
          I  www.n-va.be/zwijndrecht I jaargang 2017 I nr. 4 I december  zwijndrecht@n-va.be

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

Klaar voor 2018
De dagen worden korter en kouder, 
2017 loopt op zijn einde. Evaluaties 
worden gemaakt, jaaroverzichten 
komen eraan. En dan, op naar 2018. 
Alvast één datum staat met stip 
genoteerd: 14 oktober, gemeente-
raadsverkiezingen. 

We werken volop aan ons verkie-
zingsprogramma, dat we opbouwen 
rond elementen die u ons de afgelo-
pen jaren heeft aangereikt. Tegelijk 
nemen we verschillende punten op 
die we de afgelopen jaren naar de  
gemeenteraad brachten, maar die 
voor de huidige meerderheid helaas 
niet belangrijk genoeg bleken te zijn, 
zoals onze vraag naar een adminis-
tratief loket in Burcht.

We zullen dit verkiezingsprogramma 
via verschillende kanalen aan u 
bekendmaken. Hou daarom onze 
huis-aan-huisbladen, website en 
Facebookpagina in de gaten, of 
kom naar een van onze activiteiten, 
zo mist u niets. Noteer alvast ons 
nieuwjaarsontbijt op zondag 21 
januari in uw agenda. Meer info 
volgt.

N-VA Zwijndrecht-Burcht wenst u 
prettige eindejaarsfeesten en een 
voorspoedig en vooral gezond 2018!

Bert Verbraeken,
voorzitter N-VA Zwijndrecht-Burcht

N-VA steunt De Warmste  
Week van Music For Life
De week van 18 tot en met 24 december staat weer volop in het teken 
van Music For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Ook 
N-VA Zwijndrecht-Burcht draagt haar steentje bij.

Onze N-VA-mandatarissen en -bestuursleden verkopen chocoladestokjes die u kan 
omtoveren tot een lekkere chocomelk. Ideaal voor de koude winteravonden in gezel-
schap van je huisgenoten, kleinkind, ouders of vrienden.

Wij trappen onze actie af op de kerstmarkt op 16 december aan de kerk van  
Zwijndrecht, maar ook de dagen erna zal u ons in het straatbeeld tegenkomen. De 
opbrengst van onze actie gaat integraal naar Hartekamp en Zonnebloemblaadjes.

  Vzw Hartekamp organiseert zomerkampen, weekends en uitstappen voor 
kinderen die dagdagelijks medische zorgen nodig hebben. De vzw bezorgt hen 
een onvergetelijke vakantie waar ze energie uithalen, grenzen verleggen en soms 
jaren later nog over spreken. Niet hun ziekte of handicap staat centraal, maar 
wel het zorgeloos plezier maken, met gelijkgestemde vriendjes.

  Vzw Zonnebloemblaadjes zet zich in voor de integratie van kinderen en 
jongeren van 6 tot 18 jaar met een handicap. Met de hulp van enthousiaste 
vrijwilligers en sponsors bezorgen zij hen elk jaar opnieuw een onvergetelijk 
zomerkamp.

N-VA Zwijndrecht 
wenst u een fijn 2018!
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Nieuwe verkaveling aan de Heirbaan in Burcht: 
gemeentebestuur mist kansen
De gemeenteraad besprak in juni de aanleg van een 
nieuwe verkaveling aan de Heirbaan, op de gronden 
van het vroegere wijkschooltje. De N-VA stelde voor 
om het kruispunt van de Heirbaan met de nieuwe 
straat te verhogen, maar de meerderheid stemde dat 
voorstel weg.

Door die ingreep zou het fietspad langs de Heirbaan op 
hetzelfde niveau komen als de nieuwe verkaveling. Fietsers 
zouden zo de Heirbaan op een veilige en vooral comfortabele 
manier kunnen kruisen, zonder gestoord te worden door 
hinderlijke boordstenen. Bijkomend ontstaat er op de Heirbaan 
een verhoogde plateau, met een verkeersremmend effect op de 
Heirbaan zonder te raken aan het snelheidsregime op deze weg. 
Conclusie: verkeersveiliger voor de fietser.

Voorstel van tafel geveegd
Hoewel een raadslid van de meerderheid na een dodelijk ongeval 
in april nog een vurig pleidooi afstak voor extra vertragende 
maatregelen op lokale wegen voor doorgaand verkeer, en in 
de gemeenteraadscommissie over dit project ons voorstel nog 
mee verdedigde, werd ons voorstel weggestemd. Opnieuw een 
gemiste kans.

Gemeentebestuur vergeet sorteerstraat
Tegelijk bleek ook dat er in deze nieuwe wijk geen sorteerstraat 
voor huishoudelijk afval komt, hoewel de aanleg ervan in nieuwe 
verkavelingen zowel bij Ibogem als bij de gemeente hoog op de 
agenda staat. Helaas was het schepencollege dit vergeten op te 
nemen, zowel in de verkavelingsvergunning als bij de uitwerking 
van de plannen. Groen zijn is blijkbaar niet hetzelfde als groen 
handelen.

Gloednieuwe kinderopvang Kozze krijgt 
gemeentemagazijnen als buur
De kogel is door de kerk, het technisch dossier voor 
de bouw van de nieuwe kinderopvang Kozze in de 
Laarstraat werd goedgekeurd. Niets te vroeg, want 
wie de huidige gebouwen al eens bezocht heeft, kon 
zelf vaststellen dat die niet meer beantwoorden 
aan de hedendaagse normen voor een kwalitatieve 
kinderopvang. Helaas besliste het gemeentebestuur 
om de gemeentemagazijnen naast de nieuwe 
kinderopvang uit te breiden.

“Onze fractie heeft zich steeds om diverse redenen verzet tegen 
het behoud van de gemeentemagazijnen en zeker tegen de 
uitbreiding ervan in de huidige school- en woonomgeving”,  
aldus gemeenteraadslid Danny Van Hove.

Gezondheidsrisico’s en meer verkeer
Deze uitbreiding met extra magazijnruimte, extra parkeerruimte 
en extra buitenopslag van bouwmaterialen zal leiden tot 
bijkomende geluids- en stofhinder. En laat het nu net kinderen 
zijn die extra gevoelig zijn voor deze milieugerelateerde 
gezondheidsrisico’s.

Daarnaast neemt het verkeer door de uitbreiding onvermijdelijk 
toe. Onwenselijk, want net omwille van de schoolomgeving werd 
de Laarstraat voor een deel omgevormd in een eenrichtingsstraat 
en fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. 
Er ligt trouwens nog steeds een plan op tafel om dit deel aan de 
Statiestraat volledig af te sluiten voor alle auto- en vrachtverkeer. 
Groen en CD&V gaan hier nonchalant en schaamteloos voorbij 
aan de terechte oproep van de Fietsersbond om vrachtverkeer te 
verbieden in schoolomgevingen en woonbuurten.

  Bij de aanleg van de nieuwe verkaveling aan de Heirbaan 
werden enkele kansen gemist.

  Kinderopvang Kozze krijgt eindelijk een nieuwbouw. 

  Danny Van Hove, 
gemeenteraadslid

N-VA Zwijndrecht wenst  
u een prettige Kerst!
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2,5 miljoen euro voor stilteruimtes en koffiehoekjes 
… maar geen cent voor dienstverlening in Burcht
Onlangs werd met veel bombarie de zogenaamde 
‘uitbreiding van de dienstverlening van de 
gemeentelijke administratie’ bekendgemaakt. 
Dit onderdeel van het zogenaamde Agora-project 
zou de werking van de gemeentediensten moeten 
verbeteren.

Van een uitbreiding van de dienstverlening is er echter weinig 
sprake: vroeger kon je naar het administratief centrum tijdens 
de openingsuren wanneer het in je agenda paste. Je moest 
occasioneel, vooral dinsdagavond, even je beurt afwachten. 
Nu kan je enkel nog op afspraak terecht, en dat blijkt niet 
eenvoudig: we probeerden via de website een afspraak te maken 
bij de diensten ruimtelijke ordening en milieu, en stelden vast 
dat die diensten meerdere dagen per week onbereikbaar zijn. 
Vooral werkende mensen zullen weinig uitbreiding ervaren: er 
komt geen extra laatavondopening en ook op zaterdag blijven de 
deuren gesloten, behalve dan voor huwelijken en jubilarissen.

Dit alles gaat gepaard met een uitgebreide verbouwing van de 
bureelruimten. Vaste burelen verdwijnen, de personeelsleden 
kiezen zelf een vrij plekje in landschapsburelen. Her en der 
worden stilteruimtes ingericht. Overleg tussen het personeel 
gebeurt in de toekomst in loungeplekken en koffiehoekjes.

Kostprijs van dit verhaal: maar liefst 2,5 miljoen euro
“Wat ons vooral tegen de borst stuit is dat het gemeente- 
bestuur voor dit megalomaan project maar liefst 2,5 
miljoen euro uitgeeft, maar geen eurocent voorziet voor 

de uitbouw van een administratief loket in Burcht”, zegt 
gemeenteraadslid Anne Vervoort. “Nochtans een terechte eis 
die we al in 2013 op de gemeenteraadstafel legden.”

Verspillend beleid dus, dat blijkbaar enkel 
wordt gedragen door het schepencollege 
en het managementteam, zo blijkt uit de 
vele gelaten reacties van het administratief 
gemeentepersoneel.

Jong N-VA groeit ook in Zwijndrecht en Burcht
Jong N-VA bewijst dat politiek allesbehalve een saaie bezigheid is. Gedurfd, soms wat tegendraads, 
maar altijd met een open blik en opbouwend: Jong N-VA zorgt ervoor dat jongeren op alle beleids-
niveaus gehoord en serieus genomen worden. Ludieke acties worden afgewisseld met het serieuzere 
politieke werk, en politieke issues worden besproken tussen pot en pint. Bij Jong N-VA valt er dus 
altijd wel wat te beleven.
Ben je jonger dan 31, geïnteresseerd in de lokale politiek 
en draag je de N-VA een warm hart toe? Dan is onze 
jongerenafdeling zeker en vast iets voor jou!

Laat alvast je stem horen en informeer volledig vrijblijvend 
naar wat jij kan betekenen binnen onze jongerenafdeling. 
David Monjaerts, voorzitter van onze jongerenafdeling, staat 
je graag te woord via david.monjaerts@n-va.be.

  Gemeenteraadslid Marleen Van Hauteghem opende op de 
braderij in 2013 al symbolisch het ‘gemeentehuis Burcht’.

Interesse? Kom dan zeker naar ons Jong N-VA-praatcafé op 28 december  
om 20 uur in café De Vlomse in de Polderstraat in Zwijndrecht, of op  
4 januari om 20 uur in café Beiaard aan het  
Kerkplein in Burcht. 

Hou ook de nagelnieuwe Facebookgroep Jong 
N-VA Zwijndrecht-Burcht in het oog.

  David Monjaerts,  
voorzitter Jong N-VA 
Zwijndrecht-Burcht

  Anne Vervoort 
gemeenteraadslid



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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