
 
Veilig en gezond, zo hoort het!
 
Van Zwijndrecht en Burcht een gezondere 
en vooral veiligere plek maken om te wonen, 
te werken en zich te ontspannen, een warm 
nest ook voor wie het moeilijk heeft, dat is 
de ambitie van N-VA Zwijndrecht en Burcht. 
Van ons krijgt u een eerlijke stand van zaken, 
een verhaal van rechten en plichten maar 
vooral veel ideeën en voorstellen die er toe 
doen, die ervoor  zorgen dat u krijgt wat u 
verdient: een gemeente waar iedereen zich 
thuis voelt! 

Danny Van Hove, 
Lijsttrekker 

•      een kordate aanpak door de lokale politie van kleine en grote 
misdrijven, ook via een vlot bereikbaar politie-wijkteam;
•      de politie focust op de kerntaken en werkt voor specifieke 
opdrachten nauw samen met andere politiezones. Taken als 
parkeertoezicht, toezicht aan scholen en administratieve opdrachten 
kunnen overgenomen worden door burgerpersoneel of private diensten;
•      een versnelde uitbouw van een net van bewakingscamera’s langs 
onze wegen en op openbare plaatsen als het Vredespark en publieke 
parkeerterreinen. Dit verhoogt naast het veiligheidsgevoel ook de 
pakkans en voorkomt criminaliteit, vandalisme en andere overlast; 
•      promotie en ondersteuning van initiatieven voor de oprichting van  
Buurtinformatienetwerken (BIN) met bewoners en winkeliers, voor een 
grotere betrokkenheid bij wat er leeft in je straat of buurt; 
 

Tino Verdonck, 19de plaats,  
mede-oprichter van  
BIN Vromenhove

•      objectieve en duidelijke informatie over de veiligheid in de 
gemeente. Geen nieuws is dan misschien wel goed nieuws, maar een 
gebrek aan informatie vermindert de waakzaamheid en voorzichtigheid 
van de inwoners;
•      een nieuw politiekantoor zal alle politiediensten centraliseren en  
de nodige veiligheidsvoorzieningen omvatten, maar tegelijk vlot          
toegankelijk blijven voor onze inwoners; 
 
 … maar wie niet horen wil, moet voelen! 
 
•      geen gedoogbeleid, effectief en krachtdadig optreden tegen daders  
van misdrijven;
•      overlastfenomenen als hondenpoep, sluikstort en foutparkeren 
worden aangepakt met gemeentelijke administratieve sancties: 
de GAS-boete, zo kunnen deze lokale problemen snel worden 
aangepakt. 
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Van links naar rechts:   
Bert Verbraeken (3de plaats),  
Danny Van Hove (1ste plaats) en  
Inge Vandenbussche (2de plaats)  



Onze gemeente, een gezonde en propere thuis 
•     energie besparen is het milieu sparen, daarom bijzondere  
aandacht voor alternatieve en hernieuwbare energie en  
opportuniteiten in energie-efficiëntie,  uiteraard ook voor de eigen 
gemeentegebouwen en gemeentevoertuigen en –machines. Burgers 
krijgen deskundig energieadvies bij nieuwbouw of verbouwingen; 

•     extra aandacht voor emissiearme of -vrije voertuigen, een autolu-
we omgeving, autodelen en collectief woon-werkverkeer;

•     investeringen in oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen;

•     autodelen van (een deel van) het gemeentelijk energiezuinige 
wagenpark. Dit geeft de gebruikers de kans kennis te maken met 
energiezuinigere voertuigen;

•     een lokaal gezondheidsbeleid ondersteund door experten, dat 
vooral gericht is op preventie en bewustmaking; 

•     voortzetting van de op ons initiatief gestarte extra investering in 
de plaatsing van Automatische Externe Defibrillator, kortweg AED; 
zo krijgen slachtoffers van een hartstilstand meer kans op overleven;

•      hondenpoep en sluikstorten aanpakken door een doordacht 
vuilnisbakkenbeleid, goed geplaatst en regelmatig leeggemaakt. 
Preventiecampagnes sensibiliseren tegen zwerfafval en sluikstorten. 
Maar wie niet luisteren wil moet voelen, overtreders worden streng 
aangepakt;

•      samen maken wij onze gemeente opnieuw proper. Wij  
ondersteunen verenigingen die een opruimactie organiseren zowel 
op financieel als op materiaal vlak. Een meer propere gemeente én 
onze verenigingen ondersteunen – twee vliegen in één klap!

Met een hart voor dieren 
•     investeren in open ruimten, niet alleen voor mens maar ook voor 
dier, onder meer door de extra aanleg van afgebakende  
losloopzones voor honden;

•     informeren en sensibiliseren rond dierenwelzijn. Zo  
onderzoeken we preventieve maatregelen bij evenementen met  
nadelige effecten voor dieren, zoals vuurwerk;

•     strenge aanpak voor dierenleed en dierenmishandeling, in  
nauwe samenwerking met de lokale politie.

Geen natte voeten meer in  
Zwijndrecht en Burcht

•      hergebruik en infiltratie in de bodem van  
        regenwater krijgt absolute prioriteit;

•      een onthardingsplan voorziet in het weghalen  
        van overbodige openbare verhardingen;

•      tegelijk investeren we in aangepaste rioleringen  
       die voor extra buffercapaciteit zorgen.

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.

Marleen Van Hauteghem is gemeente- en  
provincieraadslid en volgt als voorzitter van de  
provinciale commissie Waterbeleid het provinciale 
beheer van de waterlopen op de voet.  
 
Bij de verkiezingen op 14 oktober staat ze op de 4de 
plaats van zowel de lijst voor de gemeenteraad als die 
voor de provincieraad. 



Een hart voor vrijwilligers 
•     zij worden steeds belangrijker in onze samenleving en verdienen alle ondersteuning;

•     we zorgen voor de organisatie, coördinatie en ondersteuning van vrijwilligersdiensten voor senioren, mensen met een 
beperking en zorgbehoevenden. Deze teams kunnen instaan voor kleine huishoudelijke klusjes als het vervangen van een 
lamp, afvalzakken buitenzetten of een meteropname doen. Bij hittegolf kunnen ze via huisbezoek- en/of telefoonrondes in-
woners met een verhoogd risico opvolgen en middels een winterplan wordt hulp geboden bij het sneeuw- en ijsvrij houden 
van voetpaden 

Kinderopvang
•     N-VA zorgt voor voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang, zowel voorschools als buitenschools, zowel  
permanent als occasioneel, maar steeds met een optimaal gewaarborgde toegang;

•     de gemeentelijke initiatieven via Kozze en Kobbe worden verder uitgebouwd;

•     daarnaast is er ook plaats en aandacht voor privé-initiatieven. Zo kan de vrijwillige opvang door grootouders, andere 
familieleden, buren en vrienden rekenen op onze steun.

 
Zorg voor senioren en inwoners met een beperking
•     zowel senioren als inwoners met een beperking vragen geen ‘apart’ beleid, maar verdienen alle aandacht voor hun  
specifieke noden;

•     senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Via  
toegankelijkheidsexperten adviseert de gemeentelijke huisvestingsdienst over aanpassingen aan de woning en wordt de 
uitvoering technisch begeleid en financieel ondersteund;

•     we onderzoeken de uitbreiding van het aanbod aan serviceflats, sociale seniorenwoningen en aangepaste sociale 
woongelegenheid voor mensen met een beperking;

•     in overleg met het Zorgpunt Waasland en de woonzorgcentra Craeyenhof en De Regenboog organiseren we een  
bijkomend aanbod aan kort- en dagopvang, met aandacht voor voorrang voor inwoners van Zwijndrecht en Burcht;

•     mantelzorgers spelen een belangrijke rol. N-VA Zwijndrecht – Burcht 
zal hun premie mantelzorg sterk verhogen, zodat deze  
vrijwilligers hun kosten toch deels vergoed zien en zich gewaardeerd 
voelen;

•     de gemeente vervult op het vlak van mobiliteit een  
voorbeeldfunctie voor inwoners met een fysieke beperking. De  
publieke ruimtes en gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. Dit geldt 
ook voor het openbaar vervoer: de Zwijndrecht-bus moet een  
aangepaste toegang krijgen, ook voor ouders en grootouders met kinder-
wagens.

Onze OCMW-raadsleden volgen het sociaal beleid op.  
Van links naar rechts: Erik Cuypers (11de plaats) en Gerrit Vinck (14de plaats).



Armoedebestrijding, een tweesporenbeleid

• spoor 1: de preventie, omvat snelle opsporing van financiële problemen en kansarmoede, zo blijven problemen 
en gevolgen beheersbaar. Dit gebeurt samen met diverse sociale diensten maar ook met de scholen en de lokale 
verenigingen, die elk vanuit hun werking snel met de eerste symptomen worden geconfronteerd. Zo voorzien we 
huiswerkbegeleiding bij kansarme jongeren en sensibiliseren we rond het voorkomen van schulden;

• spoor 2: de hulp, bestaat uit het aanbod van materiële en financiële hulp en intensieve begeleiding en opvolging, zodat 
de middelen terecht komen bij hen die ze écht nodig hebben en misbruiken en sociale fraude worden opgespoord en 
bestraft; 
 
 
 

ZWIJNDRECHT - BURCHT

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.

Inburgering en integratie 

• Samenleven is een verhaal van rechten maar ook plichten: wie zich hiermee niet kan verzoenen zet zichzelf buitenspel;
• het gemeentebestuur speelt een belangrijke rol bij het asielbeleid, nl als verstrekker van opvang, als inschrijver van 

nieuwkomers, als doorgeefluik voor regularisatieaanvragen en als ordehandhaver;
• de N-VA is tolerant maar niet goedgelovig: niemand is gebaat bij een gedoogbeleid van misbruiken als overlast, 

domiciliefraude en onterechte steunverlening. We ijveren voor een correcte toepassing van de wet;
• de gemeente en de politie moeten hun rol vervullen in de uitvoering van het federaal terugkeerbeleid. Het gedogen van 

illegaliteit op het grondgebied van de gemeente maakt niet alleen het terugkeerbeleid ongeloofwaardig, doch heeft een 
aanzuigend effect en is fundamenteel oneerlijk tegenover hen die de regels wel respecteren;

• het spreken van het Nederlands is een voorwaarde tot maatschappelijke integratie. Het gemeentebestuur biedt 
anderstaligen via laagdrempelige taalinitiatie en taalcursussen de mogelijkheid om het Nederlands te leren én te 
spreken. Zo vormen “babbelcafé’s” of “praattafels” plaatsen waar inburgeraars contact leggen met vrijwilligers; 

• zowel jeugd-, sport -, socio-culturele en seniorenverenigingen als wijkcomités spelen een belangrijke rol in de 
integratie van nieuwkomers. N-VA zorgt voor  ondersteuning en begeleiding in de samenwerking met immigranten en 
hun opname in het lokale verenigingsleven. 
 

Tewerkstelling is het beste wapen tegen armoede. Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht om in te gaan op 
een passende jobaanbieding of een aanbod om een opleiding te volgen. Werkzoekenden worden vanaf de start van de 
werkloosheid intensief begeleid en ondersteund. Zo helpen we hen sneller weg uit het armoederisicogebied. Kennis van de 
Nederlandse taal is uiteraard een vereiste voor een succesvolle intrede in de arbeidsmarkt.

Ons volledig programma vind je  
op onze website zwijndrecht.n-va.be,  
of door de QR-code hiernaast te scannen. 

Heb je graag een papieren versie, 
contacteer dan één van onze kandidaten, 
 we bezorgen je graag een exemplaar.

Programma

Kandidaten


