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1. ZORG EN WELZIJN

ZORGEN VOOR IEDEREEN
WIJ DURVEN DAT
Al 12 jaar lang zet Groen in onze gemeente de lijnen uit 
voor een warm, sociaal beleid.

Onze Schepen van Sociale zaken, die tevens het OCMW 
voorzit, heeft in al die tijd geen kansen laten liggen om 
zorg te dragen voor iedereen, en zeker voor wie het nodig 
heeft. Naast onze OCMW-raadsleden leverden we onder 
meer ook de voorzitter van de Huisvestingsmaatschappij, 
die even degelijk als sociaalvoelend te werk is gegaan. 

En uiteraard is er onze burgemeester. Zijn beruchte 
halsstarrigheid mag al eens over de tongen gaan; als 
het gaat om het algemeen welzijn van zijn burgers en 

aandacht voor de zwaksten in de samenleving, zal hij 
óók voor geen meter wijken.

Zij kunnen rekenen op een enthousiaste ploeg van jonge 
en meer ervaren mensen, die elk op hun terrein streven 
naar een warme, sociale gemeente.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
in het vooruitzicht blikken we terug en kijken ook 
vooruit. Want al is er hard gewerkt, er ligt ook nog 
werk op de plank. We staan voor grote uitdagingen.  

Groen durft die uitdagingen aan te gaan.

Chris Vermeulen , André Van de Vyver & Veerle Beernaert 



ZORGEN VOOR DE TOEKOMST
Jammer genoeg leven ook in onze gemeente 
nogal wat mensen in (kans)armoede. Hoewel 
het armoedeprobleem een aanpak vergt die het 
gemeentelijk niveau overstijgt, kunnen we gericht 
werken om het probleem minder schrijnend te maken. 
We zijn hier al mee bezig met onze buurtgerichte 
aanpak, maar het wordt ook de komende jaren een 
belangrijk aandachtspunt.

Ook voor andere uitdagingen die op ons afkomen, 
werden de lijnen al uitgezet: we willen verder werk 
maken van onder meer betaalbare kinderopvang, 
langere openingsuren van de kinderopvang, een verdere 

uitbouw van het sociaal woningaanbod met betaalbare 
huurwoningen, een vergaande samenwerking met het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland, en een verankering 
van een betaalbaar en toegankelijk zorgaanbod in onze 
gemeente.

Vanaf de volgende legislatuur worden het OCMW en 
de gemeente samengevoegd. Dit is een verplichting 
die de federale overheid oplegt. Groen zal dit proces 
bewaken: de sociale dimensie moet gevrijwaard blijven 
in het grotere geheel.

De lat hoog leggen én de gemeente financieel 
gezond houden: het kan. Dat hebben wij de voorbije 
legislaturen voldoende aangetoond. Wij staan borg, 
ook voor zorg en welzijn, ook na 2018.

De mandatarissen en vrijwilligers van 
onze werkgroep SOCIAAL;

Veerle Beernaert, Indyra Hiel, Ingrid 
Pierré, Luc Coppieters, Vera Cole, 
Chris Vermeulen, Bob Gebruers               
& Cindy Dobbeleir.



EEN GREEP UIT DE LANGE RIJ VAN REALISATIES ROND ZORG EN WELZIJN:

   Unieke regeling voor lijnabonnementen

   “Z-pas”-voordelen voor mensen met een beperkt inkomen

   Gratis huisvuilzakken voor ouders met kinderen tot 3 jaar

   Instap in het Sociaal Verhuurkantoor Waasland

   Oprichting van het Zorgpunt Waasland

   Deelname aan het project aangepast vervoer (“Iris”)

   Uitbouw van het WZC Craeyenhof

   Samenwerking met Drugpunt Waasland

   Mantelzorgpremie

   Gratis fruit op school

   Bestrijden van kansarmoede met een buurtgerichte aanpak

   …

Dit zijn slechts voorbeelden, “tastbare” realisaties die kaderen in een 
brede en duurzame beleidsvisie. Dat kader en die visie houden wij 
vast, ook na 2018. Want de noden en uitdagingen op vlak van zorg en 
welzijn zijn steeds in ontwikkeling, en ze liggen ons na aan het hart.
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De Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij voert momenteel verregaande 
fusiegesprekken met de Sociale Bouwmaatschappij van Schelle, waarin we 
een gelijkgezinde partner vonden. Onder de nieuwe groep “Woonpunt Schelde 
Rupel” zullen we samen 1047 woningen verhuren, 621 woningen in Zwijndrecht 
en Burcht, en 426 woningen in Schelle.

Samen zullen we in beide gemeenten actief woningen blijven bouwen om zoveel 
mogelijk mensen een betaalbare en ecologische woning aan te bieden. 

Momenteel bouwen we in de Statiestraat twee en in Dorp West vijf appartementen.  
Op korte termijn komen er op de site van de oude Kobbe in Burcht 14 
appartementen. Daarnaast zitten nog vele projecten in planningsfase, zoals het 
terrein van het oude schoolgebouw in de Kloosterstraat in Burcht en een perceel 
in het binnengebied rond het AC.

Tijdens een recente doorlichting kreeg Zwijndrecht goede punten voor de sociale 
aanpak van huisvestingsnoden, en de afgelopen jaren hebben we verschillende 
grotere projecten gerealiseerd (Paul Van Goethemstraat, Laarstraat, John 
Tulpinckstraat, …) Gemiddeld bouwden we een 15-tal woningen per jaar. Wij 
willen deze positieve koers aanhouden! 

RECHT OP WONEN

Samen sterker

Wonen wordt steeds duurder, zeker voor 
huurders. Er is een structureel tekort aan 
betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. 
Woon- en energiekosten wegen steeds 
zwaarder op het budget van de mensen. 

Groen gelooft in de winst van goed wonen. 
Goed wonen heeft een effect op andere 
levensdomeinen. Kinderen die opgroeien 
in een huis zonder schimmel en vocht, 
worden minder vaak ziek en kunnen beter 
studeren. Ouders voelen zich beter en 
vinden gemakkelijker werk. 

Een goede woonst is niet alleen een 
basisrecht, maar ook het begin van 
een kansrijk leven. In die zin ‘verdient’ 
een goede woning zich terug op andere 
levensdomeinen. 

Groen vindt het belangrijk om in te 
zetten op betaalbare en kwalitatieve 
woningen. Dit doen we door zelf voldoende 
sociale woningen aan te bieden, private 
huurwoningen te controleren, en mensen 
te overtuigen om hun woning te verhuren 
via het Sociaal Verhuurkantoor.



ARMOEDE
STAAT NIET OP DE VOORDEUR
Zwijndrecht wordt gezien als gemeente waar het goed wonen is, 
en terecht. Het gezinsvermogen van onze inwoners ligt dan ook 
boven het Vlaams gemiddelde. Toch bleek in 2014 dat Zwijndrecht 
hoog scoort op het vlak van kansarmoede bij kinderen. Dit 
verbaasde velen.

Maar armoede is vaak verdoken. Rond deze problematiek hebben 
we de laatste jaren hard gewerkt met een buurtgerichte aanpak. 

Wie arm is, voelt zich achteruit gesteld. Zeker wanneer men in 
armoede geboren wordt, en armoede van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Daarom moet armoede doorbroken worden. 
Want achter elk kansarm kind, schuilt een kansarme ouder.

We willen de armoede in gezinnen met kinderen doordacht 
aanpakken door kinderen én ouders te ondersteunen. Een mooi 
voorbeeld is de speelbabbel van Kind & Gezin, een laagdrempelige 
ontmoeting voor ouders en jonge kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat de problemen zich vooral concentreren 
in bepaalde delen van onze gemeente, en zich op verschillende 
(beleids)domeinen manifesteren. Wij geloven dat buurtwerking 
hier een antwoord op kan bieden. We willen mensen een plek 
bieden waar ze zich thuis voelen, en een permanente strijd voeren 
tegen armoede, eenzaamheid en uitsluiting. Sociale contacten 
en netwerken zijn voor iedereen belangrijk. Vereenzaming 
komt voor in alle leeftijdsgroepen en we geloven dat initiatieven 
zoals de Feniks en een brede buurtwerking helpen de cirkel te 
doorbreken. 

Mensen in armoede moeten zich steeds meer verantwoorden 
voor hun situatie. Daar kunnen wij het niet mee eens zijn.  Wij 
geloven in een structurele aanpak. Mensen moeten maximaal 
kansen krijgen om zich te ontplooien. We willen polarisering 
tegengaan en streven naar een samenleving waarin iedereen 
meetelt.

Nogal wat gezinnen kunnen hun water- 
of energiefactuur niet betalen, met alle 
gevolgen van dien.

In de provincie Antwerpen worden 
procentueel het hoogste aantal 
mensen afgesloten van drinkwater. Dat 
blijkt uit een rapport van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. Voor Zwijndrecht 
ging het in 2016 om 42 van de goed 
6.500 aansluitingen.

Dreigt de afsluiting van water, 
elektriciteit of gas, dan heeft de 
Lokale Adviescommissie (LAC) een 
belangrijke rol. Deze commissie 
biedt de getroffen gezinnen een 
laatste reddingsboei om afsluiting te 
voorkomen.

Groen wil de rol van deze commissie 
versterken. Door de getroffen inwoners 
tijdens een LAC-zitting de juiste tips en 
behoorlijke ondersteuning te bieden, 
moet het aantal personen dat zijn 
water- of energielevering verliest, tot 
een minimum beperkt blijven.

STRIJD TEGEN 
ENERGIE- EN WATERARMOEDE

De “Feniks” in Burcht: meer dan alleen een geefwinkel.

Toegang tot water en energie: een basisrecht. 



Zorgpunt Waasland: zorgverlening blijft betaalbaar, kwalitatief en 
lokaal verankerd.

Door de samenvoeging van gemeente en 
OCMW moesten we op zoek naar een duurzame 
oplossing voor de zorgdiensten. Samen met 
Beveren, Kruibeke en Sint-Niklaas richtten we 
daarom de nieuwe koepel Zorgpunt Waasland 
op. Via schaalvergroting én lokale verankering 
bieden wij een antwoord op de toenemende 
“vermarkting” van de zorg.

Zorgpunt Waasland waarborgt een complete, 
betaalbare en toegankelijke zorgverlening voor 
de ganse bevolking. Dit is een uitdaging, want 
de samenleving evolueert snel en zorg wordt 
steeds duurder. Groen beschikt over een aantal 
gedreven en bekwame mensen om dit proces de 
komende 6 jaar in goede banen te leiden.

Onze samenleving vergrijst en het aantal 
zorgbehoevende inwoners stijgt, maar het aantal 
plaatsen in woonzorgcentra groeit onvoldoende 
mee. Plaatsen in privé-centra worden steeds 
duurder. Het openbaar aanbod moet dan ook 
beschermd worden en betaalbaar blijven.

Daarnaast moeten we naast een WZC ook goede 
opvangmogelijkheden bieden voor mensen die 
niet in een voorziening terecht kunnen. “Langer 
thuis wonen” en “de zorg bij de mensen thuis 
brengen”: voor Groen zijn dit geen loze slogans. 
We willen erover blijven waken dat alle vormen 
van zorg in onze gemeente aanwezig zijn.

De vertegenwoordigers van Groen werkten mee 
aan de oprichting van Zorgpunt Waasland en 
zullen erop toezien dat de gemaakte afspraken 
rond lokale verankering, betaalbaarheid en 
bereikbaarheid van de zorg worden uitgevoerd.

ZORGPUNT WAASLAND

Over enkele jaren zal één op drie Vlamingen 
ouder zijn dan zestig. Gemeentebesturen 
moeten daarom investeren in een daadkrachtig 
en breed ouderenbeleid dat door de ouderen 
zelf gedragen wordt. Of het nu gaat om wonen, 
verkeersveiligheid of toegankelijkheid, bij alle 
beleidsbeslissingen moeten we stilstaan bij de 
consequenties voor senioren.

Een essentieel instrument daarbij is het advies van 
de seniorenraad, die ons helpt deze belangrijke 
bevolkingsgroep bij het beleid te betrekken. Ook 
de seniorenverenigingen zijn een belangrijke

SENIORENBELEID

Garanties voor de toekomst



Tussen buren kan het wel eens botsen. Over het 
hek tussen de tuinen, bijvoorbeeld, of lawaai op 
bepaalde uren. Om escalatie van conflicten tegen 
te gaan, wil Groen vanuit de gemeente inzetten 
op burenbemiddeling.

Burenbemiddelaars zijn opgeleide vrijwilligers 
die onder toezicht van een gemeentelijk 
personeelslid buren die dat wensen helpen hun 
conflict op te lossen.

In sommige steden en gemeenten bestaat 
dit initiatief al, met uitstekende resultaten. 
Onze gemeente is nu reeds bezig met de 
voorbereiding. Tijdens de volgende legislatuur 
willen we burenbemiddeling ten volle uitwerken 
en inzetten. Er zijn zeker genoeg enthousiaste 
vrijwilligers in onze gemeente die hier aan willen 
meedoen.

partner om specifieke aandachtspunten aan te 
brengen bij ons lokaal bestuur.

Niet alle senioren gebruiken het internet om 
informatie op te zoeken. Het gemeentebestuur 
moet zijn informatie daarom ook via de klassieke 
kanalen blijven verspreiden; persoonlijke 
contacten en mondelinge informatie zijn hierbij 
van groot belang. Daarnaast moeten we blijven 
investeren in ondersteuning en het aanleren van 
computervaardigheden.

De digitale kloof

BURENBEMIDDELING

Ook in Zwijndrecht worden legale en illegale 
drugs gebruikt. Dat negeren, of enkel repressief 
aanpakken, volstaat niet om de problemen die 
hiermee samenhangen, op te lossen. We vinden 
het belangrijk dat het taboe rond het gebruik 
van verdovende, ontspannende of stimulerende 
middelen (ook alcohol en bepaalde medicijnen 
kunnen daaronder vallen) wordt doorbroken. 
Enkel zo maken we de achterliggende 
problematiek bespreekbaar zonder schaamte of 
schrik om te worden veroordeeld.

In samenwerking met drugpunt Waasland 
willen we komen tot een open sfeer die toelaat 
te praten over de risico’s van drugs. In welke 
mate is het gebruik van verschillende middelen 
“verantwoord”? Het gaat om informatie die 
iedereen aanbelangt, want middelengebruik 
komt voor bij alle generaties en in alle lagen van 
de bevolking. Daarnaast willen we pleiten voor 
lekkere alcoholvrije alternatieven bij sociale 
gelegenheden. 

We moeten absoluut kunnen groeien naar 
een samenleving waarin we eerlijk en zonder 
vooroordelen kunnen praten over moeilijke 
onderwerpen. Ook dat vraagt durf. 

EEN BETER DRUGBELEID



NODIGT UIT...
THEMA-AVOND

BETONSTOP EN KERNVERDICHTING
PROGRAMMA
19.30u  - documentaire “Plannen voor plaats” (Vlaamse Bouwmeester & Nic Balthazar)
20.30u - “De sociale gevolgen van kernverdichting” (Prof. Stijn Oosterlynck, UA)
  en “Tips voor een gemeentelijke aanpak” (Erik Grietens, BBL)

MAANDAG 28 MEI 2018 - 19.30

CINEMA RUBENS, STATIESTRAAT ZWIJNDRECHT

BOEKVOORSTELLING MEYREM ALMACI

DURVEN OPSTAAN 
IN TURBULENTE TIJDEN

MAANDAG 4 JUNI 2018 - 20.00

SANITAIRKE, R. ORLENTSTRAAT  87, ZWIJNDRECHT

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!
VOLG ONS groen zwijndrecht burcht
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