
“Succes dient niet alleen gemeten te 
worden aan de hoogten die zijn bereikt, 
maar ook aan de obstakels die zijn 
overwonnen” 

Pascalle Monraats

Vermelden dat de jeugddienst ondertussen 
ook al heel wat expertise heeft opgedaan om 
te helpen bij de juiste keuze.

Het volgende project komt in de wijk 
Veldstraat”, vult schepen Ann aan. “Na 
gesprekken en na het buurtfeest van vorig 
jaar bleek ook daar nood te zijn aan nieuwe 
speelmogelijkheden in een groene 
omgeving. Het wordt een leuke uitstap langs 
het Dulpoezenpad met speeltuigen aan 
Brouwerstraat, Gazetstraat en in Veldstraat/
Wilgenlaan.”
 
“En nog in Burcht… komt er een nieuwe 
voetbalkooi. Het grote succes van de kooi die 
enkele jaren geleden in Nieuwland werd 
geplaatst, deed ons op zoek gaan naar een 
geschikte locatie in Burcht om ook hier de 
voetballers te plezieren. En waar kan dit beter 
dan op De Wallen, het openlucht-
sportcomplex aan de Schelde?”
 
Met de buitenspeeldag op woensdag 19 april 
zet de jeugddienst het nieuwe speelseizoen 
in. Door de werken aan de sporthal , in 
Burcht, aan de Schelde. Iedereen is welkom. 

Van Damme Ann
Schepen van jeugd

Met de lente in het land kriebelt het weer om naar buiten te trekken, om te 
wandelen, te fietsen, te spelen, te sporten. Om jongeren nog meer kansen te 
bieden, zal de gemeentelijke jeugddienst dit jaar de recreatiemogelijkheden 
nog gevoelig uitbreiden. 

Schepen Ann Van Damme: “Bij de meerjarenplanning van de speelruimte, wordt elk jaar 20.000 
euro ter beschikking gesteld om te kijken in welke buurten of wijken nog speelruimte ontbreekt, 
waar speeltoestellen aan vervanging toe zijn of 
om in te gaan op de vraag van een of ander 
wijkcomité. 
En dan is het kiezen, prioriteiten bepalen en 
beseffen dat we niet overal tegelijk kunnen 
investeren.”
“Voor dit jaar komen er o.a. nieuwe toestellen 
aan de Prins Boudewijnstraat. We nodigden de 
buurtbewoners uit om te luisteren naar hun 
verwachtingen: speelruimte voor kleuters of 
ook voor grotere gasten? Moet men kunnen 
voetballen? Natuurlijke materialen of toch liever 
iets anders? 
Na overleg werd duidelijk hoe het speelplein er 
zou uitzien. Met aandacht voor alle 
leeftijdsgroepen, voor veiligheid, voor de 
mama’s die komen meespelen, enz. 
Ondertussen is het materiaal besteld en is het 
nu nog enkel wachten op de uitvoering.”

Lees verder  hiernaast

SPEELPLEINTJES 
VOOR SPEELVOGELS

OPENBARE VERLICHTING.  MASTERPLAN IN ZWIJNDRECHT

De gemeenteraad van Zwijndrecht keurde het 'masterplan openbare 
verlichting' goed. Samen met netbeheerder Eandis werd dit plan opgemaakt. 
We hebben circa 2700 lichtpunten in onze gemeente. Jaarlijks kost dit aan 
verbruik ongeveer 160.000 EUR. Bedoeling is met dit plan een duurzaam beleid 
na te streven en een meerjarenplan als instrument voor de openbare 
verlichting te gebruiken. Er worden een aantal prioriteiten gesteld. 
Lichtpunten met een hoog verbruik worden vervangen, indien in een wijk een 
armatuur moet vervangen worden, zal nagegaan worden of alle armaturen 
kunnen vervangen worden door een energiezuinig type. Bij openbare werken 
zal tegelijkertijd de verlichting aangepast worden zoals nu reeds in de Pastoor 
Coplaan zal gebeuren. Onze visie, houdt in dat we streven naar een zo 
functioneel mogelijke openbare verlichting met aandacht voor het 
veiligheidsaspect. Om openbare verlichting vandaag en in de toekomst 
betaalbaar te houden, streeft Zwijndrecht naar een energie-efficiënt 
openbaar verlichtingspark met een lage investeringskost. Voor 2017 werd een 
budget van 200.000 EUR voorzien om de doelstellingen na te komen.

Bruno Bijl  Schepen van Openbare Werken 

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 - maart 2017

Samenwerken werkt.

Na jaren van onderhandelen, studies en 
ontwerpen, is er een begin van 
oplossing om de Antwerpse 
verkeersknoop te ontwarren en een 
nieuw elan te geven aan de mobiliteit.

We kijken uit naar de verdere 
samenwerking ,ook met Zwijndrecht 
dit keer, om een meerwaarde voor onze 
gemeente te realiseren.
 
Ann Van Damme
Schepen 

CD&V waar een WIJ 
is, is een weg
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Beste inwoners van Zwijndrecht en 
Burcht.
Op paasmaandag 17 april 2017 
kunnen de kinderen van Zwijndrecht 
en Burcht paaseitjes komen rapen in 
het geboortepark te Zwijndrecht.
 
Om 10u. verzamelen we aan de stand van 
CD&V voor de Kerk in Zwijndrecht en 
vertrekken we in groep naar het 
geboortepark. Daar hebben de paasklokken, 
speciaal voor de kinderen van Zwijndrecht & 
Burcht, pingpongballetjes laten vallen in het 
geboortepark. Al wie een pingpongballetje 
kan vinden heeft recht op een puntzakje met 
paaseitjes. 
Nadien bieden we de aanwezige ouders en 

kinderen een drankje en koffiekoek aan.
Dit alles wordt u gratis aangeboden door 
CD&V

Lieven Bernaers
Lokaal Voorzitter 

Het behouden van mobiliteit is voor 
senioren een belangrijk element 
Belangrijk hiervoor is de aanwezig-
heid van voldoende rustpunten in het 
straatbeeld.
De bestaande zitbanken werden door de 
seniorenraad in kaart gebracht en de 
resultaten besproken in een werkgroep. De 
eerste resultaten, en mogelijke aanpassingen 
zijn in samenwerking met de dienst Open-
bare werken besproken, en op korte termijn 
uitgevoerd. Gezien in de Statiestraat, de 
zitbanken werden vervangen kwamen de 
bestaande banken en stoeltjes vrij. Er werd 
dan ook een eerste voorstel gedaan om deze 
te recupereren, en te plaatsen in de wijk “Het 
Hoeksken”, waar geen zitbanken aanwezig 

waren. Een tweede suggestie was identieke 
zitbanken te voorzien als deze in de 
Statiestraat, om de uniformiteit te bevor-
deren. De raad heeft deze beide voorstellen, 
als advies overgemaakt aan het College van 
burgemeester en schepenen. Dit punt is op  
besproken in de zitting van 03/01/2017.  Het 
college gaat akkoord met het voorstel van de 
seniorenraad, om de banken/zitkorven die 
werden gerecupereerd uit de Statiestraat te 
plaatsen, en eventueel van dezelfde soort 
nog bij te bestellen, zodat 1 zelfde type voor 
heel de wijk “Het Hoeksen” wordt gebruikt.
De goede samenwerking tussen gemeente-
bestuur, Openbare werken en seniorenraad 
heeft hiermede zeker bijgedragen tot een 
verbeterde mobiliteit in onze gemeente.

Voor mensen die minder mobiel zijn 
omwille van een beperking, ziekte of 
ouderdom bestaan er verschillende 
initiatieven rond aangepast vervoer. 
Het aanbod aangepast vervoer is 
vandaag nog erg versnipperd, mensen 
weten vaak niet waar ze terrecht 
kunnen.

De provincie Antwerpen zet lokale besturen 
en andere vervoerders aan, om het eigen 
aanbod meer op elkaar af te stemmen en 
samen te werken met vervoerders over de 
gemeentegrenzen heen. 

Inzetten op aangepast vervoer is voor de 
gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), bevoegd 
voor Welzijn, een belangrijk speerpunt. Hij 
stelt hiervoor projectmiddelen en provinciale 
adviseurs ter beschikking om projecten te 
begeleiden.

De Regenboog vzw is één van de 
projectindieners. In 2016 werd het project 
IRIS boven het doopvont gehouden.

Na een jaar hard werken is de eerste 
belangrijke stap gezet: sinds 1 januari heeft 
de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw 
de werking van MMC van het OCMW 
overgenomen. Ook het vervoer voor 
rolstoelgebruikers valt nu onder IRIS.

IRIS werkt nauw samen met de 
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer 
Provincie Antwerpen (MAV). 

Onze inwoners die aangepast vervoer nodig 
hebben, kunnen bellen naar het gratis 
nummer van de MAV (0800/32 732). 
Rolstoelgebruikers die niet vervoerd kunnen 
worden door de vervoerders uit Zwijndrecht, 
krijgen altijd vervoer aangeboden via deze 
MAV.

De ambitie is groot. Er lopen momenteel 
gesprekken om samen te werken met het 
vervoer van de Mindermobiele Centrale in de 
regio Linkeroever en ook met het Katrinahof 
lopen er gesprekken.

Zaterdag startte de week van de vrijwilliger, 
waarin het werk en het belang van 
tienduizenden vrijwilligers in ons land nog 
eens expliciet onder de aandacht  wordt 
gebracht. 
Zonder al die helpende handen zijn veel 
initiatieven onmogelijk. In Zwijndrecht is er 
geen vervoer mogelijk zonder de inzet van 
onze 20 vrijwilligers! Zij verdienen hiervoor 
een extra pluim!

Gratis nummer aangepast vervoer:
0800/32 732

AANGEPAST VERVOER
IN ZWIJNDRECHT

Marij Verstraeten

Kabinetsadviseur
Gedeputeerde
Peter Bellens
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Wil JIJ samen met MIJ meer WIJ 
brengen? Sluit je dan aan bij CD&V !

SENIOREN EN MOBILITEIT
Seniorenraad zorgt voor kortetermijnoplossing.

De paasklokken komen naar Zwijndrecht 

TOT  8.000 EURO SUBSIDIE!

Zoals eerder aangekondigd  werken 
wij  verder aan ons traject om onze 
handelaars te ondersteunen. 
Overtuigd dat we onze handelskernen 
moeten versterken willen we 
winkeliers die in zich in het 
kernwinkelgebied vestigen een 
financieel duwtje in de rug geven.

De gemeenteraad keurde volgende 
subsidies goed:

a) Subsidie voor een nieuwe handelszaak of 
nieuwe vestiging van een reeds bestaande 
handelszaak in het kernwinkelgebied of 
stimuleringsgebied: € 3.500

b) Subsidie voor startende handelaars die 
voor de eerste keer een handszaak 
opstarten: € 1.500

c) Subsidie aan de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een bestaande 
handelszaak verhuist/verplaatst naar het 
kernwinkelgebied of het stimuleringsgebied 
van de gemeente Zwijndrecht: € 3000

d) Subsidie per leegstaand handelspand 
binnen de afgebakende winkelgebieden dat 
wordt ingevuld conform de voorwaarden: € 
5.000 

Vragen, suggesties steeds welkom bij 
onze Schepen Ann Van Damme of bij 
onze voorzitter Lieven Bernaers.
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