
“Aan welke kant van de geschiedenis 
willen wij staan?” Van zij die zich 
wentelen in bitterheid, afgunst of 
onverdraagzaamheid?Of tonen we 
moed en werken we aan een sterke, 
solide en solidaire samenleving?

Steun aan 
jeugdbewegingen.

KSA nam in het voorzjaar zijn nieuwe lokalen 
in gebruik. De jeugdbeweging en het 
gemeentebestuur legden samen een heel 
traject af: zoeken naar een locatie, wijzigen 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan, vewerven 
van een bijkomend stukje grond, een recht 
van opstal,...

Maar ook financieel kwam er ondersteuning 
via de infrastructuursubsidies voor 
jeugdverenigingen. 

Jaarlijks ontvangen alle jeugdverenigingen 
met een eigen lokaal 750 €. Daarnaast 
kunnen zij een aanvraag indienen om 
investeringen aan hun lokaal te doen.

Hoofdleiding en jeugdraad discussiëren 
samen over de noodzaak en de meest 
dringende projecten. Na een positieve 
beoordeling kan maximum 75% van de 
factuur terugbetaald worden. Jaarlijks 
voorzien we hiervoor 20.000€. Chiro Burcht 
en Scouts mochten voor 2016 dergelijke 
subsidies al ontvangen. 

We gaan verder voor goede en veilige 
jeugdlokalen

Ann Van Damme
Schepen van jeugd.

Wie het financieel moeilijk heeft,kon in Zwijndrecht   gebruikmaken van de vrije-
tijdspas. Maar het kan beter! Daarom is er vanaf nu de Z-pas. 
Voorwaarden voor een Z-pas
Je kunt een Z-pas aanvragen als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds, vraag daar na of je er recht op hebt. Ook als je in begeleiding bent bij het OCMW 
of bij een erkende schuldbemiddelaar. De pas is altijd geldig voor één kalenderjaar. 
50 % korting bij de gemeente
Elke Z-pas houder krijgt 50 % korting bij de 
buitenschoolse kinderopvang Kobbe en Kozze, 
op het vakantieaanbod van Zowiezo, in de bib, 
in OC 't Waaigat en op alle  vrijetijdsactiviteiten. 
75 % korting bij je vereniging
Heel veel verenigingen engageren zich , over-
tuigd van hun kansen op ontmoeting, beweging, 
cultuur, talentontwikkeling die ze bieden , dit 
mogelijk te maken voor zoveel mogelijk 
mensen. Vermeld dus als je een Z-pas hebt. Als 
houder betaal je maar 25 % van het normale 
lidgeld bij een deelnemende vereniging uit 
Zwijndrecht. Kinderen en jongeren kunnen met 
de Z-pas ook 75 % korting krijgen voor meer-
daagse uitstappen, bijvoorbeeld voor een kamp 
van de jeugdbeweging of een voetbalstage.
De 75% die de vereniging hierdoor minder 
ontvangt zal betaald worden door de gemeente. 
Leden met een Z-pas leveren extra 
subsidiepunten op waarmee de vereniging nog 
bijkomende kortingen kan aanbieden aan de 
leden met een Z-pas.

NIEUWE Z-PAS
NIEUWE KORTINGEN
INZET VERENIGINGEN

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
Wijblad  van CD&V-Zwijndrecht jaargang 17 - Januari 2017

De Zwijndrechtenaren hebben tijdens 
de volksbevraging overduidelijk hun 
stem laten horen. 86% kiest voor een 
overkapping van de E 17 ter hoogte van 
Zwijndrecht. CD&V Zwijndrecht 
engageert zich dan ook om op die basis 
een advies te verstrekken aan de 
Vlaamse regering over de bouw-
vergunning voor de komende werken 
op Linkeroever. Wij zullen blijven 
streven naar de meest leefbare 
oplossing voor onze gemeente.

Afdelingsvoorzitter
Lieven Bernaers

De toekomst start 
hier. Bij jou, Bij mij

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.

Info via www.cdenv.be/artikel/word-lid  of  lieven.bernaers@telenet.be
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Voor meer info ga je langs, bel of mail naar de 

welzijnsbalie van het OCMW , Dorp Oost 45



Als CD&V willen we dit jaar nog meer 
inzetten om te luisteren naar onze 
inwoners.
Laten we daarom samenzitten, de 
problemen aanpakken en elkaar sterker 
maken. Graag uw reacties via onze website of 
via mail naar een van onze schepenen Ann, 
Bruno of Theo.
Of beter nog: kom eens langs op onze 
bestuursvergaderingen, de data en 
vergaderplaats vind je ook op de website. Een 
seintje vooraf naar onze voorzitter Lieven 
volstaat.
Blijf niet aan de kant staan, maar engageer je! 
Een betrokken samenleving is niet alleen een 
opdracht van het beleid; maar van heel veel 
mensen die zich inzetten in hun buurt, in hun 

vereniging, als mantelzorger, als vrijwilliger.

IK BEN WIJ, de toekomst begint bij ons, 
hier in Burcht en in Zwijndrecht.

Schepen Ann van Damme

2016 was het jaar van het referendum over de 
Brexit en van de verkiezingen in Amerika. 
Maar in Zwijndrecht ook het jaar van de 
volksbevraging rond Oosterweel, het 
participatietraject voor de invulling van het 
binnengebied rond het Administratief 
Centrum. Tel daarbij ook nog de 
maandelijkse jeugdraden en vergaderingen 
van allerlei adviesorganen, zoals milieuraad, 
GECORO, fietsersbond, enz. 
Al die initiatieven en de talrijke reacties en 
suggesties van de betrokken inwoners om 
ons samenleven te verbeteren, zorgen ervoor 
dat wij in Zwijndrecht ‘samen’ onze 
gemeente ‘maken’.
2017 biedt weer nieuwe kansen om op deze 
weg verder te gaan.

Gemeentebestuur en College werken verder 
om hun beloften en engagementen uit het 
bestuursakkoord waar te maken. En dit in een 
snel veranderende maatschappij. Zo bracht 
een onvoorziene stroom van vluchtelingen 
400 ontheemden naar onze gemeente, waar 
ze in tijdelijke asielcentra werden 
opgevangen. Daarnaast worden, ook in 
Zwijndrecht, steeds meer kinderen in 
kansarme gezinnen geboren. Ook ons 
verkeer zit helemaal in de knoop, al biedt de 
moderne technologie op dat vlak meer 
mogelijkheden. Nieuwe tijden vragen nieuwe 
oplossingen. Die kunnen we samen, in 
dialoog, ongetwijfeld vinden.

De bouwvergunning van de nieuwe 
sporthal "Den Draver" werd vorig  jaar  
afgeleverd zodat de werken al vanaf 
21 november 2016  konden starten. 
Afbakening en inrichting van de werfzone 
zorgden voor problemen met de door-
waadbaarheid van het binnengebied. 
Bewegwijzering en verlichting lieten het 
afweten, maar dit knelpunt is ondertussen 
opgelost.
Het gemeentebestuur is er zich van bewust 
dat er nog geregeld zal moeten worden 
bijgestuurd. Dat is nu eenmaal eigen aan 
grote bouwwerken.n “De effectieve bouw-
periode bedraagt 206 werkdagen - vriesweer 
en weerverlet niet meegerekend - wat 
betekent dat de nieuwe sporthal tegen eind 
2017 operationeel zal zijn”, bevestigt schepen 
van sport Theo Van Roeyen. 
In de nieuwe sporthal (970 m2) blijft de 
huidige sportvloer behouden. Op de 
benedenverdieping  komt er,  door compar-
timentering,   ruimte voor liggende wip- en 
doelschutters, een nieuwe sporthal, een 
volledig ingerichte turnhal en een zaal voor 
gevechtssporten. In de nabijheid van elke 
sportruimte zijn bergingen en sanitaire 
voorzieningen beschikbaar.
Op de gelijkvloerse verdieping is een 
personeelsruimte ruimte voorzien, met eigen 
sanitaire voorzieningen en vergaderruimte.
Op de eerste verdieping wordt een zaal 

ingericht voor dans, met daarnaast een 
grotere zaal die opgesplitst kan worden in 
drie gedeelten die dienst kunnen doen als 
vergaderruimten.
Natuurlijk is er ook een cafetaria met 
buitenterras, eveneens met  de noodzakelijke 
sanitaire voorzieningen. Vanop de eerste 
verdieping/cafetaria kan je door middel van 
een ’passerelle’ de sporten in beide 
sporthallen bekijken.
Wat de toegankelijkheid betreft werd een 
dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de 
bevoegde diensten. Er werd toegezien op 
draaicirkels,niveauverschillen, de 
aanwezigheid van een ruime lift, toegankelijk 
en aangepast sanitair, audio- en visuele 
ondersteuning waar mogelijk.
“We zijn ervan overtuigd dat dit project een 
enorme boost gaat geven aan de 
sportbeleving in onze gemeente”, aldus 
schepen Theo Van Roeyen. “De vele clubs, 
bestuurders en trainers verdienen deze 
noodzakelijke aanpassing van de huidige 
sporthal, enkel en alleen al omwille van hun 
blijvende dagelijkse inzet.”
Het komende jaar zal ongetwijfeld gepaard 
gaan met heel wat ongemakken omwille van 
deze verbouwingswerken. Maar het 
gemeentebestuur hoopt op een positieve 
houding en begrip van al onze sporters tijdens 
dit moeilijk jaar. Een beetje afzien om daarna 
volop te kunnen genieten.

NIEUWE SPORTHAL EIND 
DIT JAAR IN GEBRUIK

THEO
VAN ROEYEN 

Schepen van
sport 
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CD&V Zwijndrecht wenst u een warm, 
gezond en gelukkig 2017

ZWIJNDRECHT START 
HIER BIJ JOU, BIJ MIJ,BIJ 
ONS !

Prijzen voor
groenprojecten

Tijdens de finale van de wedstrijd 
'Groene Lente' ingericht door de 
Vereniging Voor Openbaar Groen 
(VVOG) sleepte  de gemeente 
Zwijndrecht twee prijzen in de wacht.

Verscheidene Vlaamse gemeenten 
dienden samen 131 projecten in. Na 
een plaatsbezoek door een jury werd 
een rangschikking opgemaakt. In de 
categorie 'buurtgroen' behaalde 
Zwijndrecht de derde prijs met het 
project 'bloemenpark Den Bekaf' 
gelegen aan de Sint Martinusschool.

In de categorie 'groen lint' kreeg 
Zwijndrecht de eerste prijs met het 
project ' 't Zwen' gelegen in het 
binnengebied aan de Statiestraat. 

We zijn hier heel tevreden mee en het 
is tevens een opsteker voor de 
groendienst en de vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten om een 
braakliggend perceel een mooie en 
educatieve meerwaarde te geven.

Bruno Byl

Schepen groenvoorziening
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