
 

De Weg Vooruit voor Zwijndrecht en Burcht 

 

CD&V vindt dat het tijd is voor de Weg Vooruit. Dit is een resolute keuze voor de 

én-én-samenleving; voor een betrokken samenleving die deelt, zorgt en verbindt. 

Meer WIJ, voor een sterker ik. 

 

De Weg Vooruit voor een gemeente die vertrouwt, steunt, versterkt. 

 

De Weg Vooruit loopt verder op wat we de voorbije jaren voor Zwijndrecht en 

Burcht gerealiseerd hebben. Positieve  oplossingen die de levenskwaliteit 

verbeteren voor iedereen: fietspaden, meer subsidies voor verenigingen, 

sportfaciliteiten, veilige schoolomgevingen, woonzorgcentrum Craeyenhof, 

oplossingen voor watergevoelige plaatsen, versterking van het kernwinkelgebied, 

enz. 

We bouwden ook samen aan onze toekomst: we legden buurtspeelpleintjes aan in 

overleg met de buurt, de sportraad onderzocht de noden van de sporters en zorgde 

ervoor dat ze vertaald werden in de plannen van de nieuwe sporthal, de jongeren 

van het jeugdhuis runnen hun eigen vzw en we vragen buurten of ze geïnteresseerd 

zijn in een fietsenstalling. 

En we zorgen voor iedereen, voor minder gaan we niet! Wie het moeilijk heeft, 

geven we een duwtje in de rug zoals met de Z-pas, onze Zwijndrechtse kortingpas . 

Ook de komende jaren willen we op deze manier verder werken. Realistische 

ideeën voor meer ademruimte in elke buurt, een betere fietsinfrastructuur, de 

ondersteuning van verenigingen en een gemeentebestuur waar iedereen op kan 

rekenen.  

 

 

4  speerpunten 

▪ Zwijndrecht fietsgemeente 

▪ Groene ontmoetingsruimte in elke buurt 

▪ Plaats voor het verenigingsleven in Burcht 

▪ Dienstverlening op maat 

 

 

 



 

5 thema’s 

1. Vrijetijdsbeleving en verenigingsleven 

a. Ruimte voor ontspanning 

b. Ondersteuning van de verenigingen 

c. Gemeentelijke initiatieven 

2. Mobiliteit 

a. Mobiliteitsplan 

b. STOP-principe 

c. ‘Koning Fiets’-actieplan - fietsen vanzelfsprekend maken 

d. Te been of niet te been 

e. Openbaar vervoer voor iedereen 

f. Oosterweelverbinding 

3. Openbaar ruimte, groen en energie 

a. Openbare ruimte 

b. Groene ademruimte 

c. Duurzame energie 

d. Afval 

e. Natuur en milieu 

f. Ruimtelijke ordening 

4. Efficiënte en toegankelijke gemeente 

a. Dienstverlening op maat 

b. Burgerparticipatie 

c. De Weg Vooruit naar een gemeente waar ook ondernemers welkom 

zijn 

d. Integratie en dialoog 

e. Efficiënte gemeente 

5. Wonen en lokaal sociaal beleid 

a. Welzijn 

b. Wonen 

c. Werk 

d. Kinderen- en jeugdbeleid 

e. Seniorenbeleid 

f. Gezondheid 

g. Solidariteit 

h. Veiligheid 

 



 

 

1. Vrijetijdsbeleving en verenigingsleven: de Weg Vooruit naar vrije tijd voor 

iedereen  

 

Ontspanning is essentieel voor het welzijn van een mens. We moeten ervoor zorgen 

dat  iedereen mee aan boord is: jongeren, ouderen, kwetsbaren 

Vrijwilligers zijn de dragende kracht achter het verenigingsleven. Zij verdienen alle 

waardering en ondersteuning. 

We willen mensen verantwoordelijkheid geven om mee vorm te geven aan het 

vrijetijdsbeleid. De gemeente moet vooral ondersteunen. 

 

a. Ruimte voor ontspanning 

De voorbije jaren werd er al heel wat geïnvesteerd in ruimte voor vrije tijd en 

ontspanning: speelpleintjes, het  jeugdcentrum Den Trechter en het 

ontmoetingscentrum, maar ook de Oude Pastorij in Burcht,  Herleving, de 

bibliotheek in Burcht en Zwijndrecht, de Mouterij en het Oud Gemeentehuis. 

Ondanks de uitbreiding van de sporthal blijkt na enkele maanden gebruik dat er 

toch nog vragen en noden bij sport- en andere verenigingen blijven. Er blijft de 

vraag naar een leskeuken, opslagruimte, atelierruimte enz. 

Daarom wil CD&V zich de komende jaren inzetten voor:  

▪ PLAATS VOOR HET VERENIGINGSLEVEN IN BURCHT: we 

moeten kiezen voor gebouwen die multifunctioneel gebruikt 

kunnen worden. 

▪ We willen duurzame oplossingen vinden voor verenigingen 

met een eigen lokaal. Concreet: een oplossing op maat voor  

de Scouts en de Chiro van Burcht. 

▪ We zoeken een zinvolle invulling van het kerkgebouw in 

Burcht voor als dit op termijn vrijkomt. 

▪ Na de indoorsporten focussen we nu op de outdoorsporten. 

▪ Buurtpleintjes: kinderen,  jongeren, ouders en grootouders 

kunnen er samenkomen om  elkaar te ontmoeten en te 



 

spelen in het groen. We laten de mensen mee beslissen over 

wat zij in hun buurt nodig hebben. 

▪ Fiets- en wandelpaden met rustplaatsen en speelplekken. 

▪ Uitgaan en fuiven is ontspanning voor jongeren en het werkt 

verbindend. In overleg met alle actoren - jongeren, politie en 

jeugddienst - zorgen we ervoor dat fuiven leuk en veilig blijft. 

 

 

b. Ondersteuning jeugd-, sport-, cultuur- en ouderenverenigingen 

▪ Bereikbare en beschikbare medewerkers/dienstverleners 

voor de verenigingen. 

▪ Logistiek: onze  materiaaluitleendienst  moet ruimer kunnen. 

We gaan ook voor samen-gebruik van materiaal, het delen 

van materiaal en naast materiaal kunnen ook diensten 

geleverd worden. 

▪ Subsidies zijn belangrijk voor verenigingen. We beperken de 

administratie voor de aanvraag van subsidies. 

 

1. Jeugd 

 

▪ Jeugdverenigingen 

Infrastructuur- en werkingssubsidies: in overleg met de jongeren en de jeugdraad 

zullen reglementen steeds aangepast worden aan evoluties. 

▪ Jeugdhuis: schitterend hoe jongeren hier 

verantwoordelijkheid opnemen. Wij willen hen hier verder in 

ondersteunen en stimuleren.  

 

2. Sport 

Door de toename van het aantal erkende sportverenigingen door de uitbreiding van 

de sporthal zal het subsidiebedrag bijgestuurd moeten worden. Dit gebeurt in nauw 

overleg met de sportraad. 

 

3. Cultuur 

Ook hier zullen we de reglementen evalueren en indien nodig aanpassen in overleg 

met de cultuurraad. 



 

 

c. Gemeentelijke initiatieven 

Als gemeentebestuur willen we niet in het vaarwater komen van de verenigingen, 

maar hen wel versterken. 

We  zorgen voor een  divers aanbod. 

Met onze activiteiten creëren we onze Zwijndrechtse identiteit. Onze Heemkundige 
kring kan dit ondersteunen met hun kennis en verzameling. 

 

▪ Buitenschoolse activiteiten/ vakantieaanbod ZowieZo: hier 

nemen we onze regierol op 

• Ook voor kinderen met een beperking. 

• Speelpleinwerking met geëngageerde animatoren is 

zeer toegankelijk en bezorgt ook aan deze  jongeren 

een toffe vakantie. 

▪ Bib: de bibliotheek is meer dan een verzameling boeken, ze is 

ook een ontmoetingsplaats. 

▪ Deeltijds kunstonderwijs: plaats voor talenten. CD&V is blij 

met de start, we zullen het deeltijds kunstonderwijs 

geleidelijk laten groeien. 

▪ Eigen programmatie 

• Jongeren en cultuur moeten we  meer verbinden: de 

verschillende betrokkenen jeugd- en cultuurdienst, 

jeugdhuis en  jeugdcentrum, ontmoetingscentrum   

komen tot een aantrekkelijk programma met en voor 

jongeren. We zorgen dat alle jongeren dan ook goed 

op de hoogte zijn van dit aanbod. 

De Z-pas moet vrijetijdsactiviteiten en het verenigingsleven toegankelijk maken 
voor iedereen, ook zij die het financieel moeilijk hebben. 

 

  



 

2. Mobiliteit 

In gemeenten en steden is er voortdurend beweging. Inwoners brengen hun 
kinderen naar de opvang en naar school, gaan naar hun werk en hobby’s, doen 
boodschappen, enz. Ze ontvangen familie of vrienden. Handelaars worden 
bevoorraad en ontvangen hun klanten. Deze bewegingen brengen verkeersstromen 
met zich mee die efficiënt georganiseerd moeten worden. Met onze ligging dicht bij 
Antwerpen verdient mobiliteit in onze gemeente extra aandacht. Heel veel verkeer 
doorkruist onze gemeente en zoekt zich een weg door onze woonstraten. Een goed 
mobiliteitsplan en een duurzame invulling van onze mobiliteit zijn voor CD&V heel 
belangrijk.  
  
a. Mobiliteitsplan 

Tijdens de gemeenteraad van juni 2018 werd de actualisatie van het bestaande 
mobiliteitsplan eenparig goedgekeurd. Dit plan is cruciaal voor de uitbouw van het 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid en om bijvoorbeeld verkeersveiligheid langs 
gemeentelijke straten en pleinen, schoolomgevingen, fietsroutenetwerken, enz. uit 
te tekenen. Het mobiliteitsplan vormt ook het kader voor projecten en acties in 
samenwerking met andere actoren zoals het Vlaamse Gewest, De Lijn, NMBS en de 
provincie. Het is een werkdocument van waaruit het beleid kan duiden en 
communiceren naar de bevolking. Belangrijke actiepunten zijn onder andere de 
invoering van een zone-30 in woonstraten en in de omgeving van scholen, de 
invoering van snelheidsbeperkende maatregelen en het op punt stellen van 
wijkcirculatieplannen. We gaan dus voor een globale aanpak en zorgen dat 
betrokkenen goed en tijdig geïnformeerd worden. 
 
 
b. Het STOP-principe 

Elk nieuw mobiliteits- of wegenisdossier toetsen we af aan het STOP-principe  (eerst 
aandacht voor de Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan de 
Personenwagen). De heraanleg van de Statiestraat, de brug aan de 
Antwerpsesteenweg, het nieuwe fiets- en voetpad in de Pastoor Coplaan, de 
verkeersveilige schoolomgevingen, de aanleg van het fietspad aan de Schelde en 
naast de spoorlijn en het nieuwe wandel- en fietspad in de stationsomgeving zijn 
daar mooie voorbeelden van. Op deze ingeslagen weg willen we verder werken.  
 
 
 



 

c. ‘Koning Fiets’-actieplan - fietsen vanzelfsprekend maken 

Fietsen is in de eerste plaats een gemakkelijke en aantrekkelijke manier om zich te 

verplaatsen.  Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, 

veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Geen enkel ander 

vervoermiddel combineert zoveel voordelen. We willen iedereen  sensibiliseren, 

stimuleren meer te fietsen. 

Sterk fietsbeleid betaalt zichzelf terug in minder files, meer leefkwaliteit en een 

gezondere bevolking. Met veilige infrastructuur en voorzieningen kan de fiets 

uitgroeien tot een volwaardig transportmiddel voor iedereen.  

Om deze reden wil CD&V de fiets de plaats geven waarop hij recht geeft: als koning 

van de weg. 

Het fietsgebruik is duidelijk in stijgende lijn en vormt een volwaardig alternatief 

voor het autoverkeer en de files. De groei van het fietsverkeer kan enkel 

opgevangen worden door de bestaande ruimte te herverdelen. Voorbeelden 

hiervan:  de Statiestraat en de brug aan de Antwerpsesteenweg.  

 Voor CD&V is het dan ook een speerpunt om verder een degelijk fietsbeleid uit te 

bouwen en de fietser de plaats en middelen te geven waarop hij recht heeft. 

Concreet:   

▪ De  fietsverbinding ’t Zwen verder uitbreiden richting Constant 

Van Goeystraat.  

▪ De fietsostrade naast de spoorweg verder aanleggen richting 

Antwerpen en Beveren.  

▪ Fietssuggestiestroken extra accentueren. 

▪ Fietspaden goed onderhouden. 

▪ Bijkomende fietsparkeervoorzieningen installeren: fietsstallingen 

en fietsbeugels.  

▪ Fietsroutenetwerken herwaarderen (trage wegen). 

▪ Maatregelen nemen tegen fietsdiefstal. 

▪ Bij wegenwerken steeds zorgen voor doorgang voor fietsers.  

▪ Een EHBO-kit voor fietsherstel voorzien in alle openbare 

gebouwen  

▪ Een deelfietssysteem (fietsotheek) organiseren. 



 

▪ Samen met de scholen het fietsgebruik aanmoedigen bij 

leerlingen. 

▪ Regelmatig overleggen met de lokale afdeling van de fietsersbond. 

▪ Fietsstraten invoeren waar mogelijk. 

▪ Kruispunten conflictvrij maken. 

 
 
d. Te been of niet te been 

Ook voetgangers hebben hun plaats op de wegen verdienen onze aandacht. 
Voetpaden moeten stelselmatig verbeterd en heraangelegd worden. Onze 
gemeentedienst Openbare Werken speelt kort op de bal om probleemsituaties op 
een professionele  manier op te lossen. Voor grotere projecten wordt een beroep 
gedaan op een aannemer. We maken een inventaris op van de voetpaden die 
verbeterd moeten worden en meldingen van bewoners worden goed en snel 
opgevolgd. 
  
e. Openbaar vervoer voor iedereen 

Voor CD&V blijft het deels gratis en voordelige abonnement bij De Lijn een 
prioriteit. De prijs van een abonnement neemt een zware hap uit het gezinsbudget. 
Daarom voorziet de gemeente jaarlijks in een aanzienlijke financiële 
tussenkomst (800.000 euro). Het is een wezenlijke bijdrage om inwoners te 
stimuleren het openbaar vervoer te nemen.   
  
Daarnaast willen we hiaten in het openbaar vervoersaanbod opvullen. We bekijken 

met De Lijn alle mogelijkheden binnen de vervoersregio. Waar nodig nemen we zelf 

initiatieven. Het aanbod van de Zwijndrechtbus  en een halte voor de waterbus in 

Burcht zijn hier voorbeelden van. Gesprekken met de uitbater van de waterbus 

hebben ervoor gezorgd dat ook Burcht  kan opgenomen worden in het vaartraject. 

Wij nemen deze projecten verder op in onze meerjarenplanning. 

 
  
f. Oosterweelverbinding  

De komende werken voor de Oosterweelverbinding zullen op ons grondgebied  
ernstige (mobiliteits )hinder veroorzaken. Nu al zijn er  kabelwerken uitgevoerd aan 
de Antwerpsesteenweg en Pastoor Coplaan. Tijdens het vervolg van de werken 
dienen we als gemeente zeer goed te waken over de consequente uitvoering van de 
afgesproken maatregelen die de leefbaarheid van onze gemeente moeten 



 

verbeteren. Door middel van duidelijke communicatie met alle betrokken partijen 
en een goede coördinatie van en met onze eigen diensten moet ervoor gezorgd 
worden dat de hinder tijdens de werken op een aanvaardbaar niveau blijft.   
 
  



 

3. Openbare ruimte, groen, energie 

 

Uitgangspunten: 

 

▪ Mijn gemeente, mijn buurt. 

▪ Gezien het belang van het WIJ, zijn ontmoetingsplaatsen 

belangrijk voor CD&V. 

▪ Wij willen mensen betrekken bij wat er in hun buurt gebeurt. 

▪ Klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen, hiervoor 

oplossingen zoeken zijn we verplicht aan  de volgende 

generaties . 

 

a. Openbare ruimte 

De dienst Openbare Werken is verantwoordelijk voor het gros van de openbare 

ruimte die door de gemeente beheerd wordt. Zo staat de dienst in voor het 

onderhoud van de groene ruimtes en de  kilometers gemeentewegen. De dienst ziet 

ook toe op alle aanleg- en verfraaiingswerken in de gemeente, zoals 

asfalteringswerken, heraanleg van fiets- en voetpaden, aanbrengen van 

wegmarkering en signalisatie, vervanging van straatmeubilair, aanplantingen, 

coördinatie van nutsbedrijven, enz. 

Wanneer inwoners kleine gebreken of problemen melden, bieden de medewerkers 

van de dienst zo snel als mogelijk een oplossing. Dit tot ieders tevredenheid. Deze 

service en manier van werken willen we behouden. 

Grote werken worden via onze diensten voorbereid en opgevolgd in samenwerking 

met een ontwerper en aannemer.   

 

1. Oplossingen voor wateroverlast 

CD&V wil prioritair oplossingen zoeken voor wateroverlast. De afgelopen jaren 

werden er na een doorlichting van ons rioleringsnet verschillende oplossingen 

voorgesteld.  

Voor deze dossiers is een oplossing uitgevoerd of in uitvoering: 

▪ Neerstraat-Carennalaan 



 

▪ Kruibeeksesteenweg: na gesprekken met het 

provinciebestuur zijn de werken bezig voor het herprofileren 

van de Zwaluwbeek, inclusief de installatie van een nieuw 

pompstation. 

 

Dossiers waarvoor een oplossing in de maak is en de werken eind 2018 of in de loop 

van 2019 zullen starten: 

▪ aanleg bufferbekken op het Kaaiplein (wateroverlast 

Antwerpsesteenweg) 

▪ verbreden gracht Oude Gentweg 

▪ aanpassing grachtenstelsel aan de Smoutpot 

▪ aanleg bufferbekken aan de Antwerpsesteenweg – Heidam + 

verhogen afvoercapaciteit in de straat. 

▪ wegenis- en rioleringswerken A. Oststraat en Burchtsestraat 

▪ wegenis-  en rioleringswerken Polderstraat 

 

Voor de laatste twee projecten zijn we er in geslaagd om subsidies te bekomen, wat 

ons een aanzienlijk investeringsbedrag bespaart. Beide ingrepen zullen een positief 

effect geven voor de wateroverlast in de Alfred Oststraat en Burchtsestraat. 

Bijkomend staan camera-inspecties van het rioleringsnet op het programma om 

gebreken in het rioleringsnetwerk op te sporen. 

 

2. Oosterweelverbinding – Pastoor Coplaan 

De werken aan de Oosterweelverbinding zullen veel veranderen aan het wegennet 

in de onmiddellijke omgeving van de E17.  Nieuwe parallelwegen richting een nieuw 

op- en afrittencomplex op Linkeroever zullen een andere ontsluiting geven.   

De Pastoor Coplaan tussen Verbindingsstraat en Lindenstraat zal een andere 

invulling krijgen. Bijkomende voetpaden, verbetering van de bestaande fietspaden 

en een centrale bomenrij zullen dit traject een boulevard-effect geven en 

aantrekkelijker maken. 

 

3. Verbeteringswerken 



 

Er zijn budgetten uitgetrokken om de heraanleg van de Boskouter en de 

Schaarbeekstraat te plannen. Dat geldt ook voor de Verstockstraat, waar ook de 

riolering zal aangepast worden.  

Het voet- en fietspad aan de Antwerpsesteenweg willen we drastisch verbeteren via 

een aangepast wijkcirculatieplan. 

 

4. Rustpunten in onze gemeente 

In samenwerking met de seniorenraad werden de zitbanken in onze gemeente 

geëvalueerd. Op basis daarvan volgden verschillende aanpassingen. We voorzien 

nog bijkomende middelen om meer zitbanken te plaatsen op geschikte plaatsen. 

  



 

b. De weg vooruit naar meer groene ademruimte - groene ontmoetingsruimte in 

elke buurt 

Voor CD&V is de aanleg van groene en open ruimte een goede manier om de 

sociale cohesie en interactie in buurten te bevorderen. Onderzoek toont dat kleine 

parken, plantsoenen en buurttuinen ervoor zorgen dat mensen van elke leeftijd, 

elke stand en elke culturele en etnische achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en 

kunnen ontspannen. Deze groene ademruimtes kunnen ook recreatief gebruikt 

worden en ruimte bieden voor sport en spel in de buurt.  

Goed ontworpen en goed beheerde groene parken, plantsoenen en straatgroen 

dragen er ook toe bij dat mensen zich gelukkiger voelen en zich hechten aan een 

plek, zelfs een soort trots ervaren over hun directe woon- en leefomgeving. 

Openbare groene ruimte is voor CD&V met andere woorden een noodzaak. 

Het recent aangelegde Wolfsbergpark in Burcht is een grote meerwaarde voor de 

parkbeleving in onze gemeente. Het park moet nog verder uitgroeien met 

bijkomende ruimte in de onmiddellijke omgeving. 

Het feit dat we tijdens de voorbije legislatuur voor diverse groenprojecten in onze 

gemeente prijzen kregen van de Vereniging voor Openbaar Groen bewijst dat we er 

echt werk van maken en dat willen we blijven doen. 

Voorbeelden van realisaties:  

▪ groenaanleg Nieuwland 

▪ trage verbinding ’t Zwen fase 1 

▪ Bloementuin Bekaf  

▪ Belevingstuin WZC Craeyenhof  

▪ graspaden op de begraafplaatsen. 

 

Concreet willen we de huidige groenperken evalueren en waar mogelijk nieuwe 

perken aanleggen, met inspraak  van de omwonenden.   

Als we investeren in groene ontmoetingsruimte moeten we er ook voor zorgen dat 
deze proper zijn en goed onderhouden worden. 
 
Volkstuintjes zijn plaatsen waar sociale ecologische en economische verhalen 
samenkomen en kunnen verder uitgebouwd worden. 
 



 

c. duurzaam energie- en materiaalgebruik 

Uitgangspunt: we moeten verbruik terugdringen 

▪ Deeleconomie 

• Gemeentelijk wagenpark ter beschikking stellen voor 

autodelen.  

• Systeem van fietsdelen. 

• Onderzoeken welke toestellen, materialen nog 

kunnen gedeeld worden. 

• Versterken van bestaande initiatieven en initiatieven 

van inwoners mee ondersteunen vb de Geefwinkel 

Feniks, geefkast Kind en preventie 

 

▪ Duurzaam bouwen en wonen 

• De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. 

• We zullen onze inwoners maximaal informeren en 

sensibiliseren. 

• Extra aandacht voor kwetsbare groepen. Wij willen als 

gemeente deelnemen aan coöperatie m.b.t. 

hernieuwbare energie met als voorwaarde dat de 

winsten hiervan kunnen ingezet worden om de 

zwaksten ook van hernieuwbare energie te voorzien. 

 

▪ Verder vervangen van de huidige straatverlichting door LED 

op basis van het reeds opgemaakte Masterplan Openbare 

Verlichting. 

 

d. Afvalbeleid 

Waar mogelijk moeten we afval vermijden, kijken waar we materiaal kunnen 

hergebruiken en recycleren wanneer het niet anders mogelijk is. 

Binnen alle gemeentelijke diensten zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om 

kringlopen van afvalstoffen en materialen beter te sluiten. We zoeken uit wat we 

nog beter kunnen sorteren of voorkomen. 

Waar mogelijk willen we de dienstverlening optimaliseren in samenwerking met 

Ibogem. 



 

We bekijken hoe we de inzameling van sommige soorten afvalstoffen kunnen 

versterken. Dit kan aan huis zijn, maar bijvoorbeeld ook via tijdelijke 

recyclageparken,  tijdelijke pop-up-inzamelingen. Waar mogelijk en wenselijk kan 

de ondergrondse inzameling de reguliere dienstverlening aanvullen. Voldoende 

blijvende en directe communicatie met alle doelgroepen is een noodzaak.  

Correcte tarieven volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Vooral voor niet-

recycleerbaar huisvuil en groot restafval is een correcte en voldoende hoge 

prijszetting terecht: ze zet de burger aan tot sorteren van het afval. Transparante 

communicatie hierover verhoogt het begrip voor deze werkwijze. We willen dat 

onze inwoners weten hoeveel de inzameling en de verwerking van afval kost. Door 

de vele mogelijkheden om afval selectief aan te bieden, heeft de burger de kostprijs 

in eigen handen.  

Geen excuses voor vervuilend gedrag 

Naast preventieve maatregelen zoals het plaatsen van blikvangers investeren we in 

een verder optimaliseren van het gemeentelijk netheidsbeleid. We stimuleren het 

gewenste gedrag via communicatie, inzet op participatie en het creëren van een 

aangename, mooie omgeving. Een verstandige aanpak van het vegen van de 

straten, de slimme plaatsing van vuilnisbakken en de opvolging daarvan in een 

vuilnisbakkenplan zijn daarin cruciaal. 

 We zetten in op de opsporing, desnoods met camera’s, én bestraffing van diegenen 

die de omgeving vervuilen met afval (door sluikstort) en we investeren in een 

adequate aanpak met administratieve boetes. Het gevoel van straffeloosheid bij 

sommigen over dumpen van afval willen we kwijt. 

 

e. Natuur en milieu 

De voorbije jaren werd ons milieubeleid gestuurd vanuit een milieubeleidsplan dat 

zeer systematisch het milieu- en duurzaamheidsbeleid beschrijft. We willen op 

dezelfde manier verder werken. 

Inwoners informeren en sensibiliseren blijft een voortdurende opdracht om ervoor 

te zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. 

Klachten worden onderzocht en kunnen helpen om structurele problemen te 

detecteren. 



 

We willen alle kansen benutten om lucht- en geluidsvervuiling maximaal terug te 

dringen. 

In onze gemeente is nog waardevolle natuur aanwezig, maar eerder verspreid. We 

moeten hier zorgzaam mee omgaan.  

We werken aan een doorbraak om Fort St Marie een invulling te geven die de 

waardevolle natuur beschermt. 

  

Waar mogelijk maken we groen en bossen ook toegankelijk voor iedereen. 

 

Onze inwoners kunnen ook hun steentje bijdragen aan vergroening, onder andere 

door het aanleggen van een groendak, geveltuintjes, groene voortuintjes. We 

stimuleren het gebruik van inheemse bomen- en plantensoorten. Als gemeente 

geven we hier zelf het goede voorbeeld en informeren we  onze inwoners. 

 

Het voorliggend plan voor de herinrichting van de centrale as voorziet ook meer 

groen en bomen en zal de leefbaarheid van de verbinding tussen Burcht en 

Zwijndrecht verhogen. 

 

f. Ruimtelijke ordening 

Goede ruimtelijke ordening bevordert ontmoetingen tussen mensen en zorgt voor 

zuurstof voor de buurt. 

De gemeente heeft met de ruimtelijke ordening een belangrijk instrument in 

handen om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren. Door de aanleg 

van parkjes, pleintjes, speelruimte, e.d. en deze plekken van de nodige 

infrastructuur (bv. banken) te voorzien, nodigen we de lokale gemeenschap uit om 

buiten te komen, samen te zitten en elkaar te ontmoeten.  

Bij de herinrichting  van het Binnengebied: prioriteit groen en recreatie. 

Een goede ruimtelijke ordening is gebaseerd op een evenwicht tussen de 

verschillende ruimtegebruikers en ruimtebehoeften: we moeten de ruimte verdelen 

tussen economie, wonen, landbouw, recreatie en natuur. 

▪ Woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden. 

▪ Versterken van het kernwinkelgebied door verordening.  

▪ Land- en tuinbouw blijft een economische sector en moet 

zich verder kunnen ontwikkelen. 



 

▪ KMO en industrie. 

Waar nodig moeten oude verkavelings- en vergunningsvoorschriften aangepast 
worden aan nieuwe noden: bv. verduurzamen van gebouwen en wijken, kleinere 
woningen, woningdelen/kangoeroewonen en een verdere verdichting.  

 

De gemeente moet vergunningsaanvragers helpen bij de afhandeling van hun 
dossier,  openstaan voor voorafgaand overleg en meezoeken naar oplossingen. 
 
  



 

 

4. Efficiënte en toegankelijke  gemeente 

a. Een gemeente waar je altijd terecht kan: dienstverlening op maat  

Onze medewerkers zijn dienstverleners. Wij passen ons aan aan de noden van onze 

inwoners: we zijn snel en digitaal waar mogelijk, mobiel, aanklampend, dichtbij, 

eventueel aan huis waar nodig. 

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. Procedures 

moeten zo eenvoudig mogelijk zijn voor de inwoners, waar mogelijk moeten 

rechten automatisch worden toegekend. 

De website van de gemeente moet steeds de meest actuele info op een eenvoudige 

manier ter beschikking stellen van inwoners, bezoekers, ondernemers. Men vindt er 

ook de  contactgegevens van welzijnsvoorzieningen. 

▪ Centrale dienstverlening vanuit het administratief centrum.  

▪ Op verschillende locaties zoals de bib, Craeyenhof, Huis van 

het Kind,  staan computers ter beschikking waar inwoners 

online aanvragen kunnen indienen. 

▪ In verschillende gemeentegebouwen zullen medewerkers 

helpen bij het aanvragen van documenten.  

▪ Indien nodig gaan de gemeentelijke diensten naar de buurt 

en aan huis. 

 
b. Meer burgers in het beleid: burgerinspraak-en participatie  

In Zwijndrecht dat barst van talent, diversiteit, verenigingen en geëngageerde 
inwoners is het voor CD&V vanzelfsprekend om in dialoog met hen het beleid vorm 
te geven. Participatie van inwoners en verenigingen is voor ons dé manier om een 
beter beleid te voeren met méér ambitie voor Zwijndrecht. En beleid en projecten 
te creëren die beter aansluiten bij de reële noden en wensen van onze inwoners en 
ondernemers. 
Inwoners, jong en oud, moeten de mogelijkheid krijgen en ondersteund worden om 
eigen projecten, ideeën en initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde uit 
te werken.  
 



 

Alle participatie begint met informatie. Deze info moet jong, oud, digitaal geletterd 
of niet, bereiken en dus aangepast worden. We zoeken partners om de info te 
krijgen voor groepen die moeilijker bereikbaar zijn.  
 

▪ Het infoblad moet meer een verbindende functie krijgen.  

Informatie van het bestuur: we willen inwoners sneller informeren over de 
beslissingen en werkzaamheden in het schepencollege en de gemeenteraad. 

De gemeente laten bruisen: we willen inwoners uitnodigen voor activiteiten en ook 
verslag brengen. Communiceren over positieve initiatieven en successen. 

Zorgen dat inwoners fier zijn op hun gemeente: inwoners laten schitteren.  

 
 

▪ Wij vinden dat inwoners vanaf een vroeg stadium bij het 

beleid betrokken moeten worden. Zij moeten mee kunnen 

nadenken over de visie en het concept van een project 

voordat het ontwerpproces start. Bij participatieprocessen is 

het essentieel om duidelijke randvoorwaarden vast te leggen, 

transparant informatie te verstrekken en een passend gevolg 

te geven aan het resultaat. 

 
Openbare werken of de (her)aanleg van het openbare domein - in de brede zin - zijn 
bij uitstek thema’s waarbij de maatschappelijke vraag naar burgerparticipatie 
bijzonder groot is. CD&V wil volop inzetten op échte burgerparticipatie: digitale 
technologieën kunnen de participatiegraad verhogen als ze goed worden ingezet. 

 
▪ Adviesraden 

Vertegenwoordigers  van land- en tuinbouw in de lokale adviesraad Lokale 
economie en Gecoro. 

Een gebruikersgroep van het OCMW kan ook de meest kwetsbaren bij het 
gemeentebeleid betrekken. 

Als het over thema’s gaat die hen aanbelangen, kunnen doelgroepen ook op een 
andere, meer directe manier betrokken worden bij overleg door middel van 
dialoogtafels, focusgroepen,… 

 



 

▪ Meer middelen voor buurtverenigingen 

• Omdat levendige buurten en straten van onschatbare 

waarde zijn, wil CD&V meer ambitie tonen met de 

ondersteuning van buurtverenigingen.  

• Financiële en materiële ondersteuning  voor 

buurtfeesten en speelstraten 

• De organisatie van collectieve straatmomenten, zoals 

speelstraten, burendag,  lentepoets en 

wijkgesprekken. 

• Elke startende straatwerking moet een startbudget 

krijgen zodat de opstartende bewoners niet zelf 

financiële risico’s moeten nemen. 

• Straatverenigingen worden meer ondersteund bij het 

betrekken van de omwonenden. 

• Er wordt een netwerk opgezet waarin alle 

buurtverenigingen elkaar kunnen ontmoeten, 

kruisbestuiven en bijleren.  

 

 
c. Een gemeente waar ook ondernemers welkom zijn 

Onze dienst lokale economie is het aanspreekpunt voor alle ondernemers.  

▪ Detailhandel  

• Er is de voorbije jaren heel wat gebeurd: afbakening 

van het kernwinkelgebied, oprichting van de VZW 

Zwinkelmanagment voor promotieacties, 

subsidiereglementen voor starters en winkels in de 

kern. We moeten verder blijven investeren in onze 

winkelkernen 

• We moeten dringend ruimtelijk verankeren wat we 

tot hiertoe beslist hebben en maatregelen nemen om 

onder andere subsidies efficiënter in te zetten. 

• De Statiestraat is onze winkelstraat. We moeten bij de 

herinrichting van het Binnenplein zorgen dat winkels 

ook langs achter beleverd kunnen worden. 



 

• Betere aanduiding van de parkings, voor mensen die 

Zwijndrecht niet kennen. 

• Tonnagebeperkingen op N 70 en de Statiestraat, 

eventueel met ANPR-camera’s, moeten onze 

winkelstraat veiliger maken voor kinderen die naar 

school gaan en inwoners die komen winkelen. 

 
▪ KMO’s en industrie 

Bedrijven moeten kunnen uitbreiden. We willen samen zoeken naar oplossingen en 
rechtszekerheid creëren, ook met betrekking tot belastingen 
 

▪ Land- en tuinbouw blijft een economische sector 

• Rechtszekerheid in vergunningverlening, plannen en 

belastingreglementen. 

• Promotie voor de korte keten , het gebruik van lokale, 

seizoensgebonden producten, willen we mee 

stimuleren. 

 
▪ Sociale economie  

De sociale economie kan de tewerkstelling van sociaal zwakkeren bevorderen en 
verdient dus ook onze ondersteuning. 

 
 
 
 
d. Integratie en dialoog: de weg vooruit naar respect voor elkaar. 

▪ In een samenleving met verschillende culturen en 

geloofsovertuigingen hebben we alvast één ding 

gemeenschappelijk:  we zijn allemaal mensen die niets liever 

willen dan gezond en gelukkig zijn. 

▪ Dezelfde taal spreken, daar start echte integratie. We 

versterken de mogelijkheden voor ontmoeting en zo ook de 

kansen om Nederlands te leren. 

▪ Praktijktesten kunnen ingezet worden om discriminatie op te 

sporen. 

 



 

 

 

e. Efficiënte gemeente 

▪ Duurzaam patrimoniumbeleid 

• Maximaal samengebruik 

• Een toegankelijke gemeente betekent ook fysiek 

toegankelijk voor o.a. rolstoelgebruikers en mensen 

met een beperking. 

 
▪ Personeelsbeleid 

Het gemeentepersoneel moet voldoende gekwalificeerd zijn, constant bijscholen en 
mee-evolueren met maatschappelijke ontwikkelingen. 

Omwille van de complexiteit van de gemeentelijke taken bekijken we 
mogelijkheden tot samenwerking, samen-aanwerving. 

Uitbesteden is mogelijk na een kosten-batenanalyse. Dit garandeert continuïteit, 
meest actuele methodes.  

Meten is weten, we moeten resultaten monitoren en durven vergelijken. 

 
▪ Financiën 

Onze schulden werden de voorbije jaren flink afgebouwd, we moeten ze nu verder 
beheren. 

In het begin van de legislatuur maken we een meerjarenplan dat een houvast biedt 
voor onze werking en voor investeringen. 

 
  



 

5. Wonen en lokaal sociaal beleid 

 

Een warme, geborgen gemeente versterkt de verantwoordelijkheid en de vrijheid 

van haar inwoners. De gemeente moet ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

waarborgen en iedereen ertoe aanzetten zijn steentje bij te dragen in het bewaken 

van die veiligheid. 

a. Welzijn 

Ons welzijnsbeleid moet erop gericht zijn mensen onafhankelijk en zelfstandig te 

laten functioneren. 

▪ Ondersteuning door bv. de Z-pas 

▪ Deeleconomie, geefinitiatieven 

▪ Aangepast vervoer 

▪ Vrijwilligers, verenigingen 

▪ Specifieke werkingen zijn ook volwaardige werkingen, niet 

alleen hun sociale missie is belangrijk 

 

4. Eenzaamheid  

Eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen. We willen onze inwoners 

kansen geven om elkaar meer te ontmoeten. 

▪ Speelbabbel 

▪ Ontmoetingsplaatsen  en activiteiten organiseren 

▪ 75- jarigen uitnodigen voor maaltijden in het 

dienstencentrum. Ook de mogelijkheden van het 

dienstencentrum voorstellen. 

▪ Bezoek bij 80- jarigen aan huis. 

 
5. Digitale kloof  

We hebben aandacht voor de digitale kloof, en niet alleen bij ouderen. Het is de 
opdracht van de gemeente om deze kloof mee te verkleinen via diverse initiatieven. 
Het moet gebeuren via een divers aanbod, want de digitale geletterdheid is heel 
verschillend. Het verkleinen van de digitale kloof gaat onder meer over de 
beschikbaarheid van een computer, internet,…  

 

 

 



 

6. Mobiliteit  

Een goede mobiliteit is essentieel om te kunnen participeren in het maatschappelijk 

leven: werk, onderwijs, cultuur, vrije tijd, zorg … We zetten in op 

mobiliteitsverhogende maatregelen voor kansengroepen met bijvoorbeeld 

fietslessen, auto-  en fietsdelen, openbaar vervoer,… 

 

7. Migratie  

Voor het lokale migratie- en integratiebeleid vragen we om:  
▪ De ondersteuning van de buddy-vrijwilligers voor 

nieuwkomers te blijven organiseren.  

▪ Een degelijk woningbeleid voor kwetsbare groepen, 

waaronder erkende vluchtelingen en migranten.  

 

 

8. Armoede  

Mensen in armoede kampen met heel wat problemen die verder gaan dan alleen 

het niet hebben van geld, een woning en werk. De hulpverlener moet dan ook de 

domeinen werk, welzijn, wonen  kunnen overstijgen en zorgen voor een integrale 

aanpak. 

 

Waar mogelijk moet worden samengewerkt om verborgen armoede en 

onderbescherming op te sporen. We kunnen proactief alle rechten van inwoners 

screenen via de rechtenverkenner. Zowel voor personen die hulp vragen als voor 

personen die we zelf detecteren.  

Waar mogelijk worden rechten automatisch toegekend.  

Bij de toekenning van aanvullende steun (verwarmingstoelage, schooltoelage, …) 

wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de hulpvrager. Ook wie geen 

leefloon ontvangt, kan recht hebben op aanvullende steun. Hiervoor wordt een 

duidelijk kader gebruikt. 

 

Schulden voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op preventieve acties om 

schulden te voorkomen en financiële geletterdheid bij diverse groepen, in het 

bijzonder jongeren,  te stimuleren. We moeten proberen zoveel mogelijk extra 

kosten door schulden te vermijden. 

 

 

 



 

b. Wonen 

CD&V zet in op kwalitatief wonen. Woonkwaliteit omvat echter meer dan de 

woning alleen. Het gaat ook om aangename buurten met verzorgde straten, pleinen 

en groen, met ruimte voor winkels, sport, spel en cultuur in ieders nabijheid. 

Buurtinitiatieven zullen we ondersteunen. Burenbemiddeling kan helpen om de 

sfeer in een buurt aangenaam te houden. 

Voor woonadvies over woonkwaliteit en toegankelijk wonen voor ouderen en 

mindervaliden kunnen onze inwoners terecht bij het woonloket. Kwetsbare 

huurders op de sociale- en private huurmarkt krijgen ondersteuning op maat om 

woonproblemen te voorkomen. 

CD&V gaat voor een homogene verdeling van het sociale-woningaanbod over heel 

de gemeente: wij willen geen concentraties. In buurten waar het aantal sociale 

woningen lager ligt dan het gemeentelijk gemiddelde worden bij voorkeur het eerst 

nieuwe sociale woningen gecreëerd.  

Het woningaanbod moet afgestemd worden op alle gezinssituaties: 3% zijn 

eenpersoonshuishoudens, nieuw samengestelde gezinnen hebben specifieke 

woningnoden.  

De renovatie van het oudere sociale-huurpatrimonium moet worden verdergezet. 

We willen alle sociale huurders een kwaliteitsvolle woning kunnen bieden. 

De gemeente ondersteunt en promoot sociale-verhuurkantoren bij huiseigenaars.  

 

c. Werk 

Werk is voor iedereen een belangrijk onderdeel van het leven. Werk vinden, 

hebben, behouden… is echter niet voor iedereen evident. Ondanks het grote aantal 

arbeidsplaatsen op ons grondgebied blijft de werkloosheid in onze gemeente boven 

het Vlaamse gemiddelde. 

Werkzoekenden uit kansengroepen, vooral laaggeschoolden, verdienen onze 

bijzondere aandacht. Vermits het matchen van vraag en aanbod een Vlaamse 

bevoegdheid is, staat een samenwerking met VDAB in alle acties voorop. We 

moeten kijken waar andere samenwerkingen kansen bieden.  



 

Bijzondere aandacht moet gaan naar  jongeren die geen werk, geen opleiding of 

geen training hebben (NEET-jongeren (not in employment, education or training). 

Wij zoeken partners die met hen op zoek gaan, hen ondersteunen in het ontdekken 

en in kaart brengen van hun eigen competenties en hen begeleiden richting 

werk/opleiding/school.  

Ten slotte kan de gemeente Zwijndrecht ook een rol spelen in het creëren van 

werkgelegenheid door haar eigen rol als werkgever. CD&V pleit ervoor dat de 

gemeente een actieve rol opneemt om werkzoekenden uit kansengroepen kansen 

te geven binnen de eigen diensten, indien voldoende begeleiding mogelijk is of door 

samenwerking met sociale-economiebedrijven. 

 

d. Kinderen en jeugdbeleid 

Wat goed is voor kinderen is goed voor iedereen. We willen gaan voor het label 

kindvriendelijke gemeente. Dit bekijkt de verschillende facetten van het beleid in 

het licht van kinderen en jongeren: participatie, ruimte om te spelen en te wonen, 

opvang, welzijn, veiligheid.  

Onze gezinnen, in al hun diversiteit, vormen de hoeksteen van de samenleving en 

zijn daarom van onvervangbare waarde. Voor de gezinnen die het nodig hebben 

moet er voldoende gezinsondersteuning zijn. 

1. Het Huis van het Kind 

Het Huis van het Kind is het coördinatiepunt voor de ondersteuning van onze 

kinderen en hun opvoeders. Het brengt vele initiatieven en organisaties samen die 

werken voor ouders en kinderen van voor de geboorte tot 24 jaar. 

2. Gezondheid 

Kind en Preventie biedt al jarenlang gratis preventieve gezondheidszorgen aan door 

het meten en wegen van jonge kinderen en gratis consult bij een verpleegkundige 

en dokter. Wij willen deze werking verder ondersteunen. 

3. Opvoedingsondersteuning 

 
Ouders en opvoeders moeten met hun vragen ergens terechtkunnen. Onze 
medewerker van Huis van het Kind luistert in eerste instantie en verwijst gericht 
door.  
 



 

4. Kinderopvang 

▪ 0-3j: we voorzien zelf opvang via onze Dienst voor gezins- en 

groepsopvang. Verder ondersteunen we alle 

kinderopvanginitiatieven om zo kwalitatieve en toegankelijke 

opvang te creëren. 

▪ 3-12j: Kobbe en Kozze staat voor kwalitatieve buitenschoolse 

opvang. 

In overleg met de scholen en andere vrijetijdsactoren bieden we een geïntegreerd 
aanbod aan met een ruime waaier aan activiteiten voor de vrije tijd van 
schoolgaande kinderen: naschools, woensdagen, vakanties.  

We zorgen er steeds voor dat ook de meest kwetsbare kinderen kunnen 

deelnemen. 

5. Onderwijs 

Onze leerkrachten en scholen verdienen alle waardering en steun voor de manier 

waarop ze zich inzetten voor onze meest kostbare grondstof: menselijk talent. We 

zullen onderwijs, leerkrachten en scholen te allen tijde op de meest positieve 

manier benaderen en helpen waar mogelijk. 

Om alle kinderen kansen te geven uit te groeien tot zelfbewuste jongeren willen we  

extra investeren in de kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

Kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om al vanaf de start van het 

kleuteronderwijs regelmatig aanwezig te zijn in de klas.  

Brugfiguren kunnen zorgen voor een goede band tussen school en thuis. 

Huiswerkbegeleiding moet achterstand vermijden. 

Hoe sterker ouders bij de school betrokken zijn, hoe lager de drempel om ook in 

geval van problemen met de leerkrachten of de directie in dialoog te gaan.  

Scholen zijn ook ontmoetingsplaatsen. Wij ondersteunen scholen in deze 

verbindende functie tussen school, ouders, buurt en verenigingsleven.  

 

e. Seniorenbeleid 

 



 

CD&V wil een sterk lokaal ouderenbeleid voor zowel de actieve als de zeer 

afhankelijke en kwetsbare senior. 

 
1. We willen continuïteit van de inspraak van ouderen via de seniorenraad. 

Tegelijk willen we stimuleren dat voldoende ouderen deelnemen aan lokale 

adviesraden zoals cultuurraden en sportraden.  

 
2. Senioren moeten op alle leeftijden deel blijven nemen aan de samenleving. 

Dit veronderstelt ook een aantal materiële voorwaarden: zich vrij kunnen 

bewegen in de woning en in de buurt, ook wanneer men niet meer zo goed 

te been is. Niet gehinderd worden door obstakels zoals hoge stoepranden, 

moeilijke oversteekplaatsen, te kort afgestelde verkeerslichten,… Ook voor 

ouderen met beperkingen moet de woonomgeving toegankelijk zijn/blijven. 

Dat veronderstelt ook dat de oudere zich veilig kan voelen in zijn omgeving. 

Met goede verlichting in de buurt, goed onderhouden voetpaden, 

enzovoort.  

 
3. Onze gemeente heeft de laatste jaren sterk ingezet op een gedigitaliseerde 

dienstverlening. Het is een blijvend aandachtspunt om personen die nog niet 

mee zijn met de digitalisering niet uit het oog te verliezen. De digitale kloof 

is reëel. Daarom moeten binnen de administratie steeds in voldoende 

alternatieven voorzien worden voor de digitale opties. 

 
4. We willen senioren meer sensibiliseren om in beweging te blijven. Sporten is 

goed voor de gezondheid, maar ook voor de participatie en het verbeteren 

en onderhouden van sociale netwerken. 

 
5. CD&V wil inzetten op voorlichting. Het is belangrijk dat senioren regelmatig 

opfriscursussen worden aangeboden over verkeersveiligheid, valpreventie, 

EHBO, enz. 

 
6. CD&V wil dat er actief gewerkt wordt om ouderen uit hun isolement te 

halen. Vereenzaming, maar ook het ontstaan van welzijnsnoden, moeten we 

kunnen detecteren en voorkomen of oplossen. Hechte buurten zijn hier een 

effectief middel tegen. We ondersteunen initiatieven waarin buren buren 

helpen.  

 



 

7. Mantelzorgers worden steeds belangrijker voor senioren die zorg nodig 

hebben. We zorgen voor voldoende activiteiten en diensten ter 

ondersteuning van mantelzorgers. CD&V vindt het belangrijk in te zetten op 

het eigen netwerk. Hulpverleners moeten dit netwerk actief aanspreken en 

activeren.   

 
8. Zorgen dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen wonen is ons doel en 

daarom willen we de zorg bij de mensen thuis via een zorgregisseur ( zie ook 

dienstverlening). 

 

 

De huidige ziekenhuiswetgeving, en vooral de financiering ervan, zorgt ervoor dat 

de patiënten veel sneller worden ontslagen uit de acute en zelfs uit een chronische 

setting (revalidatie). Het ziekenhuis is verplicht om vanaf dag 1 een 

ontslagmanagement op te stellen, wat op zich een goede zaak is. 

 

Maar de zorgvrager komt dan naar huis met een ganse reeks voorschriften, 

attesten, resultaten van functionele schalen enz. en dan moet de thuiszorg zo snel 

mogelijk georganiseerd worden. De ervaring leert dat mensen door het bos de 

bomen niet zien in het kluwen van verwijzingen. De verschillende zorgfaciliteiten 

zijn wel aanwezig, zelfs op het grondgebied van onze gemeente, maar ze werken 

vaak naast elkaar en niet direct met elkaar. Of de zorgvrager weet niet dat er een 

thuisverpleegkundige en een kinesist in zijn wijk werken. 

 

De zorgregisseur is een gemeentemedewerker (bv: een sociaal assistent) die via een 

loketfunctie en een centraal, eenvoudig en rechtstreeks telefoonnummer 

zorgvragers of mantelzorgers wegwijs maakt om te zorgen voor de juiste zorg op de 

juiste plaats en op het juiste moment.  

 

De zorgregisseur is bereikbaar tijdens de kantooruren (maar idealiter 24/7) 

 Belangrijk actiepunt: onmiddellijke bekendmaking van dit telefoonnummer 

naar  ziekenhuizen, huisartsen en inwoners. 

 

Het is niet de bedoeling dat de zorgregisseur de zorgvraag zelf organiseert, maar 

wel dat hij de mensen adviseert en doorstuurt naar de juiste zorgverlener of de 

juiste tussenpersoon (bv. iemand bij het ziekenfonds) en op die manier zo goed en 

zo snel mogelijk de juiste zorg bij de zorgvrager brengt. Via zijn goede tussenkomst 



 

kan er binnen de kortste keren een optimale zorgomkadering gestart worden, 

zonder te verdrinken in een web van desinformatie en doorverwijzingen naar 

andere websites en ander vakjargon. 

 

Via deze gemeentelijke organisatie kunnen we ervoor zorgen dat de thuiszorg zo 

optimaal mogelijk is en zo lang mogelijk kan blijven duren. Via een goede 

zorgregisseur kan de gemeente ook perfect voldoen aan één van de grote 

doelstellingen van het nieuwe zorgpunt Waasland, waar onze gemeente toe 

behoort: 

 

▪ Behoud van thuiszorg: maaltijden, boodschappen, 

mindermobielencentrale , poets-, gezins- en bejaardenhulp. 

▪ Woonzorgbeleid: opvangmogelijkheden in de vertrouwde 

omgeving: realisatie van Oase. 

▪ Financiële ondersteuning van zorgbehoevende ouderen 

 

 

 

 

f. Gezondheid 

CD&V wil inwoners informeren en sensibiliseren via: 

▪ Tabaks-, alcohol- en drugspreventie via Drugpunt Waasland 

▪ Aanzetten tot bewegen 

▪ Goed uitgeruste wandel- en fietspaden 

▪ Speelelementen 

▪ Petanque 

▪ Gezonde voeding 

▪ Gezond en veilig wonen: valpreventie 

▪ Preventieve onderzoeken voor bv. borstkanker: de deelname 

moet hoger. 

 

We maken ons sterk dat deze preventie ook de meest kwetsbare inwoners bereikt. 

 

 

 



 

g. Solidariteit 

We moeten niet alleen zorgen dat wij het goed hebben, maar willen ook solidair zijn 
met de wereld rondom ons. 

▪ Ondersteuning van de oorzakelijke aanpak van ongelijkheid 

en migratie door in landen van oorsprong financieel te 

ondersteunen, onder andere door steun aan onze 

ontwikkelingswerkers. 

▪ Ondersteuning van de lokale impulsen tot solidariteit: Fair 

Trade Gemeente, Wereldwinkel, vierde-pijlerinitiatieven, 

inleefreizen.  

▪ Sensibilisering via diverse kanalen: scholen, verenigingen, 

raden.  

▪ Bevordering van het korte-ketensysteem voor voeding. Voor 

de omschakeling naar een meer verantwoord 

landbouwmodel op wereldschaal, dient ook de consument 

hiér de omslag te maken naar (meer) seizoensgebonden en 

lokaal geproduceerd voedsel.  

 
 

i. Veiligheid:  een alert bestuur voor Zwijndrecht 

Maatschappelijke veiligheid betekent leefbaarheid, samenleven en de aanpak van 

criminaliteit. 

Het doel van het veiligheidsbeleid moet zijn om zowel te voorkomen als te genezen. 

Het is geïntegreerd, iedereen draagt hierin verantwoordelijkheid. Het gaat over 

rechten en plichten, maar is ook kordaat.  

Preventie is het startpunt. 

▪ We sensibiliseren onze inwoners over veiligheid in de ruimste 

betekenis.  

▪ Door inrichting van straten en het openbaar domein 

verwachten we dat gebruikers hun snelheid aanpassen, zich 

houden aan de voorziene ruimte om te parkeren, te fietsen, 

over te steken, enz. 



 

▪ Sociale controle en buurtwerking kunnen het 

veiligheidsgevoel verhogen. Buurtbemiddelaars kunnen hier 

ook toe bijdragen. 

Wanneer preventie niet volstaat, moeten we overgaan tot controle, eventueel met 

camera’s. Indien nodig wordt er geverbaliseerd. Repressie is het sluitstuk van het 

veiligheidsbeleid. 

Het zijn doorgaans de ‘kleinere’ feiten die de grootste invloed hebben op het 

onveiligheidsgevoel van de mensen. Het veiligheidsgevoel, een subjectief gegeven, 

heeft  een bijzonder grote impact op mensen. 

De politieagent, zeker de wijkagent, is het eerste aanspreekpunt voor de burger en 

draagt het meest bij aan een verhoging van het veiligheidsgevoel.  

 

  

 

Een kwalitatieve voorstedelijke gemeente met industrieel karakter 

- op maat van jong en oud met  aandacht voor de zwakkeren 

- mensen kansen bieden  door oa verenigingsleven, cultureel 
aanbod, maar ook mensen aanzetten om kansen te grijpen 

- een verhaal van vrijheid en verantwoordelijkheid, van rechten 
en plichten; 

 
 


