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GROENE BERICHTEN

WELKOM (IN) ZWIJNDRECHT
Beter laat dan nooit: ook vanwege Groen Zwijndrecht en Burcht 
de beste wensen. Een goede gezondheid voor iedereen en vrede 
op aarde, u kent dat wel. 

Maar wist u ook dat we dit als inwoners van Zwijndrecht niet bij 
een wens hoeven te laten? We kunnen ook effectief iets doen om 
onze lokale wereld (en daarbuiten) gezonder, veiliger en aange-
namer te maken.

In eerste instantie voor de mensen, alle mensen. Wij hopen u 
daarbij te inspireren met het gemeentelijk beleid.

• Bijvoorbeeld met een sterke nadruk op verkeersveiligheid. 

• Door nog binnen deze legislatuur de sporthal uit te breiden 
waardoor er ruimte blijft voor iedereen om op zijn of haar ma-
nier aan een gezond lichaam te werken.

• Met sinds 2015 nog goedkopere gemeentelijke jaarabonne-
menten bij de Lijn, waarmee gezinnen honderden euro’s be-
sparen op jaarbasis. 

• En in lijn met dit laatste punt: met het behoud van de lage 
personenbelasting, waardoor u ten opzichte van uw kennis-
sen in zowat alle andere gemeenten een extra budget over-
houdt waarmee u vrij uw wereld of de grote wereld beter kan 
maken.

 
Wij maken hier in Zwijndrecht een echt verschil met de rest van 
Vlaanderen. En sinds kort is er nog zo’n punt waarop wij als men-
sen van Zwijndrecht en Burcht laten zien dat we uit het goede 
hout gesneden zijn, namelijk onze gastvrijheid en solidariteit met 
de vluchtelingen die in onze gemeente worden opgevangen. Ze 

zijn door de gemeente en vele inwo-
ners warm ontvangen. Dat is heel be-
langrijk voor hen, en voor ons allemaal. 
Op onze nieuwjaarsreceptie bleek dat 
heel duidelijk uit de getuigenissen (zie 
verder in deze folder). Maar het werd 
ook duidelijk dat alle hulp welkom is 
en blijft. Hebt u de kans om hen als 
vrijwilliger te helpen, of om hen ge-
woon het gevoel te geven welkom te 
zijn in onze gemeente? Dan maakt u 
alvast mee het verschil!

Veel dank en beste wensen!  
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WOONZORGCENTRUM CRAEYENHOF:
een nieuwe standaard voor ecologie en innovatie

Sinds een aantal maanden zijn 72 zorgbehoevende ouderen ‘thuis’ in het Crayenhof. 
Voor de realisatie van dit nieuwe woonzorgcentrum lag de lat van meet af aan hoog, 
niet alleen wat betreft architectuur en dienstverlening, maar ook op vlak van ecologie 
en technologie. Deze laatste aspecten bleven tot nu toe wat onderbelicht, maar we 
zijn er niet minder trots op.

In termen van energie-efficiëntie werd ervoor gekozen beter te doen dan de geldende 
normen. Zo hebben de vele glaspartijen een zeer lage “K-waarde” (een cijfer voor ener-
gieverlies), wat resulteert in een meer dan uitstekend 
isolatieniveau voor het hele gebouw. 

De verwarming is een combinatie van warmterecupe-
ratie en centrale verwarming die via een computerstu-
ring rekening houdt met de omgevingstemperatuur. 
De verwarming slaat dus enkel aan wanneer dat nodig 
is. Het correct inregelen hiervan bleek geen sinecure, 
maar intussen staat het systeem helemaal op punt. 
De kranen in de kamers, badkamers en toiletten zijn 
zo ingesteld dat waterverspilling zo veel mogelijk 
wordt voorkomen. Ook lieten we op verschillende 
plaatsen kranen met sensoren plaatsen.  

Tot slot worden tegen de zomer groendaken aange-
bracht. Deze hebben naast een esthetische en ecolo-
gische waarde ook een belangrijke functie als regen-
waterbuffer. 

Naast het milieuaspect kregen ook het comfort van de bewoners en hun ontspan-
ningsmogelijkheden de nodige aandacht 

De kine-ruimte beantwoordt aan de 
meest actuele noden. Bovendien wer-
den de fietsen gekoppeld aan een vi-
deosysteem dat de bewoners toelaat 
virtueel door de gemeente te fietsen. 
Zo wordt een gezonde inspanning ook 
een ontspanning.

Op de eerste verdieping, waar de de-
menterende bewoners verblijven, 
vinden we de “tovertafel”, een instru-
ment dat speciaal is ontworpen voor 
mensen met dementie. Op het tafel-
blad worden beelden geprojecteerd 
die reageren op beweging en aanzet-
ten tot lichamelijke activiteit en soci-
ale interactie.

Tot slot werd ook aandacht geschonken aan de bewoners die niet meer in staat zijn actief te bewegen en vaak 
moeilijk zintuiglijk bereikbaar zijn. Voor hen zijn er de snoezelmomenten met een uitgebreide snoezelkar en snoe-
zelbaden.

Chris Vermeulen
Voorzitter OCMW

Ingrid Pierré 
OCMW raadslid

SnoezelmomentenDe tovertafel; stimuleren van de 
zintuigen bij dementerend

Gezellige leefruimtes met retro accentenVirtueel fietsen door gekende buurten

Comfortabele kamers uitgerust met 
laatste ecologische technologie

Ruime en lichtrijke gangen met 
de gepaste decoratie



Nu het woonzorgcentrum klaar is, is de buiteninrichting aan de beurt. 
De drie bouwheren (gemeente, Zwijndrechtse Huisvestingsmaat-
schappij en OCMW) zullen elk een aanlegfase voor hun rekening nemen 
van wat een publiek toegankelijk parkgebied moet worden met speci-
fieke aandacht voor ouderen. Er komt een afgesloten ‘dwaaltuin’ waar 
dementerende ouderen veilig op verkenning kunnen gaan en genieten 
van wat de natuur op elk moment te bieden heeft, en een ‘bewegings-
tuin’ waar iedere bezoeker op een laagdrempelige manier in de vrije na-
tuur aan lichaamsbeweging kan doen. 

Al deze maatregelen zullen ongetwijfeld een positief effect hebben op 
de bewoners, het personeel en de omgeving.

EEN GROEN BINNENGEBIED VOOR BURCHT
Wist je dat er in Burcht, verscholen achter de straatwand, nog 
een groene oase ligt?  De tuinen van villa Hortensia, van de 
oude pastorij, het woonzorgcentrum Craeyenhof en die van de 
toekomstige assistentiewo-ningen van de Zwijndrechtse Huis-
vestingsmaatschappij in de Kloosterstraat vormen een fraaie 
en diverse parkzone.  Tot op vandaag is dit gebied echter niet 
toegankelijk omdat een deel ervan wordt ingenomen door het 
oude rusthuis en nog een oude woning. Eind jaren 90 kocht de 
gemeente de villa met haar tuin aan.  Het bestuur zag daarin 
een grote opportuniteit voor de bouw van woningen voor ou-
deren.   Nu het woonzorgcentrum met de aanleg van de tuin in 
zijn laatste afwerkingsfase zit, en nu de Luwte (deel van het 
oude rusthuis) en de oude woning zijn afgebroken, biedt zich 

een nieuwe opportuniteit aan.  We kunnen deze groene ruimte volledig toegankelijk maken en in één beweging 
verschillende functies toevoegen en toegangswegen optimaliseren om het gebruik ervan te vergroten. 

Het ‘Dammeke’ is vandaag de grens tussen de tuin van Hortensia en de tuin van de oude pastorie.  Met kleine in-
grepen kunnen we doorsteken maken naar het Dammeke en zo de twee gebieden met elkaar te verbinden.  De 
toegang via de Kloosterstraat kunnen we opwaarderen, en de waterbuffer mooi integreren in het park. De nieuwe 
wijk Robert Clarastraat heeft reeds een toegang klaarliggen die rechtstreeks op de tuin 
van de pastorie uitkomt.  Voor de definitieve herinrichting van deze groene oase gaan we 
niet over één nacht ijs, maar ook op korte termijn is al heel wat mogelijk.  Met voorlopige 
paadjes kunnen we dit gebied vlot toegankelijk maken voor alle inwoners.  De residen-
ten van het WZC krijgen er als het ware een extra tuin bij.  Enkele speelelementen kun-
nen reeds vandaag de kinderen bekoren of misschien net de ouderen die dan nog een 
afleiding hebben tijdens hun wandeling.

Herleving, nu tijdelijk ingericht als opvangcentrum, zal later afgebroken worden en 
dienst doen als lokale parking om de parkeerdruk op en rond het kerkplein op te van-
gen. De bedoeling is om heel dit gebied toegankelijk te maken vanuit alle omliggende 
straten.  Dit wordt een park waar men kan rusten, spelen en genieten.  Een koele plek 
in de zomer, een infiltratiezone voor regenwater, een plek voor mens en dier.  Dit project 
zal onze gemeente mooier maken en de levenskwaliteit ten goede komen, ook voor de 
mensen na ons. Onze administratie bekijkt momenteel welke ingrepen op korte termijn 
mogelijk zijn. Nog voor de zomer willen we alvast een aanzet gegeven hebben voor de 
nieuwe inrichting van het binnengebied. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE WALLEN
Op 17 januari kwamen Groen Zwijndrecht en sympathisanten in kan-
tine De Wallen het glas heffen op het nieuwe jaar. Voorzitter Knut 
De Swert stond in zijn verwelkoming stil bij de goede en kwade 
momenten van het voorbije jaar. Met het overlijden van Ferry ver-
loor onze partij in 2015 een dame die als secretaris, gemeente- en 
OCMW-raadslid een stuwende kracht was zowel binnen onze gele-
dingen als in het gemeentelijk beleid. Zij maakte het verschil, zoals 
Groen dat ook vorig jaar weer heeft gedaan met de gemeentelijke 
tegemoetkoming voor bus- en tramreizigers, de maatregelen voor 
verkeersveiligheid en leefbaarheid, de juiste sociale klemtonen en 
meest recent nog onze houding ten aanzien van de vluchtelingen 

die ons land bereiken. De vluchtelingenproblematiek vormde ook het inhoudelijke luik van de nieuwjaarsreceptie, 
waarvoor onze gastvrouw Vera Cole (Groen, gemeenteraadslid) twee sprekers had weten te strikken.

Aan het woord kwamen Luc Kluppels, directeur bij de firma Senior Assist, uitbater van 
opvangcentrum Herleving, en Els Goeman, die sinds het begin van de asielcrisis zowat 
in haar eentje de gemeentelijke inzamelacties voor vluchtelingen in goede banen leidt.
Luc Kluppels had het over de rol van private partners in het federaal opvangbeleid en 
vertelde over zijn ervaring hier in Burcht en in andere gemeenten waar hij asielcentra 
coördineert. Het benadrukte het belang van menselijke warmte in het asielproces, en 
die heeft hij hier mogen ervaren. Zowel gewone burgers als de burgemeester, de OCMW-
voorzitter, de secretaris en de schooldirecteur van Sint-Martinus stonden van bij het 
begin klaar met menselijke warmte. Zoiets had hij nog niet meegemaakt. Hij besloot dan 
ook met een oproep om deze humane aanpak op politiek niveau uit te dragen, niet enkel 
in de eigen gemeente maar ook daarbuiten. 

Het engagement van Els Goeman kent geen grenzen. Naast 
haar voltijdse job en de opvoeding van vier kinderen heeft ze 
de voorbije maanden tijd gevonden om kleding in te zamelen voor Duinkerke, Calais en 
Zwijndrecht, en om de mensen van Herleving zo goed als dagelijks een hart onder de 
riem te gaan steken. Ook Els pleit voor menselijke warmte, en voor de bereidheid om el-
kaar te leren kennen: “Bij de mensen van Herleving, met hun andere godsdienst, taal en 
cultuur, is die openheid voor onze manier van kijken en leven er in ieder geval.” Veel van 
deze mensen kent ze inmiddels persoonlijk, ze heeft naar hun verhalen geluisterd: “Het 
gaat om mensen die alles hebben achtergelaten en grote risico’s hebben genomen om 
tot hier te geraken,” benadrukt Els. “Dit doe je niet wanneer je nog andere opties hebt.”  

Els’ woorden blijven lang nazinderen. Ze hebben iets dwingends. Misschien slaan ze niet 
alleen op de vluchtelingen, maar ook op vrijwillige hulpverleners als zijzelf. Als zij geen 
andere optie hebben, dan wij ook niet.  

Greet Bergmans/ Steven Vervaet

Els Goeman, vrijwilliger van 
het eerste uur

Luc Kluppels noemt Zwijnd-
recht en zijn ‘burgervader’ 
een voorbeeld voor de rest

Gastvrouw Vera Cole wordt in de bloeme-
tjes gezet voor haar jaarlijkse inzet

Els’ woorden blijven lang nazinderen Ook de jongsten vonden hun gading

Herleving (Dorpstraat 61) heeft nog steeds nood aan:
Speelgoed, kinderschoenen, toiletproducten, ondergoed Helpende handen om hulpgoederen te sorteren Vrijwilligers 
(Nederlandse les, culturele activiteiten, sport & spel, … )  



Laarstraat: 17 appartementen

Statiestraat 69 ontwerpBurcht: ontwerp Ter Locht

ZWIJNDRECHT INVESTEERT IN BETAALBAAR WONEN
Met een aanbod van 709 sociale huurwoningen op een totaal van 8048 adressen 
doet Zwijndrecht-Burcht het op vlak van sociale huisvesting een stuk beter dan de 
gemiddelde Vlaamse gemeente. Om dit woonbeleid ook voor de toekomst te verze-
keren, blijft de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) investeren in nieu-
we woningen die aangepast zijn aan de veranderende behoeften.

Momenteel telt de 
wachtlijst bij de ZHM 
ongeveer 500 kandidaat-
huurders, waarvan 40% 
alleenstaanden, 11% 
koppels zonder kinderen 
en 15% koppels of al-
leenstaanden met 1 kind. 
Daarom bouwt de ZHM 
vandaag hoofdzakelijk 
woongelegenheden met 
1 of 2 slaapkamers. 

Zo zullen de 17 nieuwgebouwde appartementen in 
de Laarstraat in principe vanaf juni kunnen verhuurd 
worden. Het gaat om 11 appartementen met 1 slaap-
kamer, waarvan de 5 appartementen op het gelijk-
vloers aanpasbaar zijn aan rolstoelgebruikers, en 
6 duplex-appartementen met 2 slaapkamers op de 
2de verdieping.

Ook in de Statiestraat 69 (2 appartementen), Dorp West 77 (5 appartementen) en in de Dorpstraat 112-118 (14 
appartementen) plannen we op korte termijn de bouw van in het totaal 21 appartementen. De bouwaanvragen 
hiervoor werden eind 2015 ingediend. 

Daarnaast is er de gefaseerde afbraak en heropbouw van de verouderde wijk Ter Locht. Het afbraakdossier van 
een 35-tal woningen zit al in de pijplijn en wacht voor de financiering op groen licht van de VMSW (Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen). In de plaats daarvan komen op termijn 90 appartementen. 
Tot slot werkt de gemeente momenteel aan een stedenbouwkundige visie voor het renovatie- en vervan-
gingsbouwproject Laarkouter. Wanneer deze studie klaar is, kan ook deze wijk aangepakt worden. 

Wie komt in aanmerking?
 Kandidaat-huurders moeten minstens 3 jaar in onze gemeente gedomicilieerd zijn, de vastgestelde inkomensgrenzen 
niet overschrijden en bereid zijn om, indien wenselijk, een inburgeringstraject te doorlopen.

Cindy Dobbeleir
Gemeenteraadslid 

Fractieleider 
Voorzitster ZHM



DE VLUCHTELINGENCRISIS: 
ZWIJNDRECHT KIEST VOOR EEN WARME AANPAK. 

Op 23 december namen de eerste vluchtelingen hun intrek in het voormalige rust-
huis Herleving te Burcht. Intussen is het centrum, waar tot voor kort 40 bejaarden 
woonden, met 134 asielzoekers gezellig druk. Ze zullen hier vermoedelijk minstens 
een jaar verblijven terwijl ze afwachten wat het wordt: blijven of terugkeren. 

Hun aanwezigheid in onze gemeente zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Samenleven 
wordt een uitdaging, uiteraard voor de mensen zelf en de 15 personeelsleden die hen 
bijstaan, maar ook voor de plaatselijke bevolking. Tijd voor een openhartig gesprek 
met onze burgemeester André Van de Vyver, over de Zwijndrechtse aanpak en de 
kans op slagen.
 
Zwijndrecht heeft niet 

gewacht op het spreidingsplan voor vluchtelingen 
en doet nu uit eigen beweging meer dan andere ge-
meenten – en waarschijnlijk meer dan wat van ons 
zal worden gevraagd. Hoe komt dat? 

André: als mensen op de vlucht voor oorlog, geweld 
en mensonwaardige omstandigheden bij ons aan-
kloppen, dan is het onze morele plicht om hen zo 
goed mogelijk op te vangen. Punt.

Juist daarom waren we niet zo gelukkig met de 
keuze van Fedasil voor Fort Sint-Marie, waar nu 210 
personen verblijven. Deze voormalige legerkazerne 
bestaat uit drie woonblokken met grote slaapzalen 
en ligt er, zeker in de winter, nogal onherbergzaam 
bij. Bovendien is het Fort afgelegen en moeilijk be-
reikbaar. Of de vluchtelingen daar hun draai zullen 
vinden, is dus maar de vraag. Hoe dan ook zullen de 
contacten met onze bevolking eerder schaars zijn. 
Hoewel dit Fort op Zwijndrechts grondgebied ligt, is 
het enkel toegankelijk via Kallo. 

Maar het klopt dat wij Herleving wel spontaan heb-
ben aangeboden. Dit voormalige woonzorgcentrum 
mag dan wel niet meer beantwoorden aan de gel-
dende normen voor ouderenzorg, het beschikt op zijn 
minst over afzonderlijke kamers, voldoende comfort 
en – een groot pluspunt – een centrale ligging. De 
kinderen kunnen vlot naar school; openbaar vervoer, 
winkels en andere voorzieningen liggen op wandel-
afstand, en de lokale bevolking en de vluchtelingen 
kunnen elkaar op z’n minst ontmoeten. 

Over welke mensen gaat het eigenlijk? 

De bevolking in beide centra ziet er enigszins ver-
schillend uit. Het Fort huisvest in verhouding meer 
alleenstaanden, en deze zijn voornamelijk afkomstig 
uit Afghanistan, Syrië en Irak. Burcht kent een grote-
re etnische verscheidenheid. In Burcht wonen in ver-
houding ook veel meer gezinnen: van de 134 bewoners 
zijn er bijna 87 in gezinsverband naar hier gekomen. 
Er zijn een zestigtal kinderen, waarvan een aantal 
‘niet begeleid’. Zij gaan intussen naar Sint-Martinus, 

waar ze overigens met open armen zijn ontvangen, 
of naar het stedelijk onderwijs in Antwerpen. Ik ben 
ervan overtuigd dat Herleving naar integratie toe de 
beste kaarten in handen heeft, zeker nu we zien hoe-
veel ‘locals’ zich spontaan komen aanbieden om iets 
te doen voor de mensen van het centrum.  

Een groot deel van deze mensen zal uiteindelijk niet 
mogen blijven. Is het dan wel menselijk om asielzoe-
kers al tijdens hun procedure deel te laten zijn van 
een maatschappij die hen op het einde van de rit toch 
terugstuurt?
  
De realiteit is dat ook zij hier ongeveer een jaar zullen 
doorbrengen. Een vorm van integratie moet en zal er 
dus zijn. En nog belangrijker: wie uiteindelijk wel als 
vluchteling wordt erkend, komt op straat te staan 
en moet op zoek naar werk en huisvesting. Een bijna 
onmogelijke opdracht voor wie zijn uiterlijk, zijn taal 
en zijn financiële middelen tegen heeft. Alle motiva-
tie en vertrouwen zal op dat moment broodnodig zijn. 
Daarom is het belangrijk dat deze mensen van in het 
begin gastvrij worden ontvangen en goed begeleid. 
Anders komt het niet goed.

Wat kost deze gastvrijheid onze gemeente?  

Niks. Huisvesting en sociale dienstverlening voor 
asielzoekers is een federale opdracht. Over wat 
vluchtelingen allemaal krijgen, bestaan trouwens 
nogal wat misverstanden. Asielzoekers hebben geen 
recht op centen zolang hun procedure loopt. Alhoe-
wel: de mensen in Herleving krijgen van de uitbater 1 
euro per dag die ze vrij kunnen besteden.  

Dat neemt niet weg dat van sommige plaatselijke ac-
toren enorme inspanningen worden gevraagd. Den-
ken we maar aan de leerkrachten van Sint-Martinus 
die kinderen met zeer verschillende taalachtergron-
den op weg moeten helpen, of onze huisartsen, die in 
feite nu al te veel werk hebben.  

André Van de Vyver
Burgemeester



Neemt de gemeente naast het ter beschikking stel-
len van lokalen nog andere verantwoordelijkheden 
op zich? Blijft zij betrokken bij de verdere opvolging?

De eigenlijke opvang in Fort Sint-Marie is in handen 
van het Rode Kruis, terwijl Herleving wordt uitgebaat 
door de firma Senior Assist. Deze laatste richt zich, 
zoals de naam zegt, in eerste instantie op ouderen-
zorg, maar heeft intussen ook al heel wat ervaring 
met asielzoekers. Het personeel bestaat uit door-
gaans jonge, goed opgeleide mensen die nu de nodige 
ervaring kunnen beginnen opdoen. Bij het ‘runnen’ 
van de centra zijn wij niet rechtstreeks betrokken. 

Maar we hebben inderdaad bijkomende verantwoor-
delijkheden, want onze politie staat in voor de veilig-
heid en is dus een belangrijke partner. De secretaris 
van het OCMW treedt op als aanspreekpersoon voor 
praktische zaken. Pas in een latere fase zal ons OCMW 
ook mensen op weg helpen om werk en huisvesting te 
vinden. Verder willen we als gemeente bekijken hoe 
we het contact tussen de inwoners en de asielzoekers 
kunnen bevorderen. Vergeet ook niet: tijdens hun pro-
cedure kunnen deze mensen enkel wachten. Residen-
ten worden wel ingeschakeld voor klusjes binnen hun 
centrum, maar daarnaast zal de gemeente samen met 
de centra bekijken hoe we kunnen meehelpen zinvolle 
activiteiten te organiseren. 

Niet iedereen kan zich vinden in deze omgang met de 
vluchtelingenproblematiek. Een terugkerende be-
zorgdheid: eerst de armen die er al zijn. We hebben 
niet eens voldoende jobs en woningen voor onze eigen 
mensen. 

Armoede aanpakken, en daarvoor voldoende middelen 
vrijmaken, is een politieke keuze. Dat geldt zeker ook 
voor betaalbaar wonen. 

Ik durf te stellen dat Zwijndrecht op dit vlak zijn best 
doet, want ons aanbod aan sociale huurwoningen in 
verhouding tot de private huurmarkt ligt ver boven het 
Vlaamse gemiddelde. De dotatie die ons OCMW van de 
gemeente ontvangt, behoort tot de hoogste in gans 
Vlaanderen. Wij besteden bijzonder veel aandacht aan 
armoede bij onze eigen mensen. Armoedebestrijding is 
voor ons een prioriteit, maar dit betekent niet dat we 
ons niet moeten bekommeren om asielzoekers. Het is 
én het een, én het ander. 

Vluchtelingen zijn mensen, en dus geen heiligen. Het 
gastvrijheidsdiscours van de voorbije maanden kan 
op elk moment deuken krijgen. De stemming kan om-
slaan, wanneer sommige vluchtelingen zich bijvoor-
beeld onaangenaam gaan gedragen. 

Het spreekt voor zich dat respect van beide kanten 
moet komen. Vluchtelingen die over de schreef gaan, 
moeten terecht gewezen worden, net zoals jij en ik. 
Tot nu waren er echter nog geen noemenswaardige 
incidenten. Vóór de aankomst van de vluchtelingen 
merkten we wel wat onrust bij onze inwoners. De te-
neur op sommige Facebook-pagina’s was niet altijd 
even positief, en ook via email lieten mensen me we-
ten dat ze zich zorgen maken. Sedert de start van de 
opvang is dat eigenlijk gedaan. 

De aanwezigheid van de vluchtelingen in onze dorps-
kern kan een verrijkende ervaring zijn voor iedereen. 
Heel wat inwoners hebben zich trouwens spontaan 
gemeld om als vrijwilliger iets te doen voor de vluch-
telingen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het in-
tegratieproces vlot zal verlopen. 

 
Steven Vervaet

Bestuurder

“Als mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en mensonwaardige omstandigheden bij ons 
aankloppen, dan is het onze morele plicht om hen zo goed mogelijk op te vangen. Punt!”

André Van De Vyver

Kinderen opvangcentrum danken
de gemeente met een tekening



STATIONSOMGEVING FASE 1 
Binnenkort gaat het project Herinrichting Stationsomgeving van start. De 
gemeente en infrastructuurbeheerder Infrabel slaan de handen in elkaar voor een 
verkeersveiligere omgeving, een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte en 
een algemene opwaardering van de stationsbuurt. Eerst is de zone ten Zuiden 
van de spoorweg aan de beurt. We zetten de geplande ingrepen alvast even op 
een rijtje. 

Infrabel neemt de overweg zelf voor zijn rekening. Die wordt breder, zodat voetgan-
gers en fietsers veilig kunnen oversteken over afzonderlijke stroken. De overweg 
krijgt ook een zachtere bedding om het overrijdcomfort voor fietsers en auto’s te 
verhogen. 

Aan de overzijde van het huidige pleintje komt een grote 
overdekte fietsstalling en wordt de toegang naar de vo-
geltjeswijk verbeterd. Het pleintje zelf krijgt een grondige 
oppoetsbeurt en zal in de toekomst verschillende func-
ties vervullen. Er komen 11 parkeerplaatsen om een deel 
van de parkeerdruk op te vangen. We creëren een nieuwe 
doorgang naar de achterliggende garages van het appar-
tementsgebouw en de woonhuizen op het plein, en een 
oude doorsteek wordt terug opengesteld voor fietsers en 
voetgangers uit achterliggende woonwijken die voortaan 
rechtstreeks vanuit de A. Nahonlaan tot bij de overweg 
kunnen geraken. Het pleintje krijgt ook de nodige groene 
elementen en mondt, parallel met de sporen, uit in een 
parkzone tussen de gebouwen en de spoorweg, waar de 
fiets- en voetgangersdoorsteek is voorzien.  

Tot slot is de gemeente bezig met het verwerven van gronden in het laatste stuk van de Statiestraat, tus-
sen de A. Nahonlaan en de spoorweg. Dit stuk krijgt in de toekomst een laan-allure, waarbij bomen de straat 
vorm geven en parkeerplaatsen diagonaal worden aangelegd aansluitend op de rijbaan.  Op die manier kunnen 
bewoners hun wagen nog steeds veilig stallen in de buurt van hun woning en krijgen fietsers en voetgangers 
een conflictvrije strook waar geen auto’s overheen moeten. 

BOOMAANPLANTING OP OUDE TERREINEN VAN METEOOR
Op 24 maart zullen de leerlingen van de Zwijndrechtse scholen samen met een aan-
nemer en medewerkers van de gemeente bomen planten op het oude veld van voet-
balploeg Meteoor. Dit terrein van 0,8 hectare ligt aan de Neerstraat bij de Expres-
weg (E34) en sluit perfect aan bij het Vredesbos in het Noorden van onze gemeente. 
Hiermee gaat Zwijndrecht op de ingeslagen ‘groene’ weg verder. Al 21 jaar koopt de 
gemeente, wanneer de kans zich voordoet, percelen aan die door hun ligging stra-
tegisch interessant zijn om te worden bebost. Het kan gaan om gronden die aan-
sluiten bij bestaand groen, of die een welgekomen geluids- en zichtbuffer zullen 
vormen tegen verkeer en industrie. De bebossing van het Meteoor-veld past vol-
ledig in dit beleid. Dat onze kinderen zelf met de handen uit de mouwen in de grond 
schoppen en wroeten, is uiteraard de beste vorm van natuureducatie. Ze zullen fier 
zijn op hun werk en, wie weet, af en toe terugkeren om te kijken of ‘hun’ boom al 
groeit. Zo worden zij de ambassadeurs van de toekomst. 

De bomen die we gekozen hebben, zijn inheemse duurzame soorten. Op die manier 
hertekenen we het landschap van Zwijndrecht, dat van oudsher een landbouwge-

meente is waar enkel populieren naast de akkers en weiden groeiden.  Zwijndrecht denkt vooruit. We zijn kop-
loper wat betreft de ‘vergroening’ van het gemeentelijk rollend materieel en doen het nodige om de uitstoot 
van broeikasgassen binnen onze eigen gebouwen te beperken.  Maar ook op vlak van bebossing willen we het 
voortouw nemen.  Vlaanderen moet immers dringend zorg gaan dragen voor haar bossen en natuurreservaten, 
en streekeigen biotopen met inheemse planten beschermen en bij creëren. Enkel zo kunnen we onze biodiver-
siteit voor de toekomst veilig te stellen. 

Voor de ‘Stationsomgeving’ klopte de gemeente aan  
bij  Studiebureau Jouret, dat voor ons eerder al het  

Vredespark en tal van andere projecten mee vorm gaf.

André Van de Vyver
Burgemeester

Aard Van der Donckt 
Schepen Ruimtelijke 

ordening, stedenbouw, 
leefmilieu, duurzaamheid, 
woonbeleid en  afvalbeleid


