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GROENE BERICHTEN

Is het u ook al opgevallen? Wie in Zwijndrecht of Burcht geweest is, hoor je achteraf vooral positieve dingen 
zeggen over de gemeente. En dan heb ik het even niet over de mensen die op de snelweg stilstaan in onze ge-
meente, of die zich in de spits een zogezegd snellere weg banen door onze woonstraten. Ik bedoel hier mensen 
die in onze gemeente komen sporten, op familiebezoek komen, deelnemen aan culturele activiteiten, of zelfs 
vanop de P+R in Melsele de tram nemen naar de stad. Het feit dat die mensen hier komen, is niet toevallig. De 
voornaamste reden is uiteraard de openheid en gastvrijheid van onze inwoners, maar daarnaast zijn het ook de 
vruchten van jaren doorgedreven inspanningen om openbaar vervoer te stimuleren, open ruimte zoveel mogelijk 
te behouden en open te stellen voor iedereen, uitstekende sportinfrastructuur te voorzien en de organisatie 
van talloze waardevolle culturele evenementen. Die inspanningen gaan door en komen uiteraard ook onze ei-
gen bevolking ten goede. Zo wordt er door onze huidige coalitie sterk ingezet op kernversterking, iets wat onze 
Vlaamse regering met hun Uplace verhaal totaal lijkt vergeten te zijn. 

Wat dan wel met die mensen die Zwijndrecht enkel kennen als de laatste afrit voor de tunnel, of als plaats 
waar ze als het file is door kunnen sluipen “omdat ze dan tenminste (tegen 5km per uur) kunnen blijven rijden”? 
Die willen we toch vragen eens na te denken. Aan de verstikkende gassen die we van hen cadeau krijgen. Aan 
de mensen die hier wonen, in straten die niet gemaakt zijn voor al dat sluipverkeer (en er door ons ook nooit 
geschikt voor gemaakt zullen worden!). Aan de kinderen die net op dat uur veilig naar school willen geraken. 
Zoals u ook verder in deze Groene Berichten kan lezen, maken we daar samen met onze coalitiepartner de al-
lergrootste prioriteit van. Door slimme, soms drastische ingrepen om sluipverkeer te ontmoedigen of onmogelijk 
te maken. Dat gebeurt trouwens steeds in nauw overleg met de buurtbewoners, voor wie dit onveilige sluipver-
keer vaak niet alleen een fysieke, maar ook een zware psychologische belasting is. En vaak komen deze mensen 
zelf met heel waardevolle voorstellen.

Iedereen wil kernversterking, iedereen wil veilige schoolomgevin-
gen en een gezondere mobiliteit. Daar kan je niet tegen zijn. Maar 
een blik op de reële beleidsbeslissingen van onze Vlaamse regering 
in zaken als Uplace en Oosterweel, leert alvast dat dit toch niet 

de evidentie zelve is. Daarom denk ik dat 
het een goede zaak is dat u hier in Zwijnd-
recht in het stemhokje voor Groene zeker-
heid blijft kiezen. Niet de gemakkelijke weg 
van de symboolpolitiek en vage beloften. 
Jammer genoeg ook niet de zekerheid dat 
alles in orde komt, daarvoor heeft een enkel 
Groen lokaal bestuur de middelen niet. Maar 
wel de garantie dat we er in Zwijndrecht al 
het mogelijke voor blijven doen, niet alleen 
met woorden, maar dus ook met zichtbare 
daden! 
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LEEFBARE SCHOOL- EN WOONOMGEVINGEN:  
EEN STAND VAN ZAKEN

Na de schoolomgeving van de St. Martinusschool 
(Burcht) en de Gemeenschapsschool Het Laar 
(Zwijndrecht) is nu ook de omgeving van de school 
De Krinkel in de Regenbooglaan (Zwijndrecht) aan de 
beurt. Binnenkort wordt een proefopstelling uitge-
test. 

Hierbij wordt de rijrichting van de Regenbooglaan 
en de Schoolstraat omgekeerd, zodat men via de 
J.B.Tassynsstraat de Schoolstraat moet inrijden om 
dan in de Regenbooglaan de belanden. Op die manier 
kunnen langs de rechterzijde van de Regenbooglaan 
meer parkeerzones (of “kus-en-rijdzones”) worden 
gecreëerd, zoals dat in de Laarstraat al gebeurde. 
Bovendien is de wegversmalling die dit met zich 
meebrengt ook vanuit veiligheidsoogpunt een goede 
zaak.  

Daarnaast wordt dienstencentrum Houtmere bij de 
begin- en einduren van de school ontoegankelijk ge-
maakt, zodat de overlast die daar momenteel tijdens 
de ‘spitsmomenten’ heerst, eveneens wordt aange-
pakt. Indien nodig kan eventueel ook de Regenboog-
laan afgesloten worden net voor en na schooltijd.

Zoals gepland, en na overleg met de bewoners, zal 
ook in de J.B. Tassynsstraat een proefopstelling 
worden uitgevoerd. Niet geheel onverwacht wordt 

deze straat sedert de ingreep in de Laarstraat im-
mers geteisterd door meer sluipverkeer. De ingreep 
houdt in dat de Tassynsstraat zal geknipt worden 
net voorbij de Schoolstraat als men vanuit de richting 
Statiestraat komt. Beide delen van de Tassynsstraat 
blijven wel dubbele richting, zodat de bewoners te-
rug een woonstraat krijgen die zelfs minder verkeer 
zal genereren dan voordien het geval was.  Ook in de 
Molenbergstraat zullen op vraag van de bewoners 
verkeersremmende maatregelen worden getroffen.

Bij al deze ingrepen gaat het om proefopstellin-gen 
die zijn afgestemd met de bewoners van de betrok-
ken straten en bedoeld zijn om  zowel de school-
omgeving als de aangrenzende straten veiliger en 
gezonder te maken. Bijkomend moeten deze maat-
regelen stap voor stap het vele sluipverkeer bannen 
dat onze gemeente dagelijks doorkruist. 

Leefbaarheid is één van de 
speerpunten van ons be-
leid, en waar de oplossing 
in onze handen ligt, zullen 
we het nodige doen om de 
levenskwaliteit van de be-
woners te verbeteren. 

André Van de Vyver 
Burgermeester



In memoriam Ferry Van Dyck

geboren op 17 maart 1942
overleden 30 januari 2015

Gemeenteraadslid van 1998 tot en met 31 december 2012

OCMW-raadslid van 2001 tot en met 31 december 2012

Meer dan 20 jaar secretaris van de lokale groep

Kan men op een betere manier aantonen, dan met deze opsomming, 

dat Groen Zwijndrecht-Burcht een waardevol partijgenoot verliest? Ik denk het niet.

Ferry was gedurende vele jaren mee de sturende en drijvende kracht achter het beleid 

van onze partij in de gemeente. Op haar eigen vastberaden, kordate manier heeft zijn mee 

gebouwd aan het Zwijndrecht van vandaag.

Daarnaast was Ferry, samen met haar man Guy, het aanspreekpunt voor iedereen.

Groen verliest met Ferry een grote dame.

Afscheid nemen bestaat niet, zingt Marco Borsato, en Bram Vermeulen zegt in zijn tekst 

Testament:

Als ik dood ga, huil maar niet

Ik ben niet echt dood moet je weten

‘t is maar een lichaam dat ik achter liet

Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten

Ferry wij vergeten je niet

Groen Zwijndrecht-Burcht wil langs deze weg nogmaals zijn medeleven betuigen aan Guy 

en zijn familie.

Chris Vermeulen



SOCIAAL VERHUURKANTOOR ACTIEF IN 
ZWIJNDRECHT

 
Eind 2014 trad het OCMW toe tot het Sociaal Verhuur Kantoor Waasland (SVKW). Dit is een belangrijke stap 
voorwaarts in ons sociaal beleid, en past geheel in onze visie rond betaalbaar wonen. Voor Groen is (betaal-
baar) wonen een basisrecht dat we op zoveel mogelijk manieren moeten beschermen. 
 

In Zwijndrecht beschikken we over voldoende woningen, maar voor een deel van de 
Zwijndrechtse bevolking is de privémarkt te duur. De Zwijndrechtse Huisvestingsmaat-
schappij (ZHM) doet wat ze kan om haar woningaanbod te optimaliseren of uit te brei-
den, maar ze kan de vraag niet volgen. Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is dan ook geen 
luxe. 

Een SVK richt zich tot die groep mensen die een betaalbare woning nodig hebben maar 
niet terecht kunnen bij de ZHM. Het SVK huurt daarom woningen op de private huur-
markt en stelt deze dan ter beschikking aan potentiele huurders. 

Deze werkwijze biedt garanties aan alle partijen. Voor de huurder is de kwaliteit van de 
woning verzekerd, want alle woningen dienen te voldoen aan de eisen van de Vlaamse Wooncode. De vehuurder 
is 9 jaar lang gerust, want het SVK staat borg voor zijn maandelijks huurinkomst.

Uiteraard zal het SVK niet alle huisvestingsproblemen oplossen, maar voor Groen is dit alvast een stap in de 
goede richting. We stellen vast dat ook bij ons het aantal uithuiszettingen de laatste jaren stijgt. Hoe meer wo-
ningen via het SVK worden verhuurd, hoe meer druk er op de privaatmarkt zal komen om ook daar de huurprijzen 
te verlagen en betaalbaarder te maken. 

IN TIJDEN VAN CRISIS:
MEER OPVANG DANKZIJ KINA

 
Vandaag hebben steeds meer mensen nood aan crisisopvang, ook hier bij ons. Het aantal uit-huiszettin-
gen  neemt toe, en het OCMW krijgt steeds vaker daklozen over de vloer.
 
Zeker tijdens de wintermaanden is de vraag naar onderdak zeer groot. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijns-
werk) Antwerpen, dat de crisisopvang in onze regio beheert, is niet in staat om op alle vra-gen in te gaan. Ons 
OCMW beschikt niet over voldoende noodwoningen om iedereen op te vangen. Daarom hebben we ons aange-
sloten bij KINA. KINA is een overkoepelende OCMW-vereniging die binnen de provincie Antwerpen onder meer 
in crisisopvang voorziet voor haar leden-OCMW’s.

KINA zorgt in elk geval voor opvang gedurende de eerste 72 uur na de aanvraag. Zo heeft het OCMW de tijd om 
op zoek te gaan naar een langdurige oplossing. Lukt dit niet binnen de drie dagen, dan zal KINA verder instaan 
voor de opvang, maar niet gratis.

De zwakkeren in onze maatschappij beschermen en opvangen is een belangrijke taak. Daarom steunt Groen de 
samenwerking met KINA ten volle.

Chris Vermeulen 
OCMW Voorzitter

Chris Vermeulen
Voorzitter OCMW



GROEN ZWIJNDRECHT BEKENT KLEUR  
MET DE “WERKGROEP SOCIAAL”

 

Armoede en Zwijndrecht, het is niet meteen iets dat je met elkaar associeert. Mensen hebben een beeld van 
Zwijndrecht als een plaats waar het goed wonen is. Wat ook zo is. Toch bestaat er ook in Zwijndrecht armoede. 
Armoede zit vaak verdoken en is niet altijd zichtbaar. Je kan het soms merken aan de staat van de huizen, aan 
kinderen die geen boterhammen mee naar school krijgen of het uniform van de jeugdbeweging niet kunnen be-
talen, mensen die eten uit de containers van de supermarkt halen, …

Armoede heeft een bui-
tenkant en een binnen-
kant. De ‘buitenkant’ van 
armoede toont zich wan-
neer onze sociale grond-
rechten worden aange-
tast: iedereen heeft recht 
op de dingen die nodig zijn 
voor een menswaardig 
bestaan, zoals eten, wa-
ter en een dak boven ons 
hoofd. Mensen in armoede 
moeten op deze vlakken 
met weinig rondkomen. 

Armoede heeft echter ook een binnenkant. Mensen in 
armoede zijn erg gekwetst, zeker wanneer men in ar-
moede geboren wordt en armoede van generatie op ge-
neratie wordt doorgegeven. Het is van belang om gene-
ratiearmoede te doorbreken. Armoede in gezinnen met 
kinderen vraagt om een doordachte aanpak: zowel de 
kinderen als de ouders hebben ondersteuning nodig. 
Armoede is vandaag echter niet langer beperkt tot men-
sen die erin geboren worden. Ook de (lagere) midden-
klasse is niet meer gevrijwaard. Een aantal tegenslagen 
zoals een overlijden, een echtscheiding of baanverlies 
kunnen mensen in armoede doen belanden. 
In ons land neemt met de huidige crisis en de be-sparin-
gen een gevoel van onzekerheid en angst toe. De groep 
van mensen in of op de rand van de armoede groeit 
jammer genoeg. Ook het OCMW van Zwijn-drecht merkt 
dat het aantal cliënten toeneemt en dat het aantal uit-
huiszettingen verdubbeld is. 
Een aantal Vlaamse en federale beleidsmaatregelen 
hebben zware gevolgen voor mensen in een maat-
schappelijk kwetsbare positie. Daarnaast zien we een 
stijgende druk op mensen in armoede om zich te 
verantwoorden. Grondrechten zijn steeds meer aan 
dwingende voorwaarden gekoppeld. Bo-vendien schept 
het heersende neoliberale discours een fout beeld over 
mensen in armoede. Er wordt een beeld opgehangen 
alsof het hun schuld is dat ze in de problemen zit-
ten. Alsof ze niet genoeg moeite doen om hun kansen te 

grijpen. Om werk te vinden. Om Nederlands te leren. En 
dat de samenleving bestraffend moet optreden, als het 
niet lukt. Laat ons als Groen ingaan tegen het scheppen 
van deze sfeer en opkomen voor een solidaire samenle-
ving die mensen in kwetsbare posities niet straft, maar 
net ondersteunt en meeneemt in een positief verhaal. 
Recent bleek dat Zwijndrecht hoog scoort op het vlak 
van kinder-kansarmoede en in aanmerking kwam voor 
een subsidie van voormalig minister Lieten voor de peri-
ode 2014-2019. Als gevolg hiervan deed Arktos, een vor-
mingscentrum voor jongeren, een uitgebreide studie in 
Zwijndrecht naar de maatschappelijke kwetsbaarheid 
bij kinderen en jongeren door middel van een knipper-
lichtanalyse. Dit wil zeggen dat heel wat mensen, dien-
sten en bewoners op straat bevraagd werden en cijfers 
per wijk werden opgevraagd. Bepaalde wijken kwamen 
naar voor als vatbaar voor kansarmoede. Hier wil de ge-
meente Zwijndrecht op inzetten om kansarmoede bij 
jongeren én hun ouders tegen te gaan. Als Groen Zwijnd-
recht juichen we dit toe. Vanuit Groen Zwijndrecht zijn 
we overtuigd dat armoede uit-bannen een politieke 
en positieve keuze is. Ook moet de brede politieke 
opinie gesensibiliseerd worden. Armoedebestrijding 
heeft een breed draagvlak nodig. Vanuit deze insteek 
is Groen Zwijndrecht met een ‘werkgroep sociaal’ 
gestart. Deze werkgroep neemt de problematiek onder 
de loep en zal ideeën aanbrengen om armoede in onze 
gemeente aan te pakken. Zo horen we bijvoorbeeld vaak 
zeggen dat mensen graag vrijwilligerswerk willen doen 
in Zwijndrecht zelf, om zo hun steen bij te dragen. We 
willen hier mee over nadenken en plaatselijke vrijwilli-
gersinitiatieven ondersteunen. Je hoort nog van ons!

Veerle Beernaert 
Bestuurslid Groen



SITE LAARSTRAAT: 
NIEUWE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN 
MODERNISERING VAN DE TECHNISCHE DIENST

Tijdens de gemeenteraad van 26 februari werd de aankoop van een aantal gronden van het Gemeenschapsonder-
wijs in de Laarstraat (het voormalige voetbalterrein) goedgekeurd.

De gemeente zal op dit terrein een nieuwe buiten-
schoolse kinderopvang (BKO) bouwen ter vervanging 
van de huidige Kozze in de Pastoor Coplaan, waarvoor 
de gebouwen gehuurd werden van de Zwijndrechtse 
Huisvestingsmaatschappij.  

De keuze voor deze locatie werd ingegeven door de 
nabijheid van de twee scholen in de deelgemeente 
Zwijndrecht, de nabijheid van de trage verbindings-
weg ’t Zwen, en de veilige schoolomgeving in de Laar-
straat.  Bijkomend voorzien we trouwens een nieu-
we verbinding tussen ’t Zwen, de Laarstraat en de 

J.B.Tassynsstraat. Tevens komt er een semiopenbaar speelpleintje dat zowel tijdens als buiten de schooluren 
kan gebruikt worden.

Het 25 jaar oude kantoorgebouw van de technische dienst in de Laarstraat wordt aan-
gepast aan de hedendaagse energienormen, en een aantal functies die momenteel her 
en der verspreid zijn in de gemeente, worden op de site samengebracht. Het oude ma-
gazijn wordt afgebroken en er komt een nieuw en beter in de plaats. De buitenopslag 
wordt herschikt zodat de circulatie binnen de huidige zone kan worden geoptimaliseerd  
en op een veilige manier kan blijven verlopen. Door de bundeling van de activiteiten zul-
len er minder verplaatsingen nodig zijn, hetgeen het milieu zeker ten goede komt.

De nabijheid van beide gebouwen (kinderopvang en technische dienst) vraagt een goed 
uitgewerkte architectuur in een mooi aangelegde groene zone, zodat ook deze plaats 
een meerwaarde zal geven aan het globale uitzicht van deze omgeving.

André Van de Vyver 
Burgermeester

BURGERS BEPALEN MEE DE TOEKOMST VAN HET BINNENGEBIED:

De oorspronkelijke visie voor het inrichten van hat binnengebied 
Statiestraat – Fortlaan – Adhemar Borinstraat, nu 15 jaar oud, is 
dringend aan een herziening toe. 

Buiten de vaste functies, zoals het administratief centrum, de sporthal, 
een nog te starten sociaal woningproject en recreaties die behouden 
dienen te blijven, zijn er met de jaren nieuwe noden en opportuniteiten 
ontstaan. De sporthal wordt op de huidige locatie uitgebreid, er is de 
toegenomen parkeerdruk en de ontsluiting van de garages achter een 

aantal woningen en verder zullen de KSA-lokalen binnenkort verdwijnen waardoor er weer extra ruimte vrijkomt. 

Aangezien dit binnengebied voor heel wat inwoners en verenigingen een belangrijke plek is, wenst de gemeente 
in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen een realistisch voorstel uit te werken, dat maximaal tegemoet komt 
aan de gezamenlijke visie, rekening houdend met de waarde van de open ruimte en het esthetische van het ge-
heel. Op donderdag 5 maart werd een eerste overlegvergadering met de bewoners gehouden. Een overlegcomité, 
samengesteld uit geëngageerde burgers, zal tegen de volgende bewonersvergadering van juni een nieuw voor-
stel uitwerken. Hierna zal het gemeentebestuur een definitieve beslissing nemen. Als alles goed verloopt, zal in 
het najaar de procedure voor een nieuw plan kunnen worden gestart. 

copyright @eurosense



NATUURRESERVAAT ’T ZWEN IN ERE HERSTELD
 
Door de industrialisering, woonuitbreiding en wegeninfrastructuur is het historisch landschappe-
lijk karakter van onze gemeente op veel plaatsen onherstelbaar verloren gegaan. Toch zijn er nog 
plekken waar ons landschappelijk erfgoed herkenbaar blijft, en mits de nodige zorg aan de gene-
raties na ons kan worden doorgegeven. Een zo’n plek ligt midden in de Zwijndrechtse dorpskom, 
tussen de Statiestraat, de Laarstraat en de Tassijnsstraat. Oudere dorpsbewoners kunnen je nog 
vertellen dat de Laarbeek daar meanderend en omzoomd door bomen tussen de akkers liep, en dat 
de beek en de oever een toevluchtsoord waren voor kleine dieren die er aan het waakzame oog van 
de boeren konden ontsnappen. 

Dit binnengebied wordt vandaag in al zijn facetten in ere 
hersteld, en in feite niet voor het eerst. Reeds in 1990 
waren er gesprekken tussen Zwijndrecht en de provin-
cie om een locatie te zoeken voor een educatieve groene 
zone. Een werkgroep, Zwijndrechts Educatief Natuur-
reservaat (‘t Zwen) werd opgericht in 1993.  Deze werk-
groep, die voornamelijk bestond uit vrijwilligers, legde 
de basis gelegd voor het ontwerp en de inrichting ervan. 
Later kwam het beheer van het natuurdomein in handen 
van de gemeente. De aankoop van een stuk grond van de 
toenmalige ASLK maakte een verbinding met de Statie-
straat mogelijk en opende nieuwe perspectieven.  

’t Zwen werd opgericht om kinderen via praktisch on-
derricht iets bij te brengen over de natuur. Kinderen die 
al doende de natuur gaan verkennen, vergaren immers 
meer inzichten die bovendien een leven lang bijblijven. 
Zij worden op die manier onze klimaatambassadeurs. 
Bij de herinrichting werd onder meer een poel voor sa-
lamanders aangelegd en een leerwand geplaatst. Spe-
ciale constructies, zoals takkenrils, dierenhotels en 
nestkastjes moeten van dit gebied een duurzame en 
aantrekkelijke leefomgeving maken voor allerlei kleine 
dieren.

Naast een educatieve functie krijgt ’t Zwen er vanaf nu 
ook een waterbufferfunctie bij, want de gemeente maak-
te van de gelegenheid gebruik om een gedeelte van de 
Laarbeek te herprofileren en 
een poel aan te leggen die een 
deel van het regenwater kan 
opvangen. 

Doorheen dit gebied loopt 
voortaan een voet- en fiets-
pad dat de Statiestraat met 
de Tassynsstraat verbindt en 

een tweede toegang voor de school ’t Laar biedt, enkel voor fietsers en voetgangers. 
Zo wordt het gebied beter toegankelijk, en kunnen ouders en kinderen een alternatieve 
weg naar school nemen. 
 

Aard Van der Donckt 
Schepen Ruimtelijke

 ordening, stedenbouw, 
leefmilieu, duurzaamheid, 

woonbeleid en
 afvalbeleid 
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ELEKTRICITEIT OPNIEUW DUURDER: OORZAAK?
Elektriciteit is sinds januari 2015 opnieuw duurder geworden, ook voor ons in Zwijndrecht. Dat heeft niks te 
maken met je energieleverancier, maar wel alles met de zogenaamde distributiekosten, die in Zwijndrecht 
door distributiebeheerder IMEA (eandis-groep) worden bepaald. Voor de gemeente Zwijndrecht zit Groen-
gemeenteraadslid Johan Dom in het regionale beheerscomité. Hij legt uit hoe groot de prijsstijging is en 
wat daar achter zit. 

In Zwijndrecht stijgen de dis-
tributiekosten met 8,4 pro-
cent. Daardoor maken de 
distributiekosten nu zo’n 38 
procent uit van de prijs die je 
betaalt voor elektriciteit (zie 
grafiek). Dat is nog altijd on-
der het Vlaamse gemiddelde, 
maar het is toch een belangrijk 
deel van je elektriciteitsfac-
tuur. We betalen nu de prijs 
voor een ondoordacht en wei-
nig duurzaam energiebeleid 
van vorige Vlaamse regerin-
gen. Wat op zich een goed idee 
is (hernieuwbare energie pro-
duceren door zonnepanelen en 
warmtekrachtkoppeling), lijkt 
nu onnodig een strop te wor-

den voor mensen die het sowieso financieel al moeilijk hebben en destijds het geld of de gelegenheid niet hadden 
een gesubsidieerde installatie aan te kopen. Onnodig, omdat je met een lange termijnvisie en een duurzaam ener-
giebeleid wel degelijk controle kan krijgen over de kosten van energie. 

Groen heeft heel wat concrete ideeën over hoe dat op een goede manier zou kunnen ver-
lopen. Voor meer informatie vanuit IMEA, is er een uitgebreide bijdrage van Johan Dom op 
onze website http://www.groenzwijndrecht.be/dossier/energie_0. Voor een impressie 
van het energiebeleid waar Groen voor staat, kan je op de website van Groen terecht 
(http://www.groen.be/standpunten/energie-0 ). In ieder geval blijft Johan het voor ons 
op de voet volgen binnen IMEA. 

Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik (1.600 kWh dag en 
1.900 kWh nacht op jaarbasis) maken de distributienettarieven vanaf dit jaar 

38% uit van de elektriciteitsfactuur

Johan Dom 
Gemeenteraadslid

 


