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3. BRUISENDE GEMEENTE

ECHTE RIJKDOM

Vóór de zomer stonden we in twee themanummers stil
bij de gemeente waarin we (willen) wonen. Een warm en
menselijk sociaal beleid voor iedereen, en een duurzame en
kwaliteitsvolle leefomgeving: dit zijn de bouwstenen van een
toekomst die we wensen voor onszelf en onze kinderen. Zorg
dragen voor zo’n toekomst vraagt durf, en de uitdagingen
zijn enorm. Maar wie al eens buiten onze gemeentegrenzen
gaat kijken, zal zien dat wat Zwijndrecht-Burcht voor mekaar
krijgt, allerminst vanzelfsprekend is.
In deze editie kijken we naar de echte rijkdom van
Zwijndrecht-Burcht, en dat zijn de mensen zelf zoals ze, elk
op hun manier, deel uitmaken van een bruisende gemeente.
Zwijndrecht-Burcht heeft een uitgebreid en zeer toegankelijk
gemeentelijk sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod, en vanaf
september zelfs een eigen kunstacademie. Onze gemeente
telt bovendien tal van goed werkende sociale, culturele,
sport- en muziekverenigingen, en niet minder dan 4
uitstekende jeugdbewegingen. Zij verdienen alle steun.

Patricia Lierman, André Van de Vyver & Kris Herremans .

Daarnaast zijn er de adviesraden, die vanuit een specifiek
passie of bekommernis (jeugd, senioren, welzijn, …) de
vinger aan de pols houden. Ook zij zijn goud waard.
Zoveel activiteit brengt uitdagingen met zich mee, onder
meer op logistiek vlak: al die activiteiten en verenigingen
hebben een stek nodig. De nieuwe sporthal staat er en wordt
gretig gebruikt. De sociaal-culturele verenigingen kunnen
vandaag her en der terecht in gemeentelijke gebouwen.
Voor hen heeft Groen een plan klaar met een aantrekkelijke
cultuurcluster in Burcht.
Onze gemeente is financieel gezond, zonder dat dit ten
koste gaat van sport, cultuur en vrije tijd. Ook in tijden
van budgettaire beperkingen heeft het gemeentebestuur
ervoor gekozen niet te bezuinigen op deze domeinen. In
sport, cultuur en verenigingen vinden mensen positieve
energie, verbondenheid, “goesting”. Dat is heel wat waard.

EEN KUNSTACADEMIE
IN ONZE GEMEENTE!
Het stond al jaren op ons
verlanglijstje, de oprichting van
een kunstacademie in ZwijndrechtBurcht. Maar tussen droom en daad
stonden wetten in de weg, en een
aantal praktische bezwaren. Eind
vorig jaar nam de gemeente de vlucht
vooruit. In september kunnen de
lessen van start gaan.

Een werk van lange adem

Verschillende legislaturen op rij gold
vanuit Vlaanderen een oprichtingsstop
voor nieuwe academies en filialen
omdat een nieuw decreet “in de
maak” was. Ons gemeentebestuur
zat intussen niet stil. Het terrein
werd verkend. Er werd gepeild
naar de effectieve noden. Zeker bij
de muziekverenigingen bleek de
behoefte zeer groot.
In afwachting van het nieuwe decreet
sprak de gemeente ook met mogelijke
partners. Er werd met de scholen
overlegd; samen met de academies
van Antwerpen en Beveren bekeken
we de opties. Een samenwerking
met Beveren bleek de meest

Het vroegere gemeentehuis wordt opgeknapt.

haalbare, te meer omdat de Vlaamse
oprichtingsstop stilaan onhoudbaar
werd.
Eind 2017 werden de gesprekken met
Beveren stelselmatig opgevoerd. Er
kwam een principeakkoord om in
Zwijndrecht een filiaal op te starten,
met als voorkeurslocatie het oud
gemeentehuis. Dit gebouw beschikt
over voldoende lokalen om alvast van
start te gaan; op termijn wordt ook
uitgekeken naar een geschikte plaats
in Burcht.
Vanaf dan ging het snel. Er werd een
oprichtingsdossier opgemaakt om
op 1 september 2018 daadwerkelijk
te kunnen starten. Met de stemming
van het nieuw decreet Deeltijds
Kunstonderwijs in het Vlaams
Parlement viel de laatste hinderpaal
weg. In juni van dit jaar werd de
intergemeentelijke
overeenkomst
tussen Zwijndrecht en Beveren door de
beide gemeenteraden goedgekeurd.
Voor onze cultuurbeleidscoördinator
Dirk Verelst wordt de opstart van de

academie een laatste wapenfeit. Na
vele jaren gedreven en inspirerend
werk voor het gemeentelijk cultureel
leven,
waarvan
verschillende
legislaturen samen met André Van
de Vyver, gaat Dirk begin oktober met
pensioen. Zijn collega’s staan klaar
om zijn baanbrekende werk verder te
zetten.

Een overweldigend succes

De interesse in een kunstopleiding
is groot. Dat bleek alvast uit de ware
overrompeling tijdens een infodag
midden juni. Kinderen en hun ouders
konden in het oud gemeentehuis
kennismaken met leerkrachten en
instrumenten, en zich inschrijven.
Door de grote belangstelling zal
het geplande aantal lesuren al bij
de lancering in september worden
uitgebreid.
De academie start met de eerste
graden en de meest populaire
instrumenten, en het aanbod zal
geleidelijk worden uitgebouwd. Naast
de muziekopleiding biedt de academie
ook woord en beeld aan.

Expressie via woord, beeld en muziek kan voortaan in de kunstacademie van Zwijndrecht.

EEN CULTUURCLUSTER

voor Burcht

Een rijk cultureel leven maakt een gemeente aantrekkelijk. Mensen
die deelnemen aan cultuur bouwen meer sociale relaties op en zijn
maatschappelijk meer betrokken. Cultuur is dan ook sterk verweven met het
algemeen welbevinden. Zo kan cultuur ook een motor zijn voor de opleving
van een plek. Meer dan genoeg redenen, dus, om te blijven investeren in een
sector die wel eens onder druk komt te staan.
Onder de hoede van burgemeester Van de Vyver levert de cultuurdienst al
jarenlang uitstekend werk, zowel door de nodige infrastructuur aan te bieden als
door de organisatie van evenementen, voorstellingen en allerlei projecten in de
openbare ruimte. De laatste jaren werd op heel wat plaatsen flink bezuinigd op
sociaal-cultureel beleid, maar niet bij ons. Zwijndrecht-Burcht heeft juist méér
geïnvesteerd in het verenigingsleven, en vooral in de amateurkunstensector.
Ontmoetingscentrum ‘t Waaigat wordt goed gebruikt door de lokale
verenigingen. De cultuurdienst zorgt voor aanvullende programmatie, zodat
er altijd wel iets te beleven valt. De zomerpodia tijdens de vakantiemaanden
kennen een groeiend succes, en het eindezomerfestival KLEUR (samenwerking
met Derdewereldraad) is voor veel inwoners een vaste waarde. Tijdens deze
legislatuur werd de bibliotheek van Burcht grondig opgeknapt, zodat het
voortbestaan verzekerd is.
Dat is heel wat, maar we willen verder gaan. De kerk van Burcht is eigendom
van de gemeente en zal, net als vele kerken, op termijn leeg komen te staan.
Burgemeester Van de Vyver bestelde met de cultuurdienst een studie om
na te gaan hoe de kerk van Burcht een culturele functie kan krijgen. Groen
overweegt ook een uitbreiding van ontmoetingscentrum ‘t Waaigat voor
gemeenschapsvoorzieningen, en daarvoor kijken we naar het pand naast
‘t Waaigat in de Kerkstraat en de braakliggende percelen ernaast. Al deze
percelen zijn al eigendom van de gemeente. Ook het nieuwe Wolfsbergpark
biedt mogelijkheden om activiteiten te organiseren.
Zo kunnen we in het centrum van Burcht een culturele cluster creëren die het
gemeenschapsleven alle kansen geeft. Wij geloven trouwens dat deze ingreep
ook op economisch vlak één en ander teweeg kan brengen. We kunnen de
kleinhandelaars niet verplichten in Burcht te investeren, maar met een goed
en aantrekkelijk project dat Burcht doet bruisen, kunnen we hen er wel toe
verleiden.
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SENIOREN

steeds belangrijker...

Binnen afzienbare tijd is één op de drie Belgen ouder dan 60.
Ook onze gemeente bereidt zich op deze evolutie voor. Bij elke
beleidsbeslissing moeten we stilstaan bij de gevolgen ervan
voor senioren.
Dat geldt zeker voor de domeinen cultuur, sport en vrije tijd.
Het gemeentelijk aanbod moet aangepast, betaalbaar en
toegankelijk zijn, ook voor minder mobiele of hulpbehoevende
ouderen. Dienstencentrum Houtmere, Woonzorgcentrum
Craeyenhof en het pas opgerichte Zorgpunt Waasland, zijn
daarbij belangrijke partners om dicht bij de mensen te blijven.

Een uitdaging voor de komende jaren is de digitale kloof: niet
iedereen is mee met de digitalisering en sociale media in een
snel veranderende samenleving. Groen wil de pc-cursussen
voor senioren behouden, maar om iedereen te bereiken moet
informatie en dienstverlening ook steeds beschikbaar blijven
voor mensen zonder computer of smartphone.

DURFT
Blijven...
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Ook mobiliteit is een belangrijke zaak voor wie op latere
leeftijd aan de maatschappij wil blijven participeren. Veel
senioren wandelen, fietsen of maken gebruik van trein,
tram en bus. Daarom zijn veilige, goed verlichte voet- en
fietspaden met voldoende rustbanken echt nodig, net als
betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. Dat Groen
de Lijnabonnementen wil behouden, spreekt voor zich.
Daarnaast willen we bijzondere aandacht voor senioren die
iets minder goed te been zijn. In de nieuwe opdracht voor onze
Zwijndrecht-bus wordt dit mee opgenomen. De aanlegsteiger
voor de waterbus moet een veilige toegang voor fietsers en
rolstoelgebruikers hebben.

Onze barometer

Met hun raad, ervaring en inbreng zijn senioren van onschatbare
waarde voor het reilen en zeilen in de maatschappij. De
seniorenraad heeft dan ook een belangrijke stem in onze
gemeente. De rol van deze adviesraad zal bij de uittekening
van het beleid in de toekomst enkel toenemen. De voorbij twee
legislaturen was Groen bevoegd voor het seniorenbeleid,
en de goede samenwerking met de seniorenraad was een
constante. Wij wensen dit de komende jaren verder te zetten.
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Steeds
weer
slagen
onze
gemeentelijke diensten erin een mooi
en uitgebreid aanbod aan culturele,
sportieve en spelactiviteiten op poten
te zetten voor kinderen en jongeren.
Met
zorgen
opvoedkundige
vragen kunnen ouders, kinderen
en jongeren terecht bij het Huis
van het Kind, dat samenwerkt met
verschillende organisaties. We zijn
fier op het gemeentelijk aanbod,
en willen daarin blijven investeren.
Evenveel waardevol werk komt van
de jongeren zelf. Zij verdienen alle
steun.
Onze gemeente telt vier uitstekende
jeugdbewegingen. Dat ze op ons
kunnen blijven rekenen, spreekt
voor zich. Ook de gemeentelijke
werkingstoelagen en de logistieke
en informatieve ondersteuning vanuit
de diensten blijven, wat ons betreft,
gewaarborgd. Op vlak van huisvesting
opteren
we
voor
duurzame
oplossingen. Het parcours dat de
Zwijndrechtse KSA heeft afgelegd
mag daarbij als voorbeeld dienen: van
de gemeente kregen ze een nieuwe
locatie en een financieel duwtje in

de rug; de ongelooflijke inzet van
de jongeren zelf en hun getrouwen
deed de rest om een prachtig project
neer te zetten. Uiteraard moet niet
elke jeugdbeweging de zaken even
groots opvatten. In elk geval willen
wij ze helpen bij de creatie van, of
de zoektocht naar, een geschikte en
veilige plek.

4 uur te sluiten. Al gaan we met dit
sluitingsuur minder ver dan pakweg
Beveren of Sint-Niklaas (2 uur), voor
de jongeren zelf is het even wennen.
Toch geloven wij dat een goede
verstandhouding tussen jongeren en
hun omgeving de beste garantie is op
succes.

Jeugdhuis “Den Trechter” onderging
de voorbije jaren een transformatie.
10 jaar na de oprichting (2006) werd
de organisatie ondergebracht in een
zelfstandige structuur. Dit was een
goede keuze: het jeugdhuis draait
prima, er is veel goesting en er wordt
werk gemaakt van een interessant
aanbod. Groen wil deze weg verder
bewandelen, en de samenwerking
met de gemeentelijke diensten en
externe spelers versterken.

In 2012 stapten wij naar de
verkiezingen met de belofte de
schoolomgevingen
stressen
risicovrij te maken. We hebben dat
gedaan op een manier die nu her en
der in Vlaanderen navolging krijgt.
Niet alle maatregelen zijn bij aanvang
even populair, en soms duurt het
even voor alles in zijn plooi valt. Wij,
en de schoolgaande kinderen, zijn
in elk geval blij met deze gedurfde
maatregelen.

Dat het af en toe botst, is normaal
en kan op zich geen kwaad. Om
lawaai- en andere hinder, vooral
in de vroege uurtjes, te beperken,
vraagt ons gemeentebestuur om de
muziek in het jeugdhuis voortaan om
3 uur af te zetten en de deuren om

Erop of eronder

Als we de kans krijgen, willen we
de volgende 6 jaar verder inzetten
op kinderen in het verkeer, met een
netwerk van trage wegen, veilige
fiets- en voetpaden en minder
doorgaand verkeer. Want wat goed is
voor kinderen, is goed voor iedereen.

Stressvrije schoolomgevingen.

SPORT VOOR IEDEREEN:

een investering waard

Zoveel mogelijk mensen aan het
sporten krijgen, lukt het best met
goede sportinfrastructuur in de
buurt.

Na een lange voorbereiding en
intense inspanningen konden we dit
jaar de vernieuwde sporthal openen.
“Den Draver” is een schitterende
plek geworden waar de inwoners in
de beste omstandigheden kunnen
sporten, op elk niveau, een leven
lang.

Groen wil sport voor iedereen blijven
aanmoedigen. Ten eerste willen we
de bestaande sportinfrastructuur in
stand houden en optimaliseren, in
samenwerking met sportverenigingen
en andere gebruikers. Ten tweede
moet de infrastructuur zo goed
mogelijk worden aangepast in
functie van frequent gebruik. En ten
derde willen we de clustering van
het sportaanbod verder uitbouwen,
met de binnensporten in de nieuwe
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OPENING DIERENRUSTPLAATS
Voor veel mensen zijn huisdieren heel
belangrijk. Ze bieden gezelschap,
troost, beweging … Dit betekent ook
dat mensen op een gepaste manier
afscheid moeten kunnen nemen en
rouwen.

Groen-raadslid Patricia Lierman
herinnert zich levendig hoe haar
project ontstond. “Op een sombere
dag in februari 2014 moest ik
aanzien hoe vrienden hun geliefde
viervoeter moesten achterlaten voor
een anonieme kadaverophaling.
Ik wilde ze helpen en besloot een

begraafplaats in de buurt te zoeken.
Bleek dat er in de wijde omgeving
geen enkele te vinden was ...”
Patricia kaartte de kwestie aan op
de partijvergadering en vond er
enthousiaste steun. Burgemeester en
schepenen en het ganse partijbestuur
zetten hun schouders onder het
project. Nog dit jaar zullen wij de
officiële opening kunnen vieren van
de gemeentelijke dierenrustplaats
aan het Dulpoezenpad in Burcht.
Eind augustus starten de werken. De

sporthal en de buitensporten in
sportpark De Wallen.
Een belangrijk aandachtspunt is
de toegankelijkheid van sport voor
iedereen, ook voor mensen met een
beperking. Daarop willen we verder
werken, samen met de sportclubs en
de sportraad. Jong of oud, topsporter
of recreant, met of zonder handicap:
sporters zijn een investering in
goede infrastructuur en correcte
ondersteuning meer dan waard.

OPENING
DIERENLOOPZONE & -RUSTPLAATS

Welkom !
zaterdag 29 september 2018
om 11u
Dulpoezenpad
Burcht

dierenrustplaats heeft een aparte
ingang en bestaat uit 3 zones: een
strooiweide, een urnenveld met
afdekplaten en een urnenveld voor
biologisch
afbreekbare
urnen.
Naast de rustplaats komt er een
leuke dierenloopzone met een vijver,
heuveltjes en de nodige bomen om
aan te snuffelen. Later, in het voorjaar,
volgen nog aanplantingen.
Op 29 september wordt de
dierenrustplaats officieel geopend.
U bent van harte welkom, met of
zonder viervoeter...
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MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

VRIJETIJDSAANBOD
IEDEREEN TELT MEE

Onze gemeente beschikt over een ruim sport-,
cultuur- en vrijetijdsaanbod, en ook aan diverse
verenigingen is er geen gebrek. Toch kunnen we
pas echt van een geslaagd beleid spreken als
iedereen de weg vindt naar dat aanbod, ook zij
die het wat moeilijker hebben.

1%
DAT IS NIET NIKS
Een klein deel van onze rijkdom kan op andere
plaatsen ter wereld een enorm verschil maken.
Daarom is de gemeente Zwijndrecht koploper
in Vlaanderen op het vlak van de gemeentelijke
bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking.
Al vele jaren besteedt de gemeente 1 % van
haar exploitatiebudget (dit zijn de vaste kosten
die een gemeente heeft) op verschillende
manieren aan de Derde Wereld. Dat is niet
alleen een rechtstreekse en structurele
bijdrage aan een betere wereld, maar ook
een steun voor heel wat lokale, Zwijndrechtse
initiatieven van onze inwoners om anderen
waar ook ter wereld te helpen, net zoals de
gemeente ook klaarstaat om sociale projecten
hier bij ons te ondersteunen. Groen wenst dat
zo te houden. De gemeente steunt overigens
haar mondiaal beleid op de deskundige
adviezen van de Derdewereldraad, zodat deze
middelen goed terecht komen.

Daarom heeft Groen er mee voor gezorgd
dat een zo groot mogelijk deel van dat het
gemeentelijk vrijetijdsaanbod in aanmerking
komt voor de Z-pas (onze lokale reductiekaart)
en de subsidie “sociaal-culturele participatie”
(OCMW). Iedereen telt mee: dit is de basis van
het beleid dat onze schepen van Sociale Zaken
Chris Vermeulen dag in, dag uit voert.
De gemeente kan natuurlijk niet alles zelf
realiseren. Wij willen blijven samenwerken
met andere organisaties die hetzelfde doel
nastreven, zoals het Rode Kruis (aangepaste
vakanties) en het sociaal reisbureau Rap op Stap.
Houders van onze Z-pas krijgen overigens ook
een korting op de inkomprijs van onder meer het
Zilvermeer in Mol, het Arboretum van Kalmthout
en het recreatiedomein De Nekker.
Intussen stellen we vast dat steeds meer
mensen die recht hebben op een Z-pas, deze
ook aanvragen en gebruiken. Toch bereiken
we nog niet iedereen, terwijl deelname aan
het maatschappelijke leven zo belangrijk is.
Iedereen moet de kans krijgen te participeren.
Groen zal zich blijven inzetten om elke vorm van
ongelijkheid terug te dringen.

EEN ABONNEMENT OP ONTSPANNING

Op vlak van sport, cultuur, vrije tijd en verenigingsleven zijn we in onze gemeente
best verwend. Maar dankzij onze (vrijwel) gratis Lijnabonnementen kan een
Zwijndrechts gezin zich ook permitteren om onbeperkt met het openbaar
vervoer naar andere oorden te trekken voor ontspanning. De gemeentelijke
inspanning om openbaar vervoer sterk te stimuleren is niet alleen bedoeld
om school- en werkverkeer maximaal via bus of tram te laten verlopen, maar
ook om recreatief gebruik te stimuleren. Groen wil absoluut het systeem van
de gratis (-25 jaar) en bijna-gratis abonnementen (28 euro per jaar) behouden.
Dat bespaart onze gezinnen honderden euro’s op jaarbasis, voor een dienst
die goed is voor het klimaat, de mobiliteit en je humeur!

GEZIN IN ZWIJNDRECHT

GEZIN ELDERS

OUDER 1

28 €

314 €

OUDER 2

28 €

314 €

KIND 1

0

209 €

KIND 2

0

209 €

TOTAAL

56 €

1046 €

GROEN NODIGT UIT...

THEMA-AVOND

SLIMME MOBILITEIT
DE NIEUWE VANZELFSPREKENDHEID
GASTSPREKERS:
Eric Derycke, journalist stedelijke mobiliteit voor Touring
Tim Asperges, mobiliteitsadviseur van de stad Leuven
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IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!
VOLG ONS

groen zwijndrecht burcht

CHECK ONZE NIEUWE WEBSITE!

www.groenzwijndrecht.be

