
Verenigingen verdienen alle kansen

Verenigingen hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Enerzijds ondersteunt de gemeente hun 
werking via subsidies, anderzijds legt de gemeente hen financiële lasten op. N-VA Zwijndrecht & Burcht wil komaf maken 
met deze gemeentelijke vestzak-broekzak-operatie, zodat verenigingen hun subsidies volledig kunnen inzetten voor hun 
activiteiten. 

Samenwerken loont, daarom pleiten we voor de organisatie van grootschalige activiteiten waarbij verenigingen van  
uiteenlopende pluimage hun beste beentje voorzetten en zich elk op hun eigen wijze voorstellen. Het gemeentebestuur 
verzorgt de administratieve en logistieke organisatie terwijl de programmatie wordt ingevuld door de verenigingen.

Thuis in je gemeente 

Zwijndrecht en Burcht, we willen hier niet alleen gezellig en gezond wonen, maar ook genieten van voldoende 
ontspanningsmogelijkheden en een bruisend verenigingsleven. 

Onze gemeente telt tal van plekken waar het leuk is om te vertoeven, maar die 
soms nog onvoldoende bekend zijn bij vele inwoners. Aan de gemeente om ze meer 
bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat iedereen daar terecht kan. Individuele 
initiatieven als geveltuintjes vormen leuke aanvullingen op publieke groenruimten, 
waar we mogelijkheden creëren voor buren-overleg, met zitbanken en kleine 
speeltuigen.  

Dit bevordert de sociale samenhang, hieruit groeien actieve wijkverenigingen die we 
op materieel, logistiek en financieel vlak zullen bijstaan. Regelmatig wijkoverleg met 
de verschillende wijkverantwoordelijken draagt bij tot een uitwisseling van ideeën en 
een betere afstemming van de verschillende activiteiten. 

Maar het belangrijkste van al zijn onze verenigingen die werken rond jeugd, senioren, 
sport, cultuur,…. Ze zijn allemaal even belangrijk, ieder van hen verdient dezelfde 
goede behandeling, zonder onderscheid. 

N-VA heeft hiervoor het recept klaar: meer middelen, betere en veilige lokalen en 
infrastructuur. 

In dit informatieblad stel je vast hoe we Zwijndrecht en Burcht ook voor de 
verenigingen opnieuw in beweging zullen brengen.

Danny Van Hove,
lijsttrekker. 
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Veilig thuis in een welvarend Zwijndrecht en Burcht



Hoe een geldige stem uitbrengen?

•     Stem bovenaan de N-VA-lijst, zo geef je een lijststem; 
•     Stem binnen de N-VA-lijst op één of meerdere kandidaten,  
       zo geef je alle kandidaten van jouw keuze een voorkeurstem.

Groen licht voor onze jeugd!

Kinderen en jongeren moeten  ruimte krijgen om te spelen. Daar waar nodig worden nieuwe speelterreinen aangelegd en 
de bestaande speelterreinen moeten goed onderhouden worden en proper en veilig zijn. Speelpleinen zijn geen  
hondenweiden en zeker geen stortplaatsen.  

Naast individuele ontspanning valt het belang van onze lokale jeugdverenigingen niet te onderschatten: verschillende  
gemotiveerde jongeren zetten zich vrijwillig en belangeloos in en organiseren wekelijkse activiteiten en kampen om  
kinderen te laten spelen en ze zo normen en waarden bij te brengen. Op die manier leggen ze een sterke basis voor een 
sociale maatschappij. 
 
Iedereen verdient een geschikt lokaal

Vele verenigingen in Zwijndrecht en Burcht hebben nood aan goed uitgeruste lokalen  om hun activiteiten en  
vergaderingen te laten doorgaan. Ze moeten nu helaas nog werken in privé- of gemeentelokalen die voor hun doel  
ongeschikt of zelfs onveilig zijn!

Vaak hebben verenigingen omwille van hun specifieke werking op verschillende tijdstippen nood aan lokalen. We willen 
grondig onderzoeken waar het mogelijk is om verenigingen dezelfde lokalen te laten gebruiken. Wellicht kunnen  
bijvoorbeeld jeugdverenigingen hun lokalen delen met de lokale muziekverenigingen,  of openstellen voor de organisatie 
van culturele activiteiten?

Enkele jeugdverenigingen als Chiro Zwijndrecht en KSA hebben met veel moeite en inzet zelf geïnvesteerd in geschikte en 
veilige lokalen, een pluim daarvoor! Helaas zitten andere verenigingen nog 
op hun honger, en moeten ze voort met bouwvallige, ongeschikte en vooral 
onveilige lokalen. 

N-VA wil hierin verandering brengen en sterk investeren in jeugdlokalen: 
•     waar de jeugdverenigingen zelf al hebben geïnvesteerd in eigen                     
       lokalen bekijken we wat nog kan worden verbeterd of                          
       toegevoegd; 
•     waar er nog nood is aan nieuwe huisvesting, zoals bij Chiro        
       Burcht en Scouts Zwijndrecht, zal N-VA op zeer korte termijn              
       zorgen voor een nieuw en vooral veilig jeugdlokaal. 

Den Trechter, kern van het jeugdbeleid

Het voortbestaan van Den Trechter staat buiten kijf! Het jeugdcentrum  vormt de kern van het jeugdbeleid. Daar waar 
nodig bieden wij hulp zodat de geïnvesteerde gemeenschapsmiddelen zo nuttig en zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Veilige en probleemvrije evenementen garanderen het voortbestaan van het jeugdcentrum en van de evenementen in en 
rond het jeugdhuis. Relschoppers hebben hier geen plaats. N-VA pleit voor een strenge ordehandhaving bij evenementen 
door middel van cameratoezicht in de ruime omgeving van het Jeugdcentrum, vooral in het Vredespark, zodat  
amokmakers de reputatie van het jeugdhuis en de activiteiten van de verenigingen niet bezoedelen.

Van links naar rechts:  
Bert Verbraeken, 3de plaats en Fons Maes, 6de plaats 



Sporten is gezond, sporten moet, voor iedereen! 
Een aangenaam sportklimaat start met goede infrastructuur, zowel binnen als buiten, die voor iedereen toegankelijk is. 
Ook na de uitbreiding van de sporthal blijven nog steeds een aantal verenigingen in de kou staan. N-VA onderzoekt of het  
gebruik van de sportzalen van de scholen tijdens de avond en in het weekend nog verder kan uitgebreid worden. 

De voorwaarden voor gebruik van gemeentelijke infrastructuur, zowel via huur als via concessies, mogen geen  
wurgcontracten vormen die de werking van de betrokken verenigingen bedreigen. Wij voorzien extra stimulansen om de 
jeugdwerking van de sportverenigingen te stimuleren en te belonen.

In nauwe samenwerking met G-Sport Vlaanderen vzw, de gemeentelijke Sportraad en de lokale sportclubs onderzoeken 
we welke maatregelen nodig zijn om de G-sporters meer te betrekken en welke ondersteuning voor de  sportclubs nodig is, 
bijvoorbeeld door het organiseren van trainerscursussen met bijzondere aandacht voor deze thematiek.

Bijzondere aandacht gaat naar de volkssporten als schieting op liggende of staande wip en petanque, ook zij moeten  
kunnen beschikken over aangepaste infrastructuur, dit in combinatie met ruimte voor het andere verenigingsleven.

Aansluitend bij het project “Dorp aan de Stroom” voorzien we in de renovatie van de huidige sportinfrastructuur tot een 
compleet sportpark met kleedkamers, tribune en cafetaria, die uitzicht biedt op de omliggende sportterreinen. Dit zal de 
gevestigde sportverenigingen als ZWAT een extra boost geven. 
 
 
Voetbal, een feest!
De succesvolle WK-campagne van onze Rode Duivels heeft een sterke impact op de lokale voetbalclubs en hun  
jeugdwerking. Daarom gaat bijzondere aandacht naar de voetbalterreinen van de clubs voor liefhebbersvoetbal en in het 
bijzonder naar de ondersteuning van Sporting Burcht en Verbroedering Zwijndrecht.

Op vlak van accommodatie is er dringend nood aan nieuwe en veilige accommodatie met kleedkamers, tribune en  
cafetaria voor Sporting Burcht. Maar ook in Zwijndrecht is er werk aan de winkel: de door Verbroedering Zwijndrecht 
gebruikte sportinfrastructuur Kerkenkouter werd destijds maar half afgewerkt. Deze wordt verder uitgebouwd volgens de 

oorspronkelijke plannen, aangepast aan huidige noden, ook hier met extra 
kleedkamers, tribune en cafetaria. 

Naast de gebouwen gaat er vooral aandacht naar geschikte voetbalvelden. 
Beide clubs hebben nood aan een voor competitievoetbal geschikt  
hoofdveld en extra oefenvelden. N-VA investeert in de aanleg van  
kwalitatieve sportvelden, waarbij we opteren voor kunstgrasvelden wegens 
meer bespeelbaar en een betere kwaliteit waardoor kwetsuren kunnen 
worden voorkomen.

Onze gepassioneerde voetbalvrouwen, van links naar rechts:   
Jesica Lesire, 13de plaats, Chantal Tibbe, 20ste plaats en Marleen Van de Sande, 16de plaats



Ook cultuur verdient haar plaats
Het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente moet zo gevarieerd mogelijk zijn. Dat kan door eigen organisaties maar 
vooral via samenwerkingsprojecten zowel binnen als buiten onze gemeente.

De rol van het OC ’t Waaigat wordt herbekeken. Het huidige cultuuraanbod voor enkelen, met jaarlijks een opstapeling 
van financiële verliezen, wordt omgevormd naar een cultuurbeleid dat de ganse gemeenschap aanspreekt.

De gemeentelijke cultuurdienst zorgt voor professionele logistieke en administratieve ondersteuning  van de lokale cul-
turele verenigingen:

•     advies bij keuze en uitbouw van programmatie; 
•     ondersteuning en begeleiding bij de administratieve voorbereiding van hun projecten en zorgen voor de  
       coördinatie met de betrokken gemeentelijke diensten; 
•     zorgen voor een centrale en gecoördineerde aanpak, o.a. via een gemeentelijke cultuuragenda van het gehele lokale  
       cultuuraanbod en met gebruik van zowel traditionele als nieuwe media; 
•     uitbouw van een gemeentelijk en administratief eenvoudig “éénloketsysteem”, waarbij kaarten voor alle lokale   
       culturele activiteiten, ongeacht hun organisator, zowel fysiek als digitaal worden aangeboden.

Lokale muziekverenigingen als Burgipja Burcht en Saxofoonorkest Zwijndrecht, die nochtans ook op bovenlokaal vlak met 
veel waardering de hoogste noot spelen, moeten kunnen beschikken over aangepaste lokalen om hun repetities te houden. 
Wat kan voor sport en jeugd moet ook kunnen voor hen, we inventariseren hun noden en zorgen voor akoestisch  
aangepaste lokalen, waar mogelijk opnieuw in samenhang met andere verenigingen.

Voor alle leeftijden
De groep actieve senioren groeit aan, hun verenigingen verdienen dan ook extra ondersteuning: 

•     een seniorenconsulent staat hen bij in de praktische organisatie van activiteiten;  
•     een globale algemene opdracht vanuit de gemeente voor occasioneel  
       busvervoer kan de individuele organisatielast en financiële kost ervan per  
       vereniging beperken; 
•     opleidingen op het vlak van hard- en software, mobiele telefonie en sociale          
      media leren senioren omgaan met nieuwe technologieën en bevorderen ook de      
      contacten via de nieuwe media met familie en vrienden.

Bij de senioren bestaat er heel wat potentieel om aan vrijwilligerswerk te doen. 
N-VA Zwijndrecht – Burcht zal alle mogelijkheden voor vrijwilligerswerk inventa-
riseren en promoten: publieke initiatieven (bijvoorbeeld rusthuiswerking) maar 
ook jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen (bijvoorbeeld materiaalmeester) 
kunnen hiervoor in aanmerking komen. 

          Van links naar rechts: Chris Smet, 22ste plaats,  
           Juliette Van Bogaert, 21ste plaats en  
           Leander Luyten, 7de plaats 
Cultureel erfgoed   
Het Zwijndrechts en Burchtse cultureel erfgoed moet worden bewaard voor de latere generaties. N-VA wil de heemkun-
dige kring en iedereen die zich hiervoor inzet ondersteunen. Aandacht hierbij gaat naar geschikte opslagruimte voor de 
uitgebreide voorraad aan archiefstukken.

Heb je op 14 oktober een volmacht nodig?

Ben je tijdens de verkiezingen op vakantie, moet je werken, ben je 
ziek of minder mobiel? Wij zorgen voor jouw volmacht!  
Contacteer één van onze kandidaten,  
mail naar zwijndrecht@n-va.be, of bel 0498/52.07.07.


