
“Wie kijkt naar het
verleden, staat met
zijn rug naar de
toekomst”

C. van Wezel

• Een ruim vormingsaanbod voor
verschillende leeftijdsgroepen.

• huisvanhetkind@zwijndrecht.be  03
250 49 84

Spelotheek.

Daarnaast is er als nieuw initiatief de
spelotheek in de bibliotheek.

De spelotheek wil specifiek spelmateriaal
aanbieden om bepaalde vaardigheden bij
kinderen te stimuleren. U kunt dit gratis
ontlenen als U lid bent of wordt van de
bibliotheek.

Maar de gemeente telt nog heel wat meer
diensten die gericht zijn op kinderen en hun
ouders zoals:

• de dienst onthaalouders van het
OCMW

• de buitenschoolse kinderopvang
Kobbe en Kozze

• ons uitgebreid vakantieaanbod

Van Damme Ann
Schepen Kinderopvang

Hoe wij onze gezinnen ondersteunen.

Vorig jaar werden in Zwijndrecht 165 pasgeboren kindjes in de bevolkingsregisters
ingeschreven. Inspelend op het decreet voor preventieve gezinsondersteuning van Vlaams
minister Jo Van Deurzen (CD&V) heeft onze gemeente een uitgebreide dienstverlening voor
kinderen en hun ouders uitgewerkt. Het is een samenwerkingsverband tussen het
gemeentebestuur, het OCMW en vele particuliere initiatieven. Al die partners komen regelmatig
samen voor overleg in het Huis van het Kind,
gevestigd in de Oude Pastorij, Dorp Oost  42, dat
een fijne ontmoetingsplaats wil zijn voor jonge
ouders.

Concreet biedt het Huis van het Kind

• Informatie aan ouders en opvoeders met
vragen over opvoeding, kinderopvang,
scholen, gezondheid, enz; Deze info kan
ook digitaal worden opgevraagd.

• een ontmoetingsplaats aan jonge ouders
om ideeën uit te wisselen, elkaar te
helpen met nuttige tips en weetjes. De
wekelijkse speelbabbel in Zwijndrecht
(Oude Pastorij) en maandelijks in Burcht
(Kobbe) biedt daartoe een uitgelezen
gelegenheid. Er is steeds professionele
begeleiding aanwezig.

• preventieve gezondsheidszorg met o.m.
Kind en Preventie: meten, wegen, gratis
consultatie bij dokter en verpleegkundige.

GEZINSONDERSTEUNING
IN ONZE GEMEENTE.

Spelenderwijs Nederlands leren.
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
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Volksbevraging Oosterweel.
CD&V, en Groen kiezen ervoor om de
mening van onze inwoners te bevragen
aangaande nieuwe mogelijkheden
voor de Oosterweelverbinding voor
Zwijndrecht.Dit advies is niet bindend,
doch er moet wel rekening met
gehouden worden. Wij willen de best
mogelijke oplossing voor de leef-
baarheid van onze gemeente. Hierbij
dan ook een warme oproep doen om
hieraan deel te nemen en uw antwoord-
kaart tijdig in te sturen.
Lieven Bernaers
Voorzitter CD&V Zwijndrecht

CDenV leeft
in Zwijndrecht.

Speelplein "t Ravotterke is al jaren een vaste
waarde  in Zwijndrecht. Maar dit jaar was er
in samenwerking met het opvangcentrum
ook aandacht voor taal. Heel wat kinderen
die verblijven in het opvangcentrum
maakten daar gretig gebruik van.
De animatoren, die op vrijwillige basis werkten,
organiseerden naast speelse activiteiten ook
taalgerichte activiteiten. De kinderen konden
zo genieten van voorleesverhalen in de bieb,
(poppen)theatervoorstellingen en een taal-
stimuleringsdoos.  Een doos vol inspiratie om
rond taal te werken.  De vrijwilligersploeg kreeg
bovendiien nog versterking van twee jongeren
uit het opvangcentrum.  Met de nodige gebaren
en een beetje hulp van smartphones
bezorgden zij de kinderen uit Zwijndrecht en
omgeving een toptijd.

Plezante, gezonde en actieve ontspanning voor

kinderen.
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De werken voor de derde fase van de
Welenroute, kaderend in het
Bovenlokaal Functioneel Fietspaden-
netwerk (BFF) zijn volop bezig.
Het gemeentebestuur schenkt prioritaire
aandacht aan de verbetering van de
fietsinfrastructuur. In dit verband hebben we
een prima samenwerking met de lokale
Fietsersbond. Dankzij de subsidiëring van
BAM,  provincie Antwerpen en de over-
eenkomst met private eigenaars zal dit
fietspad een aanzienlijke meerwaarde
betekenen voor de vele fietsers die reeds van
dit traject gebruik maken. Dit traject zorgt
voor een beter comfort en veiligheid voor de
fietser. Er was namens deze groep reeds een
grote vraag voor betere fietsinfrastructuur via

deze unieke locatie langs de Schelde.  Rest nu
nog de realisatie van het laatste deel van het
fietspad aan de Kerkstraat, waar we samen
met de projectontwikkelaar nog tot een
overeenkomst moeten komen kaderend in
het project 'dorp aan de stroom'.

Verfraaiing Statiestraat

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de
aannemer is het de bedoeling in het voorjaar
2017 de herstelling van het wegdek in de
Statiestraat uit te voeren.
Ondertussen werden al enkele aanpassingen
aan het straatmeubilair voorzien: nieuwe en
meer fietsenstallingen en nieuwe zitbanken.
Binnenkort zullen ook nog nieuwe
vuilbakken voorzien worden. Het is de
bedoeling hiermee een aanzet te geven tot
een verfraaiing van de Statiestraat als
winkelstraat.

Afbraak voormalig schoolgebouw

Reeds geruime tijd vroeg het
gemeentebestuur aan VLABEL  (Vlaamse
Belastingdienst), beheerder van de
voormalige schoolgebouwen in de
Verbindingsstraat,  (later vestiging van het
Rode Kruis en Jeugdhuis B.AR.ST.)  om het
gebouw af te breken.  Dit om veiligheidsreden
en   vandalisme in te perken.  Nooit kregen wij
enige reactie zodat het schepencollege op 31
mei 2016 een sloopbevel oplegde. De
gebouwen werden begin augustus
afgebroken door een aannemer aangeduid
door het gemeentebestuur.  De kosten
hiervan bedragen circa 30.000 € en zullen
teruggevorderd worden van VLABEL.

Tussen Beveren en Antwerpen is het
moeilijk om zich als handelaar te
onderscheiden. Maar het kan ! We
hebben een aantal schitterende
handelszaken, ook vaak al van
meerdere generaties, die door hun
innovatie, service, of assortiment
klanten blijven bekoren.

Tijdens de Zwinkelroute, dit jaar voor de
tweede maal georganiseerd, kan je met deze
soms onbekende zaken kennismaken.

Het voorbije jaar werkte de VZW
Zwinkelmanagement keihard, tenslotte
allemaal vrijwillige handelaars, om
Zwinkelen nog meer op de kaart te zetten: het
feestweekend, invoering van de Qustomer
Zwinkelkaart, 2 succesvolle braderijen,
verkiezing van een streekprodukt,.....
De ondersteuning van onze detailhandel is al
een traject van jaren en we gaan hiermee
verder.
Eerst met subsidies van de provincie, maar nu
zeker ook omdat ze hun expertise ter
beschikking willen stellen van de
gemeentebesturen, maakt dat we in
Zwijndrecht steeds verdere stappen kunnen
zetten om onze handelaars te overtuigen te
blijven ondernemen en investeren in hun
zaak in Zwijndrecht.
Een afbakening van het kernwinkelgebied

moet hiertoe meer kansen bieden.
En op deze weg willen we verder gaan; In 2016
willen we nog subsidiereglementen
opmaken om handelaars naar het
kernwinkelgebied te "lokken" of de
aanwezige winkeliers stimuleren te
investeren. In het budget 2017 voorzien we
hiervoor 50.000 €.

We plaatsten dit jaar ook al aangepast
straatmeubilair: banken en fietsbeugels in de
Statiestraat en we proberen deze lijn door te
trekken bij de heraanleg van het fiets- en
voetpad van de Pastoor Coplaan in Burcht. Als
dan in 2017 het wegdek van de Statiestraat
nog heraangelegd wordt hopen we dat dit het
winkelen in Zwijndrecht nog aangenamer
maakt.

Maar we denken niet alleen aan de
handelaars in het kernwinkelgebied.
Daarnaast willen we het gebruik van
openbaar domein niet meer te belasten voor
ondernemende foorkramers, marktkramers
en horeca-uitbaters met een terras.

Werken aan een ondernemend
Zwijndrecht als gemeentebestuur, is
een aantrekkelijk kader scheppen
voor de ondernemers. Zij moeten
uiteindelijk wel de stap zetten, het
risico nemen, de investering doen.

ZWINKELMANAGEMENT
IN ZWIJNDRECHT.

Van Damme Ann

Schepen
Lokale economie
Jeugd
Land en tuinbouw
Kinderopvang en
personeel
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Ook in 2017 blijft CDenV werk maken
van een warm Zwijndrecht.

ZWIJNDRECHT
WAAR HET GOED IS OM
WONEN.
CD&V Dynamisch en Actief.

Realisatie Welenroute.

Poëzie op de
begraafplaatsen.

Op onze begraafplaatsen wordt veel
aandacht besteed om het onderhoud zo
optimaal mogelijk uit te voeren.
Deze opdracht gebeurt door de Wase
Werkplaats en de gemeentelijke
medewerkers.
Door de keuze van veel groenelementen
proberen we het parkkarakter van de
begraafplaatsen te benadrukken.

Bijkomend wordt nu ook aandacht
geschonken aan poëzie op beide
begraafplaatsen.  In totaal werden 18 zuilen
met teksten aangebracht die verwijzen naar
het verlies van een dierbare

Io die manier trachten we de sereniteit van
de begraafplaatsen meer tot zijn recht te
laten komen en geven de bezoekers de
mogelijkheid om ook troost te vinden  in
poëzie.

Bruno Byl
Schepen Openbare werken
Groenvoorziening
Begraafplaatsen
Zwijndrecht.
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Gedeputeerde provincie Antwerpen Luk

Lemmens en Schepen Bruno Byl




