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Groen! Zwijndrecht
Wenst je…
een jaar vol gezondheid, liefde en vreugde
een jaar dat beter is dan wat je tot nu toe heugde
een jaar waarop je op méér geluk kan rekenen
een jaar waarvoor je blindelings zou tekenen

Vijftien jaar Groen! beleid
Op 1 januari 1995 kwam voor de eerste keer een vertegenwoordiging van Groen! (toen nog Agalev) in het
Zwijndrechtse college. Velen bekeken deze evolutie eerder sceptisch en zeker het feit dat ik als burgemeester
werd aangesteld. Onze partij werd toen beschouwd als een groep fundamentalisten die zich enkel inliet met de
koetjes, de bijtjes en de bomen. Kortom wereldvreemd.
Vijftien jaar later klinkt dit verhaal helemaal anders. Groen! groeide spectaculair en is ondertussen de grootste fractie in het college en de gemeenteraad. Het beleid dat werd uitgetekend kan je omschrijven als kwaliteitsvol, geeft
verhoogde leefbaarheid, bevat ruime sociale toetsen en is transparant. Omdat de perfectie niet van onze tijd is, kan
het nog beter. Nochtans durf ik onomwonden beweren dat menige gemeente ons benijdt.
Ondanks de mindere inkomsten, die ook onze gemeente treft, gelukken wij er in
om telkenmale een begroting voor te leggen die sluitend is, zonder spectaculaire
belastingaanpassingen. Kijk om u heen, waar vind je een personenbelasting van
amper 1%. Laat tweeverdieners eens het verschil maken met bv. de stad Antwerpen waar je 8% mag neertellen… Waar vind je een tussenkomst in het openbaar
vervoer die gratis is of slechts 25% abonnementsgeld aanrekent…Waar vind je een bibliotheek met
de allure van de onze…Waar vind je een kinderopvang die de loftrompet krijgt van andere besturen…Waar vind je een gemeente die
zoveel spendeert aan ontwikkelingssamenwerking…Waar vind je een bestuur dat
massaal bomen heeft aangeplant in het kader van de ﬁjn stof bestrijding (geboortepark, vredesbos)… Waar vind je een OCMW met dergelijk hoge dotatie voor het voeren
van een sociaal beleid…Het rijtje is verre van volledig.
Ik ben ﬁer de voorbije vijftien jaar verschillende coalities te hebben mogen leiden die zorgden voor een reeks van
nieuwe verwezenlijkingen. Groen! is in onze gemeente de partij die de hoogste verantwoordelijkheid draagt. In een
democratie gebeurt dat door verkiezingen. In 2006 werd dat zo beslist, dit betekent dat de huidige coalitie Groen!CD&V halverwege is. In deze ploeg zit een grote dynamiek en ze werkt met wederzijds vertrouwen. Dat is belangrijk
omdat anders een beleid daar zonder meer onder lijdt. De burger is daarvan dan het slachtoffer.
Het is de bedoeling dat Groen! er de komende drie jaar nog eens fors tegenaan gaat. De voorbije vijftien jaar heb ik
als burgemeester ervaren als een uitdaging om onze gemeente te moderniseren, te verfraaien, te vergroenen.
Ik hoop daarin gelukt te zijn. Over drie jaar volgt de evaluatie.

Willy Minnebo
Burgemeester

Onze senioren, actief meewerkend
Dat de bevolking niet alleen in Vlaanderen maar in gans Europa vergrijst en dat hierdoor de groep senioren steeds groter
wordt, hoeft geen betoog.
Studies geven nu al aan dat, in Europa, in 2030 een kwart van de bevolking 65 plusser zal zijn.
In 2050 zal 1 op 5 ouder zijn dan 80 jaar (in ons land waren er in 2005 al ruim 1200 mensen de honderd gepasseerd).
In 2050 zouden er in België maar liefst 8300 mensen honderd jaar of ouder zijn. Ons bestuur heeft dan ook de intentie
om onze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten vertoeven. Om dit mogelijk te maken, dienen we
terdege rekening te houden met de wensen en behoeften van oudere en minder mobiele mensen.

Tijdens het schrijven van dit artikel,bevinden we ons
middenin de “Ouderenweek”, die dit jaar als slogan had
“Iedere rol betekenisvol”. Deze “Ouderenweek” liep van
16 tot 22 november en is een initiatief van de Vlaamse
Ouderenraad, het adviesorgaan van de 60-plusser.
Met dit artikel willen we nogmaals benadrukken hoe
waardevol onze senioren binnen een gemeenschap
kunnen zijn. Belangrijk voor een gemeentebestuur is te
weten wat er binnen de groep senioren omgaat, zodat
we hen actief kunnen inschakelen.
Twee voorbeelden:
Naar mobiliteit en toegankelijkheid toe, hebben
we onlangs de resultaten binnen gekregen van enkele
rondgangen in onze gemeente. Daaraan hebben zowel
mensen uit de seniorenraad als mensen uit de gezondheidsraad hun medewerking verleend. Het is zeker de
bedoeling om, in de mate van het mogelijke, met bepaalde verzuchtingen rekening te houden.
Voor het vervolg op deze rondgangen, namelijk een enquête naar de toegankelijkheid bij onze handelszaken, kunnen
we wederom rekenen op een reeks vrijwillige senioren.
Deze senioren krijgen de taak om na een korte opleiding
(voorzien door het Provinciaal Centrum Toegankelijkheid)
met een vooropgestelde vragenlijst de toegankelijkheid bij
meewerkende handelszaken te evalueren. Ongetwijfeld
zullen deze rondgangen en enquête bijdragen tot een nog
betere toegankelijkheid daar waar nodig.

Kris Herremans
Schepen Sport en Seniorenbeleid

Naar deelname van senioren aan het verenigingsleven toe, zijn enkele van onze actieve senioren momenteel bezig met het afnemen van een vragenlijst. Opdat
deze representatief zou zijn, trachten ze een minimum
van 350 vragenlijsten op te halen en dit bij op voorhand
aangeschreven senioren (via geograﬁsche selectie).
Indien we in aanmerking komen om via
subsidies onze bibliotheek in te richten als
digitaal ankerpunt,
zullen we opnieuw
enkele vrijwillige senioren opleiden. Deze
opleiding zal gebeuren in samenwerking
met Vormingplus.
Daarbij worden onze
senioren opgeleid tot volwaardige lesgevers, waarna
ze hun kennis en vaardigheden in de digitale wereld
kunnen delen met nieuwe cursisten. Op deze manier
kunnen we senioren in onze bibliotheek computercursussen aanbieden.
Zo zie je maar dat senioren heel wat taken op zich nemen in de maatschappij en “Iedere rol betekenisvol” is.
Met dank aan alle actieve senioren

GEMEENTELIJK ERFGOED
DE GEMEENTE VERWERFT EEN UNIEKE COLLECTIE ETSEN VAN FRED BERVOETS
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling “Fred Bervoets’ Burchtse Jaren” werd geopperd om ook ouder
werk van de kunstenaar te tonen dat hetzij in Burcht werd gemaakt, hetzij op een of andere manier in
relatie stond met de gemeente. Er werd op zoek gegaan naar werk dat mogelijk nog in het bezit was van
inwoners of andere eigenaars.

Alzo kwam een collectie van meer dan 200 etsen ter
sprake die in het bezit was van een jeugdvriend van
Bervoets uit Lokeren. Er werd contact opgenomen met
de man en tot onze verbazing kwamen wij te weten dat
de eigenaar niet alleen bereid was om zijn collectie ter
beschikking te stellen voor de tentoonstelling maar tevens bereid was tot een mogelijke verkoop.
Een eerste raming maakte
duidelijk dat het gevraagde
bedrag onmogelijk kon besteed worden, vermits het gemeentebestuur jaarlijks 7500
euro voorziet voor uitbreiding
van de gemeentelijke collectie
Bervoetswerken en dit ruimschoots onvoldoende was.
In daaropvolgende gesprekken met de eigenaar werd
gewezen op de beperking van het jaarlijkse budget. Er
werd toen een selectie gemaakt met als doel een verantwoord geheel te bekomen dat start op het einde van
de jaren vijftig en loopt tot het einde van de jaren zeventig. Zelfportretten, portretten van modellen, zichten op
Burcht, etsen geïnspireerd op het schilderwerk, kortom
etsen waarin de diverse periodes en stijlen van de kunstenaar duidelijk zichtbaar zijn.
Zowel kleine werkjes, die de kunstenaar meestal met
een nagel op de etsplaat graveerde, als enkele grote
zogenaamde acide-verkeerd etsen waarbij Bervoets het
salpeterzuur rechtstreeks op de etsplaten aanbracht om

André Van de Vyver
Schepen Cultuur, Toerisme,
Mondiaal Beleid, Groenvoorziening

alzo zijn voorstelling te bekomen, behoorden tot deze
selectie. Er zijn enkele zeer uitzonderlijke en waardevolle werken bij.
Het gemeentebestuur ging akkoord om de voorziene
bedragen uit de meerjarenplanning te lichten en als een
geheel te beschouwen zodat er opnieuw met de eigenaar kon overlegd worden. Er werd alzo een akkoord
bereikt dat veel lager uitkwam dan de oorspronkelijke
raming zodat op 24 september de aankoop van 130
etsen een feit werd.
De gemeente verwerft met deze aankoop wellicht de
grootste publieke verzameling etsen van Burchtenaar

Fred Bervoets. Samen met het werk dat reeds in ons
bezit is, beschikt de gemeente over een uitzonderlijk
cultureel erfgoed van de hand van haar ereburger en
eminent kunstenaar Fred Bervoets.
De uitdaging voor de volgende jaren wordt zeker het
conserveren, catalogeren en inkaderen van deze werken zodat de volledige collectie zo snel mogelijk, geheel of gedeeltelijk, aan het grote publiek kan worden
getoond.

Even achteruitkijken kan nooit kwaad
Wij kunnen er niet naast kijken: deze legislatuur is wanneer u dit leest alweer halfweg.
Het is daarom aangewezen om eens even achterom te kijken naar wat er reeds verwezenlijkt is of in de steigers staat
binnen het OCMW en het sociaal beleid.
Het beloofde Lokaal Sociaal Beleidsplan is er en werkt door middel van de infopunten en de website sinds mei van dit
jaar. Ondertussen hebben we als gemeente voor dit project zelfs een prijs gewonnen nl. de website van het Sociaal Huis
is uitgeroepen tot de meest vernieuwende webtoepassing van 2009.
Begin december gaan we de eerste evaluatieronde hebben met alle partners die hebben meegewerkt aan dit beleidsplan.
Deze evaluatie moet uiteindelijk leiden naar een nog betere en aangepaste dienstverlening.
De Woon Zorg Zone in Burcht, met daaraan verbonden de bouw van het nieuwe rusthuis, krijgt stilaan meer en meer vorm.
De eerste plannen zien er veel belovend uit en het is nu wachten op het akkoord van de hogere overheid om hierin verdere
stappen te nemen. Op dit ogenblik is, wat anderen ook mogen beweren, nog niets deﬁnitief beslist. Verder overleg met de
coalitiepartners en de rechtstreeks betrokken diensten en werkgroepen binnen OCMW en gemeente moeten uiteindelijk
leiden tot een deﬁnitief plan waarvoor een bouwvergunning kan worden aangevraagd.
Een andere belangrijke speler in de ontwikkeling van de Woon Zorg Zone in Burcht is de Zwijndrechtse Huisvestingmaatschappij. Zij zullen ervoor zorgen dat er in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe rusthuis aanleunwoningen (lees aangepaste
woningen voor ouderen en andersvaliden) zullen worden voorzien.
De volgende jaren zal hierin veel tijd en energie worden gestoken. Het motto: de mensen zolang mogelijk in hun eigen
vertrouwde woonomgeving houden is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Eind dit jaar start het OCMW binnen de muren van het rusthuis met een centrum voor kortverblijf. Hierin kan een zorgbehoevende even opgenomen worden (enkele weken) zodat de persoon die instaat voor de verzorging thuis even kan rusten
enz.… Voorlopig starten we met 2 bedden maar het is de bedoeling om dit in het nieuwe rusthuis uit te breiden naar 10.
Zeker een dienstverlening die ten goede komt aan een aantal noden binnen de gemeente
Alle dossiers waar rond gewerkt wordt verder bespreken in dit artikel zou ons te ver leiden maar als laatste zou ik toch
de overname van de MMC (Minder Mobiele Centrale) van Burcht door het OCMW willen vernoemen. Deze dienstverlening
kan nu ook aangeboden worden aan de inwoners van Zwijndrecht. Er blijft in dit dossier nog echter één groot probleem
bestaan en dat is het tekort aan vrijwilligers-chauffeurs. Ben je bereid om enkele uren van je tijd ten dienste te stellen van
je medemens neem dan contact op met het OCMW voor meer inlichtingen.
Even achterom kijken kan verhelderend werken en je een zekere voldoening geven wanneer je het resultaat ziet van je
inspanningen. Dit wil echter geenszins zeggen dat er nu kan gerust worden. Het aantal nog aan te pakken uitdagingen is
groot, denken wij maar aan het toegankelijkheidsdebat, de mobiliteitsproblematiek en de verdere concrete uitbouw van
de Woon Zorg Zone.
Achteruitkijken is goed maar de toekomst ligt vóór ons en daar moeten we als Groen! samen met onze coalitiepartner en
de hele bevolking van Zwijndrecht-Burcht aan werken
VOORLOPIG ONTWERP
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WAT NU?

Willy Minnebo
Burgemeester

Onze gemeente maakte zich
op om voor het eerst in haar
geschiedenis een volksraadpleging te organiseren. Het lag
in de bedoeling om op 20 december ons uit te spreken over
de infrastructuurwerken die op
ons grondgebied zouden worden uitgevoerd in het kader
van de Oosterweelverbinding.

Gouverneur Cathy Berx en minister voor Binnenlands bestuur Geert Bourgeois staken daar een stokje voor. Zij
schorsten, respectievelijk vernietigden het besluit van de
gemeenteraad van 22 oktober en 5 november. Dit betekent geen volksraadpleging.
Dat in het dossier Oosterweelverbinding het laatste woord
nog niet gezegd is, staat buiten kijf. De Vlaamse regering
moet als opdrachtgever en als ﬁnale instantie de knoop
doorhakken wat het zal worden. Dat op het grondgebied
van de stad Antwerpen het knelpunt gelegen is, is een
bekend gegeven. Het wordt de Lange Wapper van BAM
of de tunnel van ARUP/SUM.

Als Groen! hebben wij de tunnelversie als de meest valabele naar voor geschoven. Niet alleen verkeertechnisch
maar ook en vooral op gezondheidsvlak scoort deze beter. Voorbeelden uit het buitenland waar ARUP/SUM zijn
strepen reeds verdiend heeft tonen dit aan. In Zwijndrecht zou er in principe weinig veranderen omdat de
aansluitingen naar de Oosterweeltunnel onder de Schelde quasi dezelfde zouden zijn bij de beide ontwerpers.
Dossiers van dergelijke grootte tonen aan dat er de
voorbije jaren te weinig goede communicatie met de
bevolking is geweest. Nochtans was er een gigantisch
budget voorzien, maar heeft Slangen & C° er weinig van
gebakken. Het resultaat laat zich zien en het is zeer de
vraag hoe men deze Gordiaanse knoop zal ontwarren.
Eenieder is overtuigd dat er op korte termijn een oplossing dient geboden aan het om zich heen grijpende
ﬁleprobleem. Nog beter openbaar vervoer, rekeningrijden, uitbouw van het watertransport, carpooling…
zijn initiatieven die er kunnen toe bijdragen. Groen!
Zwijndrecht blijft, zoals de voorbije jaren, het dossier
nauwlettend opvolgen om de leefbaarheid in onze gemeente te garanderen.

DE STRATENMAKERS KOMEN
Openbare werken zijn onze gemeente niet vreemd. De heraanleg van de N70 met de tramlijn, de heraanleg van de Statiestraat,
de (uitgestelde) Oosterweelverbinding zijn daarvan voorbeelden. In het voorjaar van 2010 worden Heirbaan, Kruibeeksesteenweg en Krijgsbaan aangepakt. Beide eerste straten zijn gemeentewegen. De derde is een gewestweg. Het is vanzelfsprekend
dat deze werkzaamheden gefaseerd verlopen. Hoe, waar en wanneer moet worden gecoördineerd met de aannemer die de
werken zal toegewezen krijgen. Door te opteren voor één aannemer wordt verwacht dat er minder hinder zal zijn.
De Vlaamse gemeenschap zal de werken langsheen de Krijgsbaan voor haar rekening nemen. De gemeentewegen komen
ten laste van het gemeentebestuur. Het voorziene budget voor deze laatste ingreep is op 4,4 miljoen euro bepaald. Geen
peulschil, maar de noodzakelijkheid voor nieuwe rioleringen en nieuw wegdek met inbegrip van voet- en ﬁetspaden noopt
ons tot deze inspanning.
Een deel van dit forse bedrag wordt gesubsidieerd door Vlaanderen, een ander deel door de (water) saneringsbijdrage. Een
bijdrage die door oppositiepartijen wordt gecontesteerd, maar die goed besteed wordt. Willen we komen tot een schoner
milieu is o.m. noodzakelijk om onze afvalwaters gescheiden aan te bieden. Dit betekent dubbele riolering. Eén voor het
regenwater, één voor het sanitaire afvalwater.
Het is de bedoeling om de werken te realiseren binnen een periode van 220 werkdagen. Groen! heeft altijd voorgehouden
dat in dergelijke grote dossiers communicatie naar onze burgers cruciaal is voor het welslagen. We stellen ons borg dat
ook bij deze werken de inwoners, de middenstand en de bedrijven op regelmatige tijdstippen zullen geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Groen! ﬁetste door de gemeente.
Zondagmorgen 8 november verzamelden een 20-tal leden en sympathisanten van Groen! voor een ﬁetstocht door de
gemeente.
De ﬁetstocht werd georganiseerd met de bedoeling om aan de geïnteresseerden een aantal op stapel staande projecten
te tonen of uit te leggen.
Er werd gestart ter hoogte van de Burchtse Weel waar we op een zeer deskundige wijze te horen kregen wat nu juist de
bedoeling van deze werken zijn.
Vandaar ging het via de pastorij van Burcht, de Kerkstraat waar het project “Dorp aan de stroom”werd toegelicht, de
Kloosterstraat (OASE project van het OCMW) naar de parking van de Carrefour om de toekomstige ontwikkelingen daar
te vernemen.
Interessante informatie werd er verder nog verstrekt ter hoogte van Baarbeek, De Nieuwe Stad en het Vredesbos.
Dit hele traject nam al vlug de ganse voormiddag in beslag.
Als afsluiter trakteerden we alle deelnemers nog op een hapje en een drankje in een plaatselijke horecazaak. Een meer
dan geslaagd initiatief dat zeker herhaald zal worden en waarvan iedereen zoals men zegt “slimmer van terug gekomen is”.

Kris Vermeulen
Schepen Sociale zaken
Voorzitter OCMW

Het mooiste geschenk
voor het nieuwe jaar,
is geen champagne,
oesters of kaviaar,
maar 365 dagen
mogen leven met
en voor elkaar.
Ferry

Blues van een (Groen!e) Bleu – December
Kerstmis.
Het feest van de overgave, van het ontkiemende leven.
Het zaad geeft zich gewonnen en opent het hart.
Het ervaart de aardeweg en laat zich koesteren.
Van blijdschap ontspringt er een kiem,
(die zal later misschien op mijn bord liggen….)

Over-gave
Wat een mooi woord….
Er gaat zoveel Kracht vanuit….
De gave loopt over….
Zij is dus niet passief maar actief!
Zo loopt mijn Hart regelmatig over van dankbaarheid om Liefde.
Ik zie de overgave dan ook als een krachtig groeiproces:
je staat er open voor:…..
Voel je de kracht?
Ik ervaar de overgave in de natuur,
ik snuif de lucht en voel de tinteling in mijn ganse wezen.
Ik loop over van Geluk (en Liefde).
Ik ervaar de overgave bij de mensen: zij geven zich over
aan elkaar.
Daar is geen plaats voor oude vetes,
wonden en de nieuwe worden op hun plaats gezet,
ze smelten, ze zien alles in de juiste verhouding…..
Waarom waren we toen zo gekwetst?
Ik geef me over, laat het oude varen.
Vaar wel ‘wat was’, ik vertrouw alles toe aan de overgave.
Welkom ‘wat zal zijn’: mijn toekomst!
Nel Rosiers
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