
“Je kunt de zee niet oversteken
door alleen maar naar het 
water te staren” 

Wijkcomités krijgen 
meer ondersteuning !

Onze gemeente telt ruim 40 actieve 
wijkcomités, gedragen door talloze 
vrijwilligers. Zij doen hun uiterste best 
om het gemeenschapsgevoel van de 
wijk te bevorderen.

AĒĢÐĠÐĢŊÐĢŊG woĜdŊG ĘŊoĜĘÈGÐsŊŊĜd 
om mŊGsŊG oĞ ŊŊG ÈÈGĘŊGÈmŊ 
mÈGÐŊĜ sÈmŊG ĢŊ bĜŊGĘŊG.  IG oGĦŊ 
huÐdÐĘŊ FŊĠŊGsomsĢÈGdÐĘhŊdŊG ĦÐjG 
dŊĦŊ ÐGÐĢÐÈĢÐŊĠŊG ŊGoĜm bŊFÈGĘĜÐj€. 
AFs CÇ&V wÐFFŊG wŊ oGĦŊ wÈÈĜ-
dŊĜÐGĘ hÐŊĜĠooĜ bŊGÈdĜu€€ŊG.

VÈGuÐĢ dŊ ĘŊmŊŊGĢŊ Ðs ŊĜ FoĘÐsĢÐŊ€Ŋ 
oGdŊĜsĢŊuGÐGĘ bÐj hŊĢ oĜĘÈGÐsŊĜŊG 
ĠÈG wÐj€ÈĒĢÐĠÐĢŊÐĢŊG. OGdŊĜ CÇ&V 
ÐmĞuFs wŊĜd ĘŊĜuÐmŊ ĢÐjd ĘŊFŊdŊG 
ŊŊG subsÐdÐŊ ĠooĜĦÐŊG ĠÈG ǺÅ Ŗ ĞŊĜ 
ÈĒĢÐĠÐĢŊÐĢ. VÈGÈf ĠoFĘŊGd jÈÈĜ woĜdĢ 
dŊĦŊ subsÐdÐŊ oĞĘŊĢĜo€€ŊG GÈÈĜ 
Ā00 Ŗ ĞŊĜ ÈĒĢÐĠÐĢŊÐĢ. Ě Ðj hoĞŊG Ħo 
bFÐj€ ĢŊ ĘŊĠŊG ĠÈG dŊ bŊFÈGĘĜÐj€hŊÐd 
dÐŊ wÐj hŊĒhĢŊG ÈÈG oGĦŊ wÐj€-
ĒomÐĢés ŊG dŊ wÈÈĜdŊĜÐGĘ ĠÈG dŊ 
ÐGĦŊĢ ĠÈG dŊ ĠŊFŊ ĠĜÐjwÐFFÐĘŊĜs.

Schepen Bruno Byl

Zaterdag 28 oktober organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de 
Heemkundige Kring een nocturne op de begraafplaats.

Begraafplaats Zwijndrecht

Deze keer gaat de nocturne door op de begraafplaats van Zwijndrecht  tussen 
19.30 u en 21.00 uur.
Iedereen kan op dat moment een bezoek 
brengen aan de begraafplaats die met 
honderden kaarsen verlicht zal worden.

Tevens kan elkeen een kaarszakje kopen om
op het graf van een dierbare te plaatsen . De vele 
positieve reacties vorig jaar maken duidelijk dat 
er een behoefte is om overledenen op een 
andere en serene manier te gedenken.

De Wase Kantorij zorgt voor de muziekale 
omlijsting. Vorig jaar vond de nocturne voor de 
eerste maal plaats op de begraafplaats te Burcht 
en ruim 500 mensen namen hieraan deel.

Bedoeling is dat elk jaar  te blijven organiseren, 
afwisselend tussen beide begraafplaatsen. 

Bruno Byl
Schepen openbare werken
en begraafplaatsen. 

NOCTURNE 
BEGRAAFPLAATS

Brug Antwerpsesteenweg wordt vernieuwd
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 - september 2017
,,

CD&V Zijndrecht ondervraagt zijn  
inwoners. Op de braderij van 
Zwijndrecht en Burcht hebben wij via 
een enquete de inwoners van onze 
gemeente ondervraagt over een tiental 
onderwerpen. In het najaar gaan wij 
verder met  de verschillende 
belannegroepen binnen onze 
gemeente te ondervragen, lees 
hierover  meer in het artikel op pagina 
3 "Zwijndrecht 2030 ?"

Afdelingsvoorzitter

Lieven Bernaers

Zwijndrecht,
het Warmste Dorp

Rabindranath  Tagore

De brug over de spoorweg aan de 
Antwerpsesteenweg is aan vernieuwing toe. 
Ook hier geven we prioriteit aan de veiligheid 
en het comfort van de voetgangers en fietsers. 
De rijbaan zal versmald worden, daarnaast 
komt aan beide zijden een groene bufferstrook 
van ongeveer 50 cm en eveneens aan beide 
zijden een rood betonnen fiets-en voetpad van 
2,50 meter. De gemeente heeft ook het 
braakliggend perceel grond gekocht 
onmiddellijk naast de brug. Bedoeling is 
tijdens de werken aan de brug enkele 
rioolaanpassingen uit te voeren en op het 
aangekochte perceel een bufferbekken aan te 
leggen. We hopen op deze manier ook de 
wateroverlast die hier regelmatig voorkomt te 
kunnen beperken.
Schepen Bruno Byl

Verhoging van de veiligheid en het comfort  

van alle weggebruikers blijven prioritait voor 

onze partij.
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Sfeerbeeld Nocturne 2016

begraafplaats Burcht



Jaar na jaar komen er nieuwe 
speelmogelijkheden bij in onze 
gemeente: een nieuwe woonwijk, een 
vergeten stukje openbare ruimte, een 
aanvulling bij een bestaand 
speelpleintje…  

Het inrichten van speelruimte is een 
samenwerking tussen de jeugddienst, de 
technische dienst en de buurt. Wat zijn de 
vragen van de buurt, de leeftijden van de 
aanwezige kinderen, de mogelijkheden van 
het terrein?
Tijd om die gegevens eens samen te brengen 
op een buitenspeelkaart. Fietsend, 
wandelend langs de verschillende pleintjes 
zijn verrassingen gegarandeerd.  Kinderen die 

als ontdekkingsreizigers alle pleintjes 
bezochten tijdens de vakantie, konden een 
leuk geschenkje afhalen in de bib.

Schepen Ann Van Damme

Hoe moet Zwijndrecht er uitzien in 
2030?

Groener? Veiliger? Mobieler? Gezonder? Meer 
of minder bedrijven? Netter?
Meer rusthuisbedden of meer serviceflats?
Een speelruimte waar men uit de omliggende 
gemeente komt spelen? Een zwembad?
 
En wat mag dit kosten? Wie gaat dit betalen? 
 Veel vragen , vaak onderwerp van discussie 
merken we op vb Facebook maar ook uit onze 
bevraging op de braderijen blijken niet alle 
antwoorden zo eenduidig.

Op welke kansen en trends moeten 
Zwijndrecht en Burcht inspelen? 

Ongetwijfeld heb jij ook een mening hierover. 
En die willen we graag kennen. Kom zeker 
langs en deel jouw ideeën met ons.

Daarom organiseert CD&V 
Zwijndrecht - Burcht "oranje tafels" 

Op maandag 9 oktober hebben we het 
over Jeugd en sport. Je bent welkom in 
de Mouterij, John Tulpinckstraat 15 
Zwijndrecht(Burcht) vanaf 19.30.

We hopen dat je erbij wil zijn en je mee wil 
engageren voor Burcht en Zwijndrecht. Wil je 
dat een bepaald onderwerp zeker aan bod 
komt? Stuur dan een mailtje naar
cdvzwijndrecht@gmail.com

Een aangename buurt.

Een huis kan alleen maar een thuis 
worden als het zich in een aangename 
buurt bevindt.

Dit veronderstelt van een openbaar 
bestuur inzetten op kwaliteitsvolle 
inrichting en onderhoud van de 
publieke ruimte zodat mensen elkaar 
in een aantrekkelijke omgeving 
kunnen ontmoeten.

Je buren ontmoeten, leren 
kennen.

Als gemeentebestuur willen we dergelijke 
buurtontmoetingen stimuleren. we nemen 
daar zelf een aantal initiatieven voor:

Zomerpodium: 
elke donderdagavond in juli en augustus is er 
een muzikaal optreden in een andere wijk.

Pretcamionette:
Op woensdagnamiddag in de vakantie-
maanden strijkt deze telkens neer in een 
andere wijk.

Materiaal:
We stellen materiaal ter beschikking om van 
de straat een speelstraat te maken.

De voorbije zomerperiode vonden weer heel 
wat wijkfeesten plaats, al dan niet met BBQ. 
In Nieuwlandt organiseren de bewoners zelfs 
een rommelmarkt in hun buurt. Proficiat en 
dank aan de initiatiefnemers.
Maar ook bij de inrichting van pleintjes en 
straten moeten we uitgaan van de idee ‘buurt 
aan zet!’

Gezinsvriendelijk, met spel –en sport-
mogelijkheden voor de jongsten, voldoende 
rust voor de ouderen, en vooral veilig voor 
iedereen. Maatregelen om de snelheid te 
minderen werden ondertussen al in heel wat 
straten genomen. 

Uit buurtgesprekken blijkt dat inwoners ook 
een nette buurt belangrijk vinden.

Buren kunnen mee verantwoordelijkheid 
opnemen voor het onderhoud van hun wijk 
door de ‘adoptie’ van bv. een pleintje. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven 
aan mensen die samen voor hun wijk gaan: 
daar gaat het om!

Ontmoeten, verbinden, zorgen voor 
elkaar, IKBENWIJ. In eerste instantie in 
je buurt!
 

BUURT AAN ZET
IN ZWIJNDRECHT !

ANN
VAN DAMME 
Schepen jeugd en
kinderopvang
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WAAR EEN WIJ IS IS EEN WEG
Ik en WIJ samen op weg naar een blijere toekomst

ZWIJNDRECHT  2030 ?
CD&V LANCEERT DE "ORANJE TAFELS"

OP ONTDEKKING....

Toekomstverbond voor 
Zwijndrecht

Op de gemeenteraad van augustus 
keurden wij de samenwerkings-
overeenkomst goed die leefbaarheid 
van Zwijndrecht moet garanderen 
tegen de achtergrond van de 
geplande Oosterweelverbinding. Als 
CD&V zijn wij heel blij met dit 
engagement van het Vlaams Gewest, 
BAM  en de gemeente.

 Jaren actie voeren,  veel studiewerk, 
ook  op onze gemeentelijke diensten, 
consequent ons standpunt 
verdedigen bij andere actoren, de 
volksbevraging: heel veel mensen 
werkten mee aan dit uiteindelijk 
resultaat.

Op het moment dat er bereidheid is om 
te luisteren naar elkaar is veel 
mogelijk. We kregen garanties dat het 
geluid aanzienlijk verminderd wordt, 
dat de werken ingepast worden in het 
landschap en er komen betere 
aansluitingen vb op de Pastoor 
Coplaan..

Eindelijk licht in de tunnel.
De schop kan in de grond.

 Schepen Ann Vandamme
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Cd&V  IKBENWIJ

Geeft een kind de kans  zijn kindzijn te beleven




