee
te maken hebben, het is aan Groen om hier iets aan te doen.

ONZE LOKALE KANDIDATEN
Vlaams parlement

Onze oplossingen zijn duidelijk.
Wij verlagen de belastingen op arbeid en verschuiven die naar
vermogenswinst en vervuiling. Zo slaan we twee vliegen in
een klap: meer jobs en minder vervuiling.
Door de energiefactuur te verlagen voor mensen die minder
verbruiken, belonen we hen die spaarzaam omgaan met
energie. En het is ook goed voor het milieu.

André Van de Vyver
Burgemeester

Federaal parlement

Iedereen verdient voor ons een plaats in de maatschappij, of
je nu jong bent of oud, gezond of ziek. We werken de wachtlijsten weg door te zorgen voor meer plaatsen in de crèches,
scholen en professionele zorg, gecombineerd met betere mogelijkheden voor familie en vrienden om aan mantelzorg te
doen. Hiervan maakt Groen een echte prioriteit van.
Op ons eentje kunnen we dit ambitieuze programma natuurlijk nooit waarmaken. We moeten het samen doen. Samen
met jullie, samen met de mensen in onze straat en buurt,
samen met actiegroepen en middenveldorganisaties, samen
met werkgevers en werknemers, samen met de verschillende bestuursniveaus Vlaanderen, Brussel, België en Europa.
Ik vraag jullie steun om ervoor te gaan en om het samen beter te doen.

Bedankt en vriendelijke groeten
Wouter Van Besien
Partijvoorzitter

Aard Van der Donckt
Schepen Ruimtelijke ordening,
stedenbouw, leefmilieu,
duurzaamheid, woonbeleid
en afvalbeleid

