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“Politiek is ten dienste staan van de 
mensen in Burcht en Zwijndrecht 
en dat gebeurt niet alleen op het 
gemeentehuis, maar alle dagen op de 
straat, in de buurt,  in de verenigingen... 
In dit infokrantje en in de volgende 
editie stel ik als lijsttrekker fier onze 
mensen voor: hun engagementen, hun 
ideeën, hun werkkracht. Het zit in het 
DNA van CD&V Zwijndrecht om mensen 
samen te brengen, te verbinden. Samen 
gaan wij De Weg Vooruit.

>> avandammezwijndrecht@gmail.com
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GROEN IN ELKE BUURT
CD&V wil zo veel mogelijk groene rustpunten bewaren en nieuwe plekken groen creëren 
middenin straten en buurten. Want groene ruimte is gezond in vele opzichten: bomen, 
planten en bloemen zorgen voor een ecologisch evenwicht en zijn goed voor lichaam en 
geest. Groene open ruimte maakt wijken niet alleen aangenamer om in te wonen, maar 
verbindt ook mensen. Kinderen komen er samen spelen en volwassenen ontmoeten er 
elkaar voor een babbel. 

DIENSTVERLENING  
DICHT BIJ DE BURGER
Via  digitalisering en het inzetten van slimme technologie gaat Zwijndrecht echt mee 
met zijn tijd. Maar het is belangrijk dat de mens centraal blijft staan; CD&V wil op twee 
manieren de gemeentelijke dienstverlening dicht bij de burger brengen. In verschillende 
gemeentelijke gebouwen zal je via de computer aanvragen kunnen indienen bij de 
gemeente. Een medewerker kan je daarbij helpen als het nodig is. Minder mobiele en 
oudere inwoners zullen kunnen rekenen op gemeentelijke dienstverlening aan huis. Via 
regelmatige contacten willen we proactief polsen of ze iets nodig hebben. Dit draagt 
een steentje opdat ouderen en minder mobiele mensen niet zouden vereenzamen. Ten 
tweede zullen mensen die zorg moeten organiseren voor zichzelf of een familielid, door 
een ‘zorgregisseur’ objectief wegwijs gemaakt worden in het aanbod. 



ONZE MENSEN EN 
HUN WERKKRACHT

THEO  
VAN ROEYEN (70)
Theo is momenteel schepen van sport 
en financiën. Hij heeft vier kinderen. 
Dagdromerijen zijn niet aan hem 
besteed. “Geef mij liever ideeën die 
ook realiseerbaar zijn, daar zet ik mij 
100% voor in. De realisatie van de 
sporthal bijvoorbeeld, die al 18 jaar 
in het meerjarenplan stond, heb ik 
vanaf week één aangepakt en niet 
meer losgelaten. Ik ben er fier op dat 

het ons gelukt is.” Een gemeenschap heeft nood aan plekken 
om samen te komen, meent Theo. “In de sporthal vinden 
verschillende sportclubs elkaar en dat heeft voor elk van 
hen een meerwaarde. Het is zoals wanneer je samen een 
marathon loopt, je geraakt in een positieve flow. Samen 
sporten en sport organiseren creëert samenhorigheid 
en respect, die zo nodig zijn om samen te leven.” Vanuit 
dezelfde filosofie wil Theo in de volgende legislatuur graag 
ook zo’n plek creëren waar cultuurverenigingen elkaar 
vinden en versterken. “De vrijwilligers in onze gemeenschap 
moeten we koesteren. Het mooiste compliment dat we hen 
kunnen geven, is hen een accommodatie ter beschikking 
stellen die zij dan met hun creativiteit verder kunnen 
invullen. Daarom wil ik mij inzetten voor een duurzaam 
multifunctioneel gebouw in onze gemeente.” 

RONY  
HARDEEL (61)
Rony was veertig jaar verpleegkundige 
bij het OCMW Antwerpen. “Als 
ervaringsdeskundige is het mijn grote 
bekommernis dat zorgbehoevende 
inwoners niet in de kou blijven staan. 
Zorgbehoevenden moeten zoveel 
mogelijk in en door hun vertrouwde 
omgeving zorg kunnen krijgen. 
Het aanbod aan zorg en sociale 
dienstverlening zoals buurtzorg is er, 

zeer uitgebreid en gevarieerd zelfs. Maar dat is nog geen 
garantie dat het tot bij de mensen geraakt die het nodig 
hebben. Want voor wie zijn weg niet kent in het aanbod, is 
het vaak een heel kluwen. Daarom ben ik grote voorstander 
van een ‘zorgregisseur’ die mensen wegwijs maakt in het 
aanbod van zorg en hen voor de gepaste  dienstverlening 
doorverwijst naar de juiste instanties.” 

CHRISTEL  
VAN GOETHEM 
(55)
Als geboren en getogen Burchtse 
is Christel voorzitter van de 
adviesraad Lokale Economie. “Ik 
zet mij in voor zaken die belangrijk 
zijn voor onze lokale handelaars, 
zelfstandigen en bedrijven, zoals 
veiligheid en bereikbaarheid. Ook 
van de opwaardering van Burcht als 
gemeente aan de stroom, wil ik werk 

maken. Want ik ben ervan overtuigd dat Burcht heel wat 
troeven heeft die niet alleen voor de inwoners, maar ook 
voor de lokale handelaars interessant zijn. Die troeven wil ik 
uitspelen en duidelijk in de verf zetten.” 

GODELIEVE  
THOMAS (61)
Godelieve is zelfstandige en hecht 
veel belang aan zorg voor de oudere 
inwoners in onze gemeente. 
 “Zij zullen in de toekomst steeds 
meer aandacht vragen naarmate de 
bevolking vergrijst. Daarom zet ik 
mee mijn schouders onder veiligheid 
en mobiliteit en onder initiatieven 
die de dienstverlening dicht bij de 
burger brengen. Zwijndrecht moet 

een gemeente worden waar je altijd terecht kan: in het 
administratief centrum natuurlijk, maar ook via computers 
in verschillende gemeentelijke gebouwen waar je dan online 
zaken kunt aanvragen. Medewerkers zullen de mensen 
daarbij helpen. En als het moet gaan de gemeentelijke 
diensten wat mij betreft zelfs tot in de buurt en aan huis.

Verder wil ik lokaal shoppen promoten. Want wie lokaal 
shopt, schopt leven in de buurt. Als je dichtbij produceert en 
consumeert, dan kies je voor kwaliteit, een beter leefmilieu 
en een rijk sociaal leven. De initiatieven van de afgelopen 
jaren, zoals de afbakening van het kernwinkelgebied, de 
subsidies voor starters en de gevelrenovatie, moeten ook 
ruimtelijk vertaald worden.”



WILLY  
SCHEVERNELS (68)
Met zijn achtergrond als leider 
van een jeugdbeweging zit sociaal 
dienstbetoon Willy in het bloed. Zo 
geeft hij computerles aan senioren. 
Hij is ook lid van de senioren- en de 
milieuraad. “Een gemeentebestuur 
moet goed met zijn inwoners 
communiceren”, vindt Willy. “En dat 
betekent dat je in de eerste plaats 
moet luisteren naar wat er in de 

wijken leeft. De mensen vinden het vooral belangrijk dat 
ze zich daar goed en gelukkig voelen. Het is de rol van de 
gemeente om – binnen het budget uiteraard – in de wijken 
buurtwerking en mantelzorg te ondersteunen en te zorgen 
voor een veilige en leefbare leefomgeving. In elke buurt ligt 
de focus anders en daar willen wij rekening mee houden. 
Wat de gemeente doet, moet voelbaar zijn in de buurten. 
Want daar begint ‘de weg vooruit’. Een van onze actiepunten 
is dat we meer groene ademruimte willen creëren. Groene 
ontmoetingsruimte zoals parkjes, speelpleintjes, trage 
verbindingswegen en groene straten en pleinen zijn gezond 
in veel opzichten. Ze zorgen voor een ecologisch evenwicht 
en zijn goed voor lichaam en geest. 

BIRGIT  
JANSSENS (31)
Birgit is een van de jongeren op 
de lijst van CD&V Zwijndrecht. Als 
kinderverzorgster van opleiding 
weet ze hoe belangrijk het is om 
iedereen te betrekken bij het 
samenleven in de gemeente. “Met 
heel praktische initiatieven zoals de 
naschoolse opvang in Kobbe & Kozze 
of de Speelbabbels betrek je ook de 
nieuwkomers in je gemeente en help 

je hen om zich snel thuis te voelen in onze samenleving. 
Wederzijds respect is daarbij cruciaal voor mij.” 

KURT 
HEYRMAN (37)
Als postbode in Burcht kent Kurt het 
belang van sociale contacten. “Ik wil er 
samen met mijn partij voor zorgen dat 
die contacten mogelijk zijn en blijven. 
Dat betekent dat je de dienstverlening 
tot bij de mensen moet brengen die 
wegens ouderdom of ziekte niet meer 
tot in het gemeentehuis geraken. Het 
betekent ook dat je infrastructuur ter 
beschikking moet stellen waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten in het verenigingsleven. Want 
dat verbindt mensen en vormt een sterke motor in onze 
samenleving. Onze verenigingen met hun vele gemotiveerde 
leden verdienen onze steun in eender welke vorm dan ook.”

BRUNO BYL (55)
Bruno is schepen voor openbare 
werken, groenvoorziening en 
begraafplaatsen. “Lokale politiek 
bedrijven betekent voor mij midden de 
mensen staan, steeds aanspreekbaar 
en bereikbaar zijn, met respect voor 
alle inwoners. De voorbije jaren 
hebben we hard gewerkt. Sterke 
dossiers hebben gezorgd voor 
subsidies. Voor de verschillende 
locaties met wateroverlast is er een 
oplossing of wordt die binnenkort 

uitgewerkt. Fietsinfrastructuur is her en der al aanzienlijk 
verbeterd.” Bruno is er fier op dat de CD&V-ploeg de slogans 
van de vorige verkiezingen grotendeels heeft waargemaakt. 
Hij hoopt zijn mandaat te kunnen voortzetten want er liggen 
nog heel wat projecten klaar. “Wij willen dat onze gemeente 
in de toekomst nog veiliger en comfortabeler wordt voor 
fietsers. Mensen waarderen het onderhoud en de inrichting 
van de begraafplaatsen, de kunst die we er hebben gebracht 
en de nocture die we hebben georganiseerd. Ook het 
groenonderhoud in onze gemeente en de frisse accenten die 
we daarin leggen - waarmee we trouwens vijf prijzen wonnen 
- samen met het nieuw aangelegde Wolfsbergpark worden 
geapprecieerd. Dit werk willen we graag verderzetten zodat 
rustpunten in onze gemeente aangename plekken blijven 
waar mensen elkaar ontmoeten. Ook het voordelig openbaar 
vervoer blijft een prioriteit.”



MARC  
VAN DORST (60)
Deze jonggepensioneerde 
politieambtenaar en voormalig 
syndicale vertegenwoordiger voor 
ACV – politie kent het belang van 
overleg en het bijstaan van mensen. 
Hij is bedachtzaam en realistisch 
ingesteld en houdt niet van poespas. 
“Keep it simple en doe gewoon rustig 
voort. Veel mensen kijken alleen naar 
de nadelen van het wonen vlak bij 

een grote stad. En inderdaad, we zullen heel goed moeten 
opvolgen welke impact de komende infrastructuurwerken op 
onze gemeente zullen hebben Maar op termijn zullen ook wij 
er de vruchten van plukken. We moeten er ook over waken 
dat onze ruimte niet dicht slipt zoals in andere gemeenten 
op Linkeroever.” Marc prijst zich vooral heel gelukkig met 
wat we hebben in onze gemeente. “Open ruimte zo dicht 
bij de stad, een bloeiende middenstand en bedrijven, een 
opgefriste sporthal, lage belastingdruk, goedkoop openbaar 
vervoer, twee grote spilassen van De Lijn, een station, enz. 
We hebben het hier goed en dat wil ik koesteren. 

WENDY  
SEVENANS (42)
Wendy is leerkracht in een kleuter- 
en lagere school in Borgerhout en 
woont nog niet zo heel lang in onze 
gemeente. Haar dochtertje kon mee 
naar de school van mama, maar gaat 
naar school in Zwijndrecht. “Ik vind 
het belangrijk dat ze vriendjes maakt 
en dat wij mensen leren kennen in 
de buurt waar we wonen. Want je 
buurt is vooral een sociale ruimte, 

een ontmoetingsruimte voor alle leeftijden. Daarom spreekt 
dit actiepunt van CD&V Zwijndrecht mij ook zo aan en wil 
ik er mee mijn schouders onder zetten. Regelmatig zijn er 
al initiatieven om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te 
brengen – zoals de podiums die in de zomer in verschillende 
wijken opduiken – maar voor mij mag het best allemaal nog 
wat meer zijn. Ik ga voor propere buurten die bruisen van 
het leven. Want hoe levendiger je buurt, hoe gezelliger je 
nest. Daarom moeten we volop buurtcomités ondersteunen, 
buurtspeelpleintjes aanleggen en onderhouden en 
meewerken aan het gemeentelijk initiatief Buurt aan zet. 

ROBERT  
DE DECKER (66)
Na een loopbaan in de chemie is 
Robert nu als aardbeienteler erg 
begaan met het lot van land- en 
tuinbouw.  “Ook deze activiteiten 
verdienen een plek in onze gemeente. 
Mensen moeten beseffen hoe de 
tuinbouw werkt en wat het hen 
oplevert.” Daarnaast pleit Robert voor 
groene rustpunten in Zwijndrecht. 
“Als je in een buurt gewoon al een 

bankje zet in het groen, gaan mensen er spontaan gebruik 
van maken om te keuvelen op straat. Maar ik vind het ook 
belangrijk dat het groen goed onderhouden wordt en dat 
mensen geen hinder ondervinden van ophopende bladeren 
bijvoorbeeld, want daar doe je hen geen plezier mee.”

ANKE  
HEYRMAN (35)
Als zelfstandig kinesiste is Anke nauw 
betrokken bij het verlenen van zorg 
aan mensen uit de gemeente. Twaalf 
jaar geleden stond ze voor het eerst 
op de CD&V-lijst als jongere, zes jaar 
later kreeg ze een mandaat als OCMW-
raadslid. “Het sloot goed aan bij mijn 
job. Voor de mensen is de drempel 
laag om een probleem bij mij aan te 
kaarten, waarvoor ik een oplossing 

kan proberen vinden via de politiek. Die nabijheid spreekt 
me ook aan in de gemeentepolitiek en daar zou ik nu graag 
in verder gaan. Ik wil dat mensen weten op welke zorg ze 
recht hebben en hen via een zorgregisseur helpen om er 
hun weg in te vinden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
onze kinderen ruimte hebben om te spelen, niet alleen aan 
de rand van de gemeente maar ook op plekjes middenin 
hun eigen buurt. De lokale economie verdient ons duwtje 
in de rug en ten slotte wil ik ook de communicatie tussen 
de gemeente en de burgers nog wat aanscherpen, zodat 
iedereen goed weet waar hij terecht kan en wat er in onze 
gemeente allemaal te doen is.”



Het engagement voor onszelf  
én de samenleving zit in ons DNA  
en wordt gedreven door respect  
en  rechtvaardigheid.  
Het is ons antwoord op de verharding 
in de wereld om ons heen.
De weg vooruit is kiezen voor een politiek 
die niet zoekt naar zondebokken,  
maar naar oplossingen; een politiek  
die de levenskwaliteit verbetert  
van iedereen, zonder onderscheid.
Een politiek die meer dan ooit  
lokaal begint, in de buurt,  
de gemeente, de stad.
Omdat grote veranderingen  
klein beginnen.

CD&V vindt dat het tijd is voor de weg 
vooruit: niet moeten kiezen tussen 
links of rechts, tussen twijfel of 
extremen, maar voor mensen die het 
beste van zichzelf delen om samen 
verder te geraken. Wij kiezen resoluut 
voor die én-én-samenleving: meer WIJ, 
voor een sterker ik. 

De weg vooruit, dat is de weg  
naar zorgen voor jezelf én elkaar.  
Naar een buurt waarin je jezelf kan  
zijn én je buren kent, naar veilige  
en leefbare wijken, naar een warme 
thuis van en voor iedereen.

De weg vooruit loopt langs respect  
voor mekaar én de natuur, langs  
het gezond verstand én de zotste 
dromen.  De weg vooruit daar kiezen  
wij voor, om 1001 redenen, maar vooral: 
omdat het de weg vooruit is naar een 
samenleving waar iedereen mee is.
En die weg vooruit begint bij ieder  
van ons.

Wij stappen mee op de weg vooruit.  
Kiezen voor respect en 
luisterbereidheid.  
Gaan voor rechtvaardige  
oplossingen waar ieder iets aan heeft. 
We dromen groot, en starten klein.  
Zo maken wij het verschil.

Wil jij je bij ons aansluiten  
of je kandidaat stellen? 
Stuur dan een mailtje naar 
cdvzwijndrecht@gmail.com

STAP MEE OP
DEWEGVOORUIT.BE


