
“2018  CD&V gaat volop voor
een Zwijndrecht in beweging"

Eerste fietsenstalling in gebruik
In de Prins Boudewijnstraat is de eerste 
openbare fietsenstalling in gebruik ge-
nomen. Door een afsluitbare fietsenstalling 
ter beschikking te stellen  wensen we het 
fietsgebruik te ondersteunen. Inwoners die 
nu moeilijkheden ondervinden om hun fiets 
op een goede manier te stallen, hebben nu 
een alternatief. Tegen een beperkte 
vergoeding kan een beugel in de stalling 
gehuurd worden. Volgende jaren voorzien 
we bijkomende fietsenstallingen in onze 
gemeente te plaatsen. Bijkomende info is 
steeds verkrijgbaar bij de mobiliteitsdienst 
van de gemeente.

In 2018 is de oprichting van de OCMW-vereniging, ‘Zorgpunt Waasland’ een feit. De motivering 
voor deze oprichting bevat 9 pijlers:
1 Verankering van het openbaar aanbod: het bestaande zorgaanbod van de deelnemende   
OCMW’s samenbrengen. 
2 Verhogen van de slaagkracht: Inzetten op een optimale combinatie van zorg en bedrijf. 
Kostenbewust en bedrijfsmatig werken.
3 Kwalitatieve zorgverlening: Streven naar een voortdurende verbetering van zorg- en 
dienstverlening.
4 Krachten bundelen: goede begeleiding en 
permanente vorming van het personeel vormt 
de basis van een optimale zorgverlening.
5 Garantie van de toegankelijkheid: betere 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van een 
zorgaanbod en dienstverlening voor alle in-
woners van het werkgebied.
6  Betaalbare zorg voor de gebruiker en de open-
bare besturen
7 Schaalvoordelen door gezamenlijke aan-
kopen en optimalisatie van subsidiestromen.
8 Opvullen van lacunes in het zorg-landschap, 
inclusief de ontwikkeling van specifieke 
doelgroep werking.
9 Versterking van de buurtgerichte zorg.
Deze organisatie staat voor grote uitdagingen 
maar we streven naar een hoogstand 
zorgaanbod voor de burgers.
Alsnog proberen we te streven naar het behoud 
van onze eigenheid in dit verhaal waarin de 
zorgbehoevende centraal staat.

"ZORGPUNT WAASLAND" 
OPRICHTING VAN EEN 
OCMW-VERENIGING

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Lieven Bernaers
Polderstraat 22
2070 Zwijndrecht

lieven.bernaers@telenet.be

in ZWIJNDRECHT
Zwijndrecht.cdenv.be
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25 jaar dienstencentrum Houtmere

Gelukgewenst aan het enthousiaste 
team dat van Houtmere gemaakt heeft 
tot wat het nu is. Een vernieuwd 
dienstencentrum met talrijke en 
schitterende activiteiten voor de 
senioren. De maaltijden, kaartna-
middagen,  bewegingslessen en info-
momenten. Naar het dienstencentrum 
gaan staat voor ontmoeting en 
gezelligheid. CD&V wenst Houtmere 
nog mooie jaren van blijvende 
vernieuwing toe.
Hilde Vanderheyden  OCMW raadslid.

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via www.cdenv.be/wordlid
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Dat de buxusmot in onze tuinen schade 
heeft aangebracht hebben vele 
mensen moeten ondervinden.

Ook de gemeentelijke aanplantingen hebben 
ernstige schade opgelopen, in 't bijzonder op 
de begraafplaatsen en vóór het 
administratief centrum. Iedereen kent wel die 
grote buxuspartij. Aangezien deze plaag 
moeilijk te bestrijden is en wij geen pesticiden 
mogen gebruiken, werd nog een poging 
ondernomen om de insecten op een 
biologische manier te bestrijden. Ook dit 
lukte niet. Daarom is beslist de buxus te 
vervangen door een nieuwe aanplanting. Er 
isgekozen voor een variatie van hoofdzakelijk 
groenblijvende beplanting, onder andere 

siergrassen, klimop, viburnum, 
kardinaalsmuts. Ondertussen werd de buxus 
verwijderd. De nieuwe aanplanting is 
voorzien in het voorjaar. Kostprijs circa 30 000 
EUR.
Schepen Bruno Byl

De opdracht van het gemeentebestuur en 
OCMW  is dienstverlening aan zijn inwoners: 
zorgen voor documenten, tegemoet-
komingen, openbare ruimte onderhouden, 
verenigingen ondersteunen, …
We moeten dit  met deskundige mensen en 
op de meest efficiënte manier  doen en dit op 
maat van al onze inwoners;
Dit betekent via verschillende kanalen 
bereikbaar  en beschikbaar zijn.  Computers 
en internet bieden kansen, maar niet voor 
iedereen.
-Er is nu  1 gratis nummer 0800 99 604 waarop 
je het gemeentebestuur kan bereiken.
-We verruimen onze openingsuren , maar je 
moet wel eerst een afspraak maken. Dit kan 
online, telefonisch of aan het onthaal. 

-We werken met een snelbalie. Voor een-
voudige producten hoef je geen afspraak te 
maken, ook niet meer om aangevraagde 
documenten op te halen.
-Er is meer dienstverlening online. Als je je op 
de website www.zwijndrecht.be aanmeldt 
met je elektronische identiteitskaart  kan je 
allerhande attesten en afschriften opvragen 
zodat je zelfs niet meer naar het gemeente-
huis moet komen 
Dit is een eerste stap naar een betere 
dienstverlening. 
Volgend jaar verbouwen we ook nog het 
administratief centrum, dan is er nog maar 1 
plaats waar iedereen terecht kan met al zijn 
vragen  voor gemeente en OCMW.
Schepen Ann Van Damme

Zwijndrecht, de gemeente waarin we 
wonen, een belangrijk deel van onze 
leefwereld.
Het is van het grootste belang dat we 
er thuis zijn en ons veilig voelen. Een 
goed en standvastig beleid, samen-
werking tussen gemeentebestuur en 
inwoners is de basis om hier naar toe 
te werken. Maar elk beleid heeft zijn 
tekortkomingen en er moet continu 
worden bijgestuurd om een goed 
evenwicht te behouden.

Positief dialogeren 

We kunnen de minder positieve zaken in het 
beleid bekritiseren in de wandelgangen, 
maar deze aanpak helpt ons niet vooruit. 
Integendeel, ter plaatse blijven trappelen is 
achteruitgaan.

Samenwerken en zoeken naar positief 
gerichte oplossingen is een andere en betere 
benadering in het streven naar een 
toekomstgericht Zwijndrecht.

CD&V zette een eerste stap via een enquête 
onder de bevolking om te peilen naar de plus- 
en minpunten die leven onder de inwoners. 
De resultaten hiervan zijn als aanzet gebruikt 
om over te gaan naar een tweede stap: de 
“oranje tafels”. 

Elke vereniging en belangengroep werd 
uitgenodigd om samen in een constructief 
gesprek over te gaan tot concrete 
speerpunten, die door onze partij kunnen 
mee-genomen worden in de volgende 
bestuursperiode. 

Kon je hier niet bijzijn? Spijtig, maar weet 
dat CD&V blijft open staan voor een 
derde en blijvende stap: 
“luisterbereidheid”. 

Gebruik elke gelegenheid om zowel 
mondeling als schriftelijk ons Uw 
verwachtingen voor de toekomst 
kenbaar te maken. Neem contact op met 
onze mandatarissen, onze partij. Of zien 
we elkaar op één van onze volgende 
wijkbabbels?

Ik ben WIJ, CD&V is er voor U. Uw visie en 
mening is van primair belang voor een 
toekomstgericht Zwijndrecht.

Willy Schevernels
Ondervoorzitter

OP ZOEK NAAR EEN 
ANDER ZWIJNDRECHT

WILLY 
Ondervoorzitter
CD&V Zwijndrecht
Burcht
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Contactpersonen
Lieven Bernaers  Voorzitter     lieven.bernaers@telenet.be
Ann Van Damme Schepen      ann.vandamme@zwijndrecht.be
Theo van Roeyen Schepen      theo.vanroeyen@zwijndrecht.be
Bruno Byl Schepen      bruno.byl@zwijndrecht.be

DE GEMEENTE TOT UW 
DIENST
Nieuwe dienstverlening is opgestart

Buxusmot vernietigt aanplanting

De waterbus in Burcht?

Iedereen kent ondertussen de 
waterbus op de Schelde die 
momenteel vaart tussen het 
steenplein Antwerpen, Kruibeke en 
Hemiksem.

 Ook voor de deelgemeente Burcht, zuidelijk 
volledig grenzend aan de Schelde, zou het 
mooi zijn een halte-  en opstapplaats te 
hebben voor de waterbus. 
Trouwens, in het verre verleden is er een 
overzetboot geweest tussen Burcht en 
Antwerpen. 

In de meerjarenplanning hebben we 
alleszins budget voorzien voor een studie en 
de aanleg van een steiger in de buurt van het 
Kaaiplein te Burcht. 

Ondertussen zijn er reeds gesprekken 
gevoerd met de uitbater van de waterbus en 
het Havenbedrijf Antwerpen die hiervan de 
initiatiefnemer is. 

Het zou een mooi vervoersalternatief 
betekenen voor de verplaatsing van de 
linker- naar de rechteroever. 

Schepen Bruno Byl
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Voorbereidende werken voor de nieuwe 

aanplanting aan het A.C.
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