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Zorg+Parkeren: laat je registreren!
Dokters, thuisverplegers en andere zorgverstrekkers vinden moeilijk een 
parkeerplaats dicht bij de woning van hun patiënt. Daardoor verliezen 
ze veel tijd die ze beter aan hun patiënten kunnen besteden. Daarom 
lanceerde N-VA Zwijndrecht-Burcht in januari 2016 het zorgparkeren. 
Ons voorstel verdween eerst in de ambtelijke koelkast, maar na wat 
aandringen is het sinds 1 februari van dit jaar effectief in werking.

Heb je een privéoprit? Stel die dan ter 
beschikking van zorgverleners, zodat ze 
snel een parkeerplaats vinden dicht bij de 
woning van de patiënt. Je zorgparkeer-
plaats duid je aan met een gratis sticker. 
De zorgverstrekker legt op zijn beurt 
een parkeerkaart met zijn gsm-nummer 
achter de voorruit. De zorg aan de patiënt 
neemt nooit veel tijd in beslag, dus je 
parkeerplaats komt snel weer vrij. Moet je 
toch dringend weg? Dan contacteer je de 
zorgverstrekker via het gsm-nummer op 
de parkeerkaart. 

Meer tijd voor patiënten
“Zorg+Parkeren zorgt op vrijwillige basis 
en met een minimum aan kosten voor een 
oplossing voor de parkeerproblemen die 
zorgverstrekkers dagelijks ervaren”, aldus 
gemeenteraadslid Danny Van Hove. “Zo 
komt er meer tijd vrij voor de zorgverle-
ning zelf.”

Beste inwoner, 

Vanuit de oppositie hebben we ons de 
afgelopen vijf jaar dagdagelijks ingezet 
voor onze inwoners. Geen thema was 
ons vreemd, zowel grote problemen als 
kleine ergernissen kregen onze aandacht. 
Via talloze tussenkomsten hebben we 
getracht oplossingen te bereiken. De 
tegenwerking vanuit de huidige bestuurs-
ploeg was groot, maar onze inzet en 
volharding nog veel sterker.

Het harde werk van onze elf mandataris-
sen werpt zijn vruchten af. Veel inwo-
ners vragen hoe ze onze partij kunnen 
ondersteunen, en ons ledenaantal neemt 
gestaag toe.

Op vrijdag 1 juni stellen we onze  
verkiezingslijst voor. Bij ons geen 
vriendjespolitiek in duistere partijhoofd-
kwartieren. Zoals het een democratische 
partij betaamt, krijgen alle plaatselijke 
N-VA-leden het laatste woord over de 
kandidatenlijst. Uit respect voor hen kan 
en wil ik je nog geen concrete namen 
geven, maar geloof me vrij: het gaat om 
een evenwichtig samengestelde lijst vol 
bekwame en gemotiveerde kandidaten 
en op kop een lijsttrekker die zijn sporen 
ruimschoots heeft verdiend in de lokale 
politiek.

N-VA Zwijndrecht is klaar om vanaf  
1 januari 2019 te zorgen voor een  
veilige thuis in een welvarend  
Zwijndrecht en Burcht.

Bert Verbraeken
Afdelingsvoorzitter

“Zorg+Parkeren zorgt voor een 
oplossing voor de parkeer- 
problemen die zorgverstrekkers 
dagelijks ervaren.”
Danny Van Hove, gemeenteraadslid

Dus één oproep: registreer je. 
Neem snel contact met het gemeentebestuur 
via 0800 99 604 of info@zwijndrecht.be
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Vroege solden in Burcht: Villa Hortensia verkocht  
tegen dumpingprijs
De huidige bestuursploeg heeft geregeld de drang om je belasting-
geld te verspillen. In de gemeenteraadszitting van 21 december was 
het opnieuw prijs, het leken wel vroege solden. Villa Hortensia werd 
verkocht voor minder dan de helft van de geschatte waarde.

Dit bekende pand aan de Dopstraat 41, 
tegenover de kerk van Burcht, wordt in 
de Inventaris Onroerend Erfgoed van de 
Vlaamse overheid terecht omschreven 
als een “waardevol neogotisch herenhuis 
van 1912”.

Het gemeentebestuur vond er zelf geen 
kwalitatieve invulling voor, dus steunde 
de N-VA het voorstel om het pand te 
verkopen voor minimaal de geschatte 
waarde van 850 000 euro. Een ervaren 
landmeter-expert bepaalde dit bedrag 
na een grondige beoordeling van het 
gebouw en een vergelijking met  
gelijkaardige gebouwen.

N-VA pleit vergeefs voor nieuwe 
verkoop

Na de openbare verkoop bleek het 
hoogste bod amper 421 000 euro te 
bedragen, minder dan de helft van de 
geschatte waarde. De N-VA heeft zich in 
de gemeenteraad dan ook verzet tegen 
deze verkoop en gepleit voor een nieuwe 
verkoop, ditmaal via een gespecialiseerd 
bureau om zo een geschikte koper te 
zoeken die wel bereid is de juiste waarde 
te betalen.

Helaas, Groen en CD&V plooiden voor 
de projectontwikkelaar die het absurde 
bod lanceerde en keurden de verkoop 
toch goed.

Zwijndrecht treedt toe tot Zorgpunt Waasland
Eind 2017 keurden zowel de OCMW- als de gemeenteraad de toetreding tot het Zorgpunt Waasland goed. 
Daarin wordt het zorgaanbod van de OCMW’s van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht  
ondergebracht.

Voor Zwijndrecht worden woonzorgcentrum Craeyenhof, 
dienstencentrum Houtmere, assistentiewoningen Glazen Huis 
en serviceflats ‘t Lam aan dit Zorgpunt overgedragen, net als 
de diensten voor aanvullende thuiszorg (maaltijdenbedeling,  
klusjesdienst en poetsdienst) en de ondersteunende adminis-
tratieve diensten.

Betaalbaar zorgaanbod
“Op deze wijze vormen de OCMW’s een groot overheidsbe-
drijf dat zich sterker kan opstellen tegenover de private sector 
en zo een betaalbaar zorgaanbod kan blijven garanderen”, 
aldus raadslid Robert De Cleen. “De schaalvergroting en 
centralisering leiden tot een efficiëntere en kostenbesparende 
organisatie. Met een minimum aan middelen een maximale 
dienstverlening bieden, is en blijft de doelstelling.” Robert zal 
als bestuurder en als lid van de algemene vergadering de  
werking van het Zorgpunt Waasland opvolgen.

De gemeente verkocht Villa Hortensia voor 
minder dan de helft van de geschatte waarde.

Onder meer woonzorgcentrum Craeyenhof 
maakt weldra deel uit van Zorgpunt Waasland.
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Provinciale werken aan Zwaluwbeek zorgen voor 
droge voeten in Burcht
Het water van een groot deel van Burcht tussen  
de E17 en de Schelde wordt via de Zwaluwbeek 
rechtstreeks afgevoerd naar de Schelde. Bij ernstige 
regenval stroomde de beek over en ontstond  
wateroverlast aan de Krijgsbaan en de Kruibeekse- 
steenweg. Hoog tijd om daar iets aan te doen, 
vond de provincie. Na een grondige studie werden 
onlangs de nodige werken uitgevoerd.

Omdat de Schelde een getijderivier is, kan er bij hoogtij geen 
water vanuit de Zwaluwbeek naar de Schelde. Daarom werd 
een automatisch pompstation geplaatst dat bij hoogtij het 
overtollige water uit de Zwaluwbeek als het ware in de  
Schelde spuwt. Tegelijk kreeg de Zwaluwbeek een bredere 
winterbedding die bij hoogtij ook onder water kan staan en 
zo extra waterberging biedt.

Gemeente- en provincieraadslid Marleen Van Hauteghem 
volgt als voorzitter van de provinciale commissie Waterbeleid 
het provinciale beheer van de waterlopen op de voet. “De pro-
vinciale dienst waterbeleid heeft de nodige werken uitgevoerd 
om de buurt te beschermen tegen waterellende”, zo blikt ze 
tevreden terug op deze realisatie.

Gemeente- en provincieraadslid Marleen Van Hauteghem 
is tevreden met de werken die de buurt beschermen tegen 
waterellende.

Ronde van Vlaanderen:  
je vlagde weer geweldig
Op zondag 1 april trok de iconische Ronde van Vlaanderen opnieuw 
door Burcht. Omdat de officiële start plaatsvond aan het Burchtse kerk-
plein, kwamen het dorpscentrum en de massa toeschouwers prominent 
in beeld. Onze N-VA-medewerkers zorgden voor een extra kleurrijke en 
gepaste toets door gele petjes en leeuwenvlaggetjes te verdelen.

Wil je graag meewerken met onze N-VA-afdeling of onze 
verkiezingscampagne ondersteunen? Contacteer dan een van 
onze mandatarissen of bestuursleden. 

Je vindt hun contactgegevens op onze website, maar je komt 
hen ook geregeld tegen. Na onze deelname aan de Burchtse 
braderij op 5 mei staan we opnieuw paraat in de N-VA-stand 
op de braderij in Zwijndrecht op 17 juni.

De N-VA deelde vlaggen en petjes uit aan de toeschouwers van de 
Ronde van Vlaanderen.

Ontmoet ons op 
de braderij
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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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