
“Investeren in onze jongeren
is een belegging voor
de toekomst”

Als jongere werd ik binnen CD&V verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
Politiek onwetend ben ik er letterlijk ingerold. De interesse begon te groeien, nam mijn
mandaat op als OCMW-raadslid, en heb via deze weg mede inspraak in wat reilt en zeilt binnen
het OCMW.In onze bestuursvergadering breng ik, verslag uit over de laatste OCMW-raad.
Hierdoor kom ik ook te weten wat er binnen de gemeente leeft. Er wordt ook naar mijn mening
gevraagd en krijg ik een extra woordje uitleg waar nodig. Sinds enkele maanden hebben we
met jong CD&V nieuwe energie gevonden en zijn met enkele jongeren terug van start gegaan.
Het vraagt enorm veel moeite om jongeren
politiek te engageren. Velen hebben hierover
verkeerde opvattingen. Ze denken dat jongeren
geen inspraak hebben, maar niets is minder
waar! De laatste drie jaar heb ikzelf onder-
vonden dat ik binnen onze partij wel degelijk iets
te vertellen heb, dat mijn mening telt en
daadwerkelijk meewerk aan een leefbare
gemeente. Ik ben dan ook blij enkele nieuwe
jongeren  te hebben mogen verwelkomen. We
staan nu als groep sterker. Tweemaandelijks
komen we samen. Enerzijds voor een leuk en
gezellig samenzijn maar vooral om te praten
over wat er leeft bij jongeren en wat we zouden
willen veranderen. Verschillende onderwerpen
komen hierbij aan bod: kinderopvang, jeugd-
huis, vrijetijdsbesteding, veilige straten, jeugd-
bewegingen, speelpleintjes. Deze uitgewerkte
punten worden naar voor gebracht op de bestuursvergadering, zo kunnen onze
mandatarissen hun uiterste best doen om onze belangen te vertegenwoordigen in de
gemeenteraad. Zo weet je dat ook jou mening telt en dat je wel degelijk iets te vertellen hebt
in uw gemeente. Anke Heyrman  Jong CD&V

OOK ALS JONGERE HEB
JE IETS TE ZEGGEN IN
ONZE GEMEENTE !!!

JONGEREN INFOMOMENT " HUREN OF KOPEN".

Tijdens de braderij van 12 juni werd de aanwezigheid van jong CD&V hopelijk opgemerkt.
Het was een eerste kennismaking met onze nieuwe afdeling maar daar blijft het zeker niet
bij.
Samen plannen we ook bepaalde acties en/of infomomenten, specifiek gericht op de
jongerengroep.
Het eerstvolgend infomoment is gepland op donderdag 30 juni om 19.30 u in het oud
gemeentehuis. Tijdens deze avond willen we jullie vooral wijzer maken omtrent huren of
kopen?, Trouwen of samenwonen?
Veel jongeren kennen het verschil niet tussen klein of groot beschrijf. Ook zijn er nog vaak
vragen over de voor- of nadelen van trouwen of samenwonen. Welke rechten heb ik als
huurder? Welke zijn de extra kosten indien we iets willen kopen? Waar zitten de valkuilen?
Op deze en nog veel meer vragen hopen we, samen met een aantal specialisten in hun
vakgebied, jullie een verhelderend antwoord te kunnen geven.
Ik hoop jullie dan ook te mogen verwelkomen op deze avond. Zo kunnen jullie ook met onze
nieuwe groep jongeren kennismaken en dit samen met een hapje en een drankje een WIJ-
moment beleven.

Anke Heyrman

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!
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Openbaar groen heeft een positief
effect op mensen omdat het sierwaarde
en variatie brengt in de omgeving en de
leefbaarheid verhoogt. In het najaar
2015 werden op verschillende plaatsen
in totaal 5000 narcissen aangeplant.
Bloembollen zijn bij uitstek geschikt als
fleurige afwisseling in het vaak nog
fletse groen, vlak na de winter. Ze
brengen vroeg in het voorjaar kleur en
afwisseling in het straatbeeld. Ook dit
jaar voorziet het gemeentebestuur nog
bijkomende bloembollen aan te
planten zodat het voorjaar fleurig kan
worden ingezet.

Zwijndrecht,
ZoWieZo



Beide zijden van de Pastoor Coplaan in
deelgemeente Burcht krijgen een nieuw fiets-
en voetpad, dit over een lengte van 2 x 500
meter. De ruimte tussen de woningen en het
fietspad wordt aangelegd in gele
betonklinkers. Het fietspad zal over een
breedte van 1,5 meter in beton met rode kleur
aangelegd worden, de resterende ruimte
tussen  fietspad en  parkeerplaats in grijze
betonklinkers. Op die manier krijgt het traject
tussen de spoorweg en het centrum van
Burcht een volledig confortabel fietspad en
komen de aanpassingen ook de voetgangers
ten goede. Ook de bushaltes ter hoogte van
Dorpsstraat en Kloosterstraat zullen

heraangelegd worden. De werken worden
voorzien in het najaar. De kosten zijn geraamd
op 362.000 euro. Eens de aannemer bekend,
zullen de bewoners de nodige informatie over
het verloop van de werken vernemen.
Bruno Byl, Schepen van openbare
werken

De buitenspeeldag van 13 april was
weer een groot succes.  Meer dan 1200
kinderen kwamen naar het
Binnenplein en amuseerden zich
geweldig.

Een divers aanbod voor een divers publiek:
djembé spelen, mountainbiken,
boomklimmen, luisteren naar een
mysterieus verhaal,... voor elk wat wils.
Dank aan de jeugd-, de cultuur- en de
sportdienst, de technisch dienst, monitoren
e.a.  Hiermee werd ook de start gegeven van
onze ZoWieZo vakantiewerking. Dus Zwzw
wordt ZoWieZo. Het betreft niet alleen een
nieuwe naam, er zitten ook echt wel wat
nieuwigheden in.

• Zo komt er een bijkomende locatie van
Kobbe; "Kob-up", om in de drukste
weken van de zomervakantie meer
kleuters te kunnen opvangen.

• Een pretcamionette  vol speelgoed
gaat elke woensdagnamiddag naar
een wijk in de gemeente. Enthousiaste
animatoren begeleiden de activiteiten.

• Alle kinderen kunnen dagelijks terecht
bij de speelpleinwerking 't Ravotterke,
ook voor een halve dag zijn ze welkom.

Natuurlijk zijn er ook de sportkampen en de
sportstages in samenwerking met de
sportclubs. Voor een Zwijndrecht dat
beweegt en waar speelvogels thuis zijn. We
maken er verder werk van. Meer info vind je
steeds op de website van de gemeente.
We wilden hiermede twee doelstellingen uit
ons bestuursakkoord waarmaken en
bewijzen: enerzijds dat ouders  op ons
kunnen rekenen voor buitenschoolse
opvang, anderzijds dat CD&V de wijkwerking
wil stimuleren.

Ann Van Damme, Schepen van jeugd.

De werking van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn - het OCMW - speelt zich
meestal af in de luwte van het politieke
leven.

De besprekingen in het Bijzonder Comité van
de Sociale Dienst van het OCMW lenen zich
immers zelden tot openbare verklaringen,
wat niet belet dat ook daar ernstig werk wordt
geleverd. Meer zelfs, binnen de beslotenheid
van het OCMW,  Bijzonder Comité Sociale
dienst, Bijzonder Comité Bejaarden, het Vast
Bureau en in de Raad Maatschappelijk  Werk,
komen partijen vaak sneller tot een
eensgezinde oplossing. En dat is een goede
zaak, meent Hilde Vanderheyden, CD&V-
raadslid in het OCMW.

Voor het OCMW was de prioritaire
doelstelling, drie jaar geleden, de bouw van
een nieuw woonzorgcentrum (WZC) ter
vervanging van WZC Herleving in Burcht. De
eerste steenlegging gebeurde op 21
november 2013. Het nieuwe WZC Craeyenhof
werd geopend op 10 oktober 2015. Het
woonzorgcentrum telt  60 gewone kamers, 10
kamers voor kortverblijf en 1 flat voor 2
personen. Voor de bewoners zijn er
verschillende dienstverleningen, bv.
pedicure en kapsalon.

Goedkoop huren.

Huren tegen een lage
prijs wordt in onze
gemeente alsmaar
m o e i l i j k e r .
Niettegenstaande de
Zwijndrechtse bouw-
maatschappij (ZHM)
veel woningen telt en haar patrimonium nog
steeds uitbreidt, zijn er vaak lange
wachtlijsten voor het huren van een woning.
Om toch een ruimer aanbod te kunnen
voorstellen, besloot  het  OCMW, eind  2014
toe te treden tot het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) Waasland. Hierdoor worden mensen
die niet in aanmerking komen voor het huren
van een woning bij de ZHM, of  te lang moeten
wachten doorverwezen naar het SVK. Het
Verhuurkantoor huurt woningen op de
privémarkt en verhuurt die dan verder aan
mensen die een hoog huishuur niet kunnen
betalen. De eigenaar van zijn kant krijgt de
garantie dat het SVK borg staat voor 9 jaar
huur en onderhoud van de woning.

Hilde Vanderheyden
OCMW - Raadslid

OCMW WERKT IN DE LUWTE
VAN HET POLITIEKE LEVEN

OCMW
Dorp Oost 45
2070 Zwijndrecht
03 250 18 18
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Kies voor oplossingen
#stemcdenv

ZWIJNDRECHT WAAR
KINDEREN THUIS ZIJN.

SPELEN ........ ZoWieZo

Heraanleg fiets-en voetpad Pastoor Coplaan Burcht.

Ringland in Zwijndrecht ?

Dat er een oplossing moet komen voor
het fileprobleem op de E17 in onze
gemeente, daar zijn we het allemaal
over eens. En liefst zo snel mogelijk.
Maar elke oplossing moet ook een
verbetering van onze leefkwaliteit mee-
brengen en ons zeker niet meer fijn stof en
lawaai bezorgen.
Daarom ijverden wij er samen met de diverse
actiegroepen voor om  een gunstiger tracé,
het Middentracé, te verkrijgen.
We volgden alle evoluties via onze CD&V-
parlementsleden en reageerden waar nodig
om voor Zwijndrecht en Burcht de E17 te
overkappen. Nieuwe technologie en een
eerste studie bevestigen dat dit kan.
Waarom dringen we hierop aan? Stond er in
ons verkiezingsprogramma niet letterlijk:
De problematiek van het fijn stof in
onze gemeente overstijgt de
bevoegdheid en verantwoorde-
lijkheid van het gemeentebestuur.
Maar dat belet niet dat het lokale
bestuur de hogere overheid hierover
voortdurend moet alarmeren en
aandringen op het nemen van
afdoende of milderende maatregelen.
De Vlaamse Regering moet deze
mogelijkheid van overkapping zeker
onderzoeken. om deze eis kracht bij te zetten,
hopen wij dat heel veel Zwijndrechtenaren
"JA" antwoorden op de schriftelijke
bevraging die zij in september zullen
ontvangen.

Schepen Ann Van Damme.
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