
“Onze grootste overwinning is niet dat 
we nooit falen, maar dat we telkens als 
we struikelen weer opstaan” 

Confucius

Aanplanting voor het 
Administratief Centrum

De groenaanplant vóór het administratief 
centrum bestond uit blokken buxus, voor 
een totale oppervlakte van circa 1700 m² . De 
buxuspartij was aangetast door de 
buxusmot. Wegens het opgelegde verbod 
voor het gebruik van pesticiden voor 
openbaar groen werd bestrijden van de 
buxusmot heel moeilijk. Om die reden werd 
beslist om de ganse buxuspartij te 
verwijderen en te vervangen door een 
gevarieerde nieuwe aanplant. Hierbij werd 
een keuze gemaakt op basis van 
kleurvariaties, groenblijvende en 
bijenvriendelijke beplanting. Volgende 
planten werden gebruikt:  verbena, taxus, 
schijnhulst, leliegras, gaura, sedum, 
kardinaalsmuts. Tussen de  blokken zijn 
paden aangelegd zodat iedere bezoeker de 
aanplant optimaal kan beleven. De werken 
werden uitgevoerd door de Wase 
Werkplaats vzw, het ontwerp samen met de 
eigen gemeentelijke groendienst. De 
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) 
richt elk jaar een wedstrijd in onder de naam 
'Groene Lente'.. Wij dienden dit project in en 
werden beloond met de tweede prijs in de 
categorie 'groen rond gebouw'. Een opsteker 
voor iedereen die hieraan meewerkte!

Bruno Byl 
Schepen groenvoorziening

Met de bevoegdheid jeugd en cultuur wil Schepen Ann 
Van Damme werk maken van een vrijetijdsaanbod voor 
iedereen. Ontspanning is essentieel voor elke inwoner. 
Binnen de diensten jeugd, cultuur en sport gaan we 
verder digitaliseren wat betreft zalenverhuur, reservaties 
en ticketing. Waar nodig kan iedereen ook nog langs 
komen voor deze dienstverlening. Met de sporthal is er 
geïnvesteerd in ruimte voor 
ontspanning, maar toch 
blijven de vragen komen. We 
starten een inventarisatie, 
ook van schoollokalen en 
privé-uitbaters en vergelijken 
deze met de behoeften van 
de verenigingen. Waar 
mogelijk opteren we voor 
multifunctioneel gebruik. De 
buurt kan een belangrijke rol 
spelen in de vrije tijd van zijn 
bewoners. We ondersteunen 
de organisatie van straat- 
momenten en stimuleren 
uitwisseling tussen wijk- 
comités. We willen 
Zwijndrecht laten bruisen 
samen met de verenigingen, 
buurten, horeca en lokale 
handelaars.

DE WEG VOORUIT NAAR 
VRIJE TIJD VOOR 
IEDEREEN

Nieuwe invulling voor de kerk van Burcht
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:
Willy Schevernels
Roodborstjeslaan 1
2070 Zwijndrecht

willy.schevernels@telenet.be

in ZWIJNDRECHT
Zwijndrecht.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Zwijndrecht jaargang 19 - maart 2019

Vernieuwing bij CD&V Zwijndrecht

Onze partij is, zoals van een 
hedendaagse partij mag verwacht 
worden, geëvolueerd. Na drie 
termijnen als lokaal voorzitter heeft 
Lieven Bernaers de fakkel door-
gegeven. Bedankt  Lieven voor de 
jarenlange onbaatzuchtige inzet en 
dynamiek. We wensen je veel  succes 
met je nieuwe uitdagingen. 
CD&V blijft ook de volgende jaren 
garant staan voor een vooruitziend 
modern gemeentebeleid, dit steeds in 
samenwerking met de inwoners.

CD&V de revolutie 
van de redelijkheid.

Als gemeentebestuur willen wij klaar staan 
om dit dorpsbepalende gebouw, met zijn 
unieke ligging aan de Schelde, een culturele 
invulling te geven: een aangepaste ruimte 
waar vb Okra zijn feesten kan geven, een 
tentoonstelling kan doorgaan, maar ook 
workshops kunnen gegeven worden. Dit 
moet aanvullend zijn op de activiteiten in ’t 
Waaigat. Ruimte geven aan verenigingen is 
waardering uitdrukken aan alle actieve 
vrijwilligers in deze verenigingen en 
bewegingen die op deze manier mensen 
samenbrengen en verbinden.  De 
omliggende groene en publieke ruimte 
moet de ontmoetingsplaats van Burcht 
worden.

Schepen Ann van Damme

Parochiekerk Burcht
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Schepen Ann Van Damme



Elke wijk heeft zijn eigen identiteit, zijn 
eigen opportuniteiten en mogelijk 
wijkgebonden problemen.
CD&V  wil deze eigenheid koesteren en 
bewaren  zodat  het er goed is om wonen.  Een 
goede leefomgeving maakt gelukkige 
mensen.
Met de  halfjaarlijkse "Wijkbabbels" komt 
CD&V naar U toe om te luisteren naar deze 
specifieke en wijkgebonden noden om in 
samenspraak met  de bewoners en het 
wijkcomité te zoeken naar haalbare 
oplossingen.
Dit is Uw kans, grijp ze met beide 
handen,onze mandatarissen  zijn er om U te 
helpen.

Oplossen van problemen met wateroverlast 
is voor het gemeentebestuur een prioriteit. 
Het begin van de Antwerpsesteenweg in 
Burcht is een risicoplaats.  Na de uitvoering 
van een hydronautstudie (doorlichting 
rioleringsnetwerk) besliste het gemeente-
bestuur om een bufferbekken op het 
Kaaiplein aan te leggen. Er worden drie 
betonnen elementen aangelegd met een 
opvangcapaciteit van 550 m³.  Bij zware 
regenval zal het water in de rioleringen 
hiernaar afgeleid worden zodat het nadien, 
als de regenbui voorbij is, langzaam terug in 
de riolering kan lopen.  
Bij uitvoering van dergelijke grote werken 
bestaat de verplichting om voorafgaand een 
archeologisch onderzoek van de bodem te 

laten uitvoeren.  De gemeente draait ook 
voor deze kosten op.  Dit onderzoek   nam een 
week in beslag . Er werden drie sleuven 
gemaakt van 5 op 15 meter waarbij ongeveer 
drie meter  diep werd gegraven .  Nadien zal 
Fluvius voorbereidende kabelwerken 
uitvoeren.  Start van de grote werken is 
voorzien vanaf 8 mei. Dit geeft de 
mogelijkheid dat de braderij en de doortocht 
van de Ronde van Vlaanderen probleemloos 
kunnen plaatsvinden.  Kostprijs van de 
werken bedraag 1.235000 EUR en de 
uitvoerings-termijn is bepaald op 155 
werkdagen.

Schepen Bruno Byl

"Vertrouwen in de kracht van de 
inwoners, de gemeente en de partij".
De basisgedachten waarom ik de taak 
van voorzitter heb aanvaard.
Sociaal dienstbetoon is voor mij geen 
onbekend gegeven, maar dagelijkse 
realiteit. Het is me dan ook van jongs 
af aan met de paplepel ingegoten. 
Welke zijn mijn engagementen, voor 
Zwijndrecht. 

Autenticiteit

We zijn en blijven als CD&V onszelf, bijten van 
ons af als het moet, durven zeggen wat niet 
O.K. is en waar we wel in geloven. We mogen 
niet blijvend argumenteren over het 
verleden. Inwoners vragen een 
toekomstvisie, en die willen we hen geven. 

Respect

CD&V blijft positief en respectvol. 
Zwijndrecht moet groeien door gebruik te 
maken van zijn eigen kracht. Inwoners willen 
geen geruzie tussen meerderheid en 
oppositie, ze willen een duidelijke 
glasheldere visie en oplossingen.
We verdedigen onze standpunten niet door 
de negatieve kanten  van de andere partijen 

te benadrukken, maar wel door te geloven in 
onze sterktes .

Verbindend

We zoeken verbinding in alles wat we doen 
maar zeker door een direct  contact met de 
inwoners. Politici hebben de waarheid niet in 
pacht. 
Het belang van contacten is daarom niet te 
onderschatten. Het kleinste stadhuis is een 
café of brasserie. Mandatarissen moeten 
blijvend informeel contact onderhouden 
met inwoners om zicht te krijgen op hun 
noden en verwachtingen.

Oplossingsgericht

We creëren oplossingen die voor iedereen 
goed zijn. Onze inwoners willen geen 
gepraat, maar rechtstreekse en blijvende 
communicatie hoe hun problemen in de 
toekomst zullen worden opgelost. We zorgen 
voor oplossingen en geven steeds feed back.  
Onze mandatarissen, de partij en ikzelf staan 
steeds ter beschikking om op je vragen een 
passend antwoord te geven.

willy.schevernels@telenet.be 
www.zwijndrecht.cdenv.be

NIEUWE VOORZITTER BIJ 
CD&V ZWIJNDRECHT

WILLY 
SCHEVERNELS

Roodborstjeslaan 1
2070 Zwijndrecht
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Is onze visie voor jou herkenbaar wil je hierover van gedachten 
wisselen of samen met ons een engagement opnemen in de 
gemeente?
Laat het ons weten en mail je gegevens door naar 
willy.schevernels@telenet.be.

WERKEN KAAIPLEIN 
BURCHT
Prioritaire oplossing voor wateroverlast

De eigenheid van elke wijk

Samen de weg vooruit

Begin januari werd de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd en startte ook 
het nieuwe College van Burgemeester en 
Schepenen.
Ondertussen krijgt ook de beleidsnota vorm 
en na de financiële toets en de opmaak van 
het meerjarenplan, kunnen we concreet aan 
de slag. 

Even belangrijk dan de concrete plannen is 
de manier van besturen... wij gaan dit samen 
doen. De drie partijen van de meerderheid 
CD&V, Sp.a en Groen, maar ook met alle 
inwoners van Zwijndrecht en Burcht. 

Participatie is dus een rode draad. We zijn 
overtuigd dat in een buurt de kinderen best 
weten wat ze nodig hebben als het gaat over 
speelruimte. Bij de heraanleg van een straat 
weten ook de bewoners best waar we 
rekening mee moeten houden. In onze 
gemeente is er veel talent, kennis en 
ervaring. We willen deze inzetten en 
gebruiken om onze gemeente nog beter te 
maken zodat we allemaal fier zijn hier te 
wonen. Onze speerpunten: Zwijndrecht 
fietsgemeente, groen in elke buurt, dienst-
verlening op maat en ruimte voor het 
verenigingsleven zitten helemaal in het 
bestuursakkoord. Maar er is ook inzetten op 
maatschappelijke kwetsbaarheid, 
buurtgericht werken, en de mobiliteit 
bewaken de komende jaren tijdens de 
Oosterweelwerken. Met veel goesting 
beginnen we eraan.
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Door het vele groen en speelmogelijkheden 

voor de kinderen is het hier goed om wonen
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