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V.U.: GUY CARPENTIER, WALSTRAAT 1, 2070 ZWIJNDRECHT

N-VA klaar voor gemeenteraadsverkiezingen 2018
In 2012 kwam de N-VA in de gemeenteraad, en niet op een bescheiden wijze: in de gemeenteraad namen we 
8 van de 25 mandaten in, en in het OCMW verschenen we op het toneel met 3 mandatarissen.

Een duidelijk signaal van de kiezer, met wie Groen en CD&V  
altijd rekening beweren te houden. Beide partijen beslisten 
echter om de kleinst mogelijke meerderheid van 13 op 25 zetels 
in de gemeenteraad te vormen en de overige partijen naar de 
oppositie te verwijzen.

De afgelopen jaren toonden aan dat beide partijen weinig 
inspraak toelaten en alles op alles zetten om onze constructieve 
voorstellen niet te moeten goedkeuren. Gelukkig bleken onze 
mandatarissen spitsvondig genoeg om vele nuttige voorstellen 
toch door te drukken. Op 14 oktober 2018 krijg je de kans om je 
uit te spreken over het gevoerde beleid en de beleidsmakers voor 
de volgende coalitie 2019-2024 te verkiezen. 

Leefbaarheid en mobiliteit 
Onze N-VA-afdeling Zwijndrecht-Burcht staat klaar. We werken 
hard aan de uitwerking van een verkiezingsprogramma dat  
alle inwoners ten goede komt, een beleid dat streeft naar een 

kwalitatievere leefbaarheid en een betere mobiliteit, dat aan-
dacht heeft voor wat onze inwoners echt aanbelangt, dat oog 
heeft voor de problemen die de huidige meerderheidspartijen 
links laten liggen.

  We contacteren tal van burgers om onze ideeën aan hun visie af te toetsen. Wil jij hierbij betrokken worden, heb je positieve ideeën over 
mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu of andere onderwerpen, of ben jij de man/vrouw die de sleutel in handen 
heeft om de Zwijndrechtse dorpskom terug leefbaarder te maken, of van onze deelgemeente Burcht opnieuw een 
bruisende woonkern te maken? Aarzel dan niet en laat je horen, mail naar zwijndrecht@n-va.be of contacteer een 
van onze mandatarissen. Je vindt hun contactgegevens op onze website www.n-va.be/zwijndrecht

ZONDAG

21 januari
9.30 uur

 D’Ouwe Werf,  

Statiestraat 3  

in Zwijndrecht

N-VA-nieuwjaarsontbijt
Koen Daniëls, geboren Waaslander, is naast gemeenteraadslid in Sint-Gillis-Waas Vlaams  
volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist. Hij zal je op enthousiaste wijze informeren over de  
actuele politieke situatie, de verandering die de N-VA zowel in de federale als Vlaamse  
regering tot stand brengt en de recent goedgekeurde onderwijshervorming,  
waarbij hij zeer nauw betrokken was. 

Deelname is gratis voor leden 
en kost 10 euro voor niet-leden.
Inschrijven kan tot en met 20 januari via  
zwijndrecht@n-va.be of 0478 71 29 58. ©
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Fietspad Verbrandendijk-
Zandstraat werd 
fietsvriendelijker
Op het pad tussen de Verbrandendijk en de Zandstraat werd 
destijds langs de kant van de Zandstraat een paaltje in het 
midden van het fietspad geplaatst. Hoewel goed bedoeld, om 
doorgaand autoverkeer te weren, vormde dit een gevaarlijk 
obstakel langsheen dit onverlichte fietspad. Na een nieuwe 
tussenkomst van gemeenteraadslid Danny Van Hove werd het 
bewuste paaltje uiteindelijk weggehaald. “Zodoende wordt ook 
deze verbinding weer iets fietsvriendelijker”, aldus Danny Van Hove.  
“Hopelijk wordt er nu ook snel werk gemaakt van de plaatsing van openbare verlichting op 
deze belangrijke fiets- en wandelverbinding.”

Eindelijk extra laadpalen voor 
elektrische voertuigen
De hybride- en elektrische wagens zijn 
aan een opmars bezig, terwijl de benzine- 
en vooral de dieselwagen stilaan aan een 
terugweg bezig zijn. Elektrisch rijden 
kan alleen maar doorbreken wanneer er 
voldoende laadpunten beschikbaar zijn. 

Net daar lag het probleem in onze 
gemeente: tot voor kort waren er maar 
twee oplaadpunten, namelijk één in 
Burcht aan het fastfoodrestaurant aan 
de Hoefijzersingel en één in Zwijndrecht 
aan de sporthal. Meer dan twee jaar 
geleden, tijdens de gemeenteraad van 17 
december 2015, lanceerde N-VA-raadslid 

Ronny Hiel al een oproep tot plaatsing 
van bijkomende laadpunten. De Groen-
schepen van Milieu wrong zich toen 
nog in alle bochten om ons voorstel af te 
wijzen.

Recent werden dan toch drie nieuwe 
laadpunten geplaatst: in Zwijndrecht 
tegenover het station in de Fortlaan en op 
de parking achteraan de Kerkhofstraat, 
en in Burcht op het Kerkplein. “Weeral 
een nuttig N-VA-voorstel in uitvoering”, 
zo stelt Ronny Hiel vast. “De wijsheid 
komt gelukkig met de jaren.”

N-VA pleit voor conflictvrije kruispunten
Onze gemeente telt een aantal kruispunten waar het verkeer geregeld wordt door 
middel van verkeerslichten. N-VA-gemeenteraadslid Bert Verbraeken lanceerde 
tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2015 (!) al een voorstel om die 
kruispunten om te vormen tot conflictvrije kruispunten. Op zulke kruispunten 
zijn de verkeerslichten zo afgesteld dat de verschillende weggebruikers elkaar niet 
hinderen. Fietsers en voetgangers krijgen genoeg tijd om veilig over te steken, terwijl 
auto’s moeten wachten. Helaas, de gemeentelijke verkeerscel stelde toen “dat er in 
Zwijndrecht of Burcht geen complexe kruispunten voorkomen.” 

Een vreemde visie, vond Bert. Nadat enkele recente dodelijke ongevallen met fietsers in 
Antwerpen dit onderwerp weer op de politieke agenda brachten, legde hij het dossier 
opnieuw aan de gemeenteraad voor. De burgemeester beloofde andermaal om het 
voorstel in de Verkeerscel te bespreken. Veel haast is daar blijkbaar niet bij, want toen dit 
blad in druk ging, was er nog geen resultaat. “Opmerkelijk dat Groen-Zwijndrecht dit op 
de lange baan schuift”, aldus Bert Verbraeken. “Ongetwijfeld is dit geen wondermiddel, 
enkel veilig verkeersgedrag van alle actoren op het openbaar domein kan leiden tot 
een voor eenieder verkeersveilige verkeersafwikkeling. Maar zoals het spreekwoord 
zegt, “baat het niet, dan schaadt het niet.” Elk middel dat bijdraagt aan een grotere 
verkeersveiligheid, moet grondig worden overwogen en moet waar mogelijk en haalbaar 
worden toegepast.”

  Het hinderlijke paaltje werd verwijderd.

   Gemeenteraadslid Ronny Hiel aan de 
parking achteraan de Kerkhofstraat.

  Gemeenteraadslid Bert Verbraeken aan 
het kruispunt Dorpstraat-P. Coplaan.

  Danny Van Hove 
gemeenteraadslid



3

www.n-va.be/zwijndrecht

N-VA Zwijndrecht-Burcht ook waakzaam in het OCMW
Naast onze acht gemeenteraadsleden zijn er ook 
drie N-VA-mandatarissen actief in het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 
Zwijndrecht. We informeerden naar hun ervaringen.

Gerrit Vinck maakt deel uit van het Vast Bureau, dat de 
dagelijkse beslommeringen van de OCMW-administratie regelt. 
“Samen met de voorzitter en twee collega’s uit de OCMW-raad 
bespreken we tweewekelijks de talloze beslommeringen waarmee 
een OCMW-administratie wordt geconfronteerd”, licht Gerrit 
toe. “Speerpunt hierin is de integratie van de administratieve 
diensten van het OCMW, zoals bijvoorbeeld de personeelsdienst 
en financiedienst, in de gemeentelijke administratie. Dat zal 
niet alleen leiden tot een kostenbesparende en efficiëntere 
organisatie, maar op termijn ook tot een algemeen lokaal sociaal 
beleid ten dienste van de inwoners die er nood aan hebben. Met 
een minimum aan middelen een maximale dienstverlening 
bieden, is en blijft de doelstelling.”

Erik Cuypers is lid van het Bijzonder Comité Bejaardenzorg, 
dat instaat voor het beheer van het lokaal dienstencentrum 
Houtmere in Zwijndrecht, de serviceflats ’t Lam in Zwijndrecht, 
het Glazen Huis in Burcht en het woonzorgcentrum Craeyenhof 
in Burcht. “De afgelopen jaren bespraken we vooral de 
verschillende praktische facetten van de oprichting van het 
woonzorgcentrum Craeyenhof”, aldus Erik Cuypers. “Maar 
ook de uitbouw van het dienstencentrum Houtmere en het 
beheer van de serviceflats in Zwijndrecht en Burcht werden 
nauwlettend opgevolgd.”

Robert De Cleen ten slotte is lid van het Bijzonder Comité 
Sociale Dienst, dat alle aanvragen om individuele hulp behandelt 

en advies geeft over de werking van de sociale dienst en het 
algemeen sociaal beleid. “We worden geregeld geconfronteerd 
met schrijnende sociale toestanden en trachten op een zo objectief 
mogelijke manier hulp te bieden waar dat mogelijk en haalbaar 
is”, zo stelt Robert. “We stellen alles in het werk om inwoners in 
nood te helpen om zich opnieuw in de samenleving te integreren. 
Echter, kansen bieden betekent ook dat we moeten verwachten 
dat deze kansen optimaal worden benut. Het is immers een 
verhaal van rechten, maar ook van plichten.” 

De afgelopen decennia werd er hard gewerkt aan de uitbouw van 
een lokaal evenwichtig sociaal beleid. Onze N-VA-mandaterissen 
zien er dagdagelijks op toe dat dit beleid wordt verdergezet en 
versterkt met nieuwe en frisse accenten. 

Cheque van 2 934 euro voor het 
goede doel
Danny Van Hove stapte in augustus 2017 de 100 km-Dodentocht 
in Bornem.

Geen gratuite deelname, maar wel één die geld in het laatje moest brengen 
voor het goede doel. Danny liet zich sponsoren voor de vzw Waaier (www.
waaier.org en waaier.org op Facebook). Die organisatie biedt laagdrempelig 
lotgenotencontact aan kanker- en ex-kankerpatiënten en wordt begeleid en 
ondersteund door een multidisciplinair oncologisch team.

Tijdens het Thanksgiving-diner op 23 november, georganiseerd ten voordele 
van Waaier door een inwoonster van onze gemeente, zelf ex-kankerpatiënt, 
overhandigde Danny symbolisch de cheque met de sponsoropbrengst van maar 
liefst 2 934 euro aan de vertegenwoordigers van Waaier.

Een sportieve prestatie met een mooi en goed besteed resultaat!
  Danny Van Hove overhandigde een 
cheque van 2 934 euro aan vzw Waaier.

  Gerrit Vinck, Erik Cuypers en Robert De Cleen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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