
Gemeentebestuur maakt leven in Zwijndrecht duurder
Pampersubsidie fors ingekrompen
De zogenaamde ‘pampersubsidie’ in haar huidige vorm wordt afgeschaft . “Enkel gezinnen in kansarmoede en inwoners met 
een medische aandoening krijgen voortaan nog een tussenkomst voor hun afvalfactuur”, weet gemeenteraadslid Marleen Van 
Hauteghem. “We stelden nog voor om de pampersubsidie deels te behouden, maar de meerderheid veegde dat voorstel van tafel.”

Gezinnen met kinderen tot drie jaar kregen gratis twee rollen huisvuilzakken
als tussenkomst in de extra kosten voor het luierafval dat thuishoort in de 
restafvalzak. Op 1 januari 2022 werden de grijze restafvalzakken vervangen 
door diftar-afvalcontainers. Voor gezinnen in kansarmoede en inwoners met 
een medische aandoening werden de gratis restafvalzakken vervangen door 
een toelage op de diftar-rekening van de restafvalbakken. Maar de tussen-
komst voor de overige gezinnen met kinderen viel weg. 

Platte besparing

“Opnieuw een platte besparing, ditmaal op de kap van gezinnen met 
kinderen”, aldus Marleen Van Hauteghem. “De bevoegde Vooruit-schepen gaat 
ervan uit dat mensen buiten kansarmoede sowieso genoeg inkomsten hebben. 
Maar veel gezinnen met een inkomen net boven de inkomensgrens worstelen toch met de afvalfactuur. 
Zij worden nu extra belast.” 

N-VA-voorstel weggestemd

De N-VA stelde voor om de gemeentelijke tussenkomst te behouden, weliswaar beperkt tot gezinnen met kinderen tot twee jaar, 
omdat daar het grootste volume aan luierafval voorkomt. Helaas stemde de Groen-CD&V-Vooruit-meerderheid dat voorstel weg.

De Lijn-abonnement 75 procent duurder
Groen, CD&V en Vooruit voorzien vanaf 2022 een forse prijsverhoging voor de abonnementen van De 
Lijn. Als 25-plusser betaalt u voortaan 56 euro in plaats van 32 euro, een prijsverhoging van maar liefst 
75 procent. Die prijsverhoging is buitensporig, zeker in een periode waarin onze gezinnen op alle vlakken 
en vooral op het vlak van energieprijzen geconfronteerd worden met sterke prijsverhogingen. “De lokale 
abonnementsprijs ligt dan wel nog steeds beduidend lager dan de normale prijs, maar een prijsverhoging 
van 75 procent is in de huidige omstandigheden onaanvaardbaar”, zegt fractievoorzitter Danny Van Hove.

Gebroken verkiezingsbeloften
Opmerkelijk is dat de socialisten van Vooruit in tegenstelling tot hun verkiezingsbeloften ook nu weer 
probleemloos instemmen met extra belastingen. Zo was er ook al de verhoging van de gemeentelijke 
saneringsbijdrage, de bijdrage in de kosten van het rioleringsnetwerk. Hun vroegere verzet tegen die 
verdoken belasting slikten ze eerder al in. De impact daarvan vindt u terug in de laatste afrekening van 
uw waterfactuur.

“Deze platte 
besparing treft 

veel Zwijndrechtse 
gezinnen.” 

Marleen Van
Hauteghem

Raadslid

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 januari.

Lenteborrel met Zuhal Demir
Vrijdag 25 maart om 20 uur

Als gevolg van corona werd onze nieuwjaars-
receptie helaas afgelast. Maar niet getreurd: 

we verwelkomen u graag op onze lenteborrel. 
Meer info op www.n-va.be/zwijndrecht.



Gemeentebestuur maakt knoeiboel van werken Polderstraat
U heeft  het wellicht al gemerkt: de wegen- en rioleringswerken in de Polderstraat verlopen verre van optimaal. De werken 
hadden eigenlijk al lang klaar moeten zijn. Al bij de bespreking van het ontwerp uitte de N-VA uitvoerig haar bedenkingen bij de 
fasering van de werken en de omleiding via de Neerstraat. Terechte bedenkingen, zo blijkt nu. Zowel op het vlak van uitvoering, 
fasering als omleidingen loopt het mis.

N-VA-steun voor Waalse noodsituatie
Eind augustus vroeg het schepencollege het akkoord van de gemeenteraad om 2.000 euro te storten als noodhulp na de 
watersnood in Wallonië. Dat was een voorstel van de gemeentelijke Derdewereldraad. De N-VA reageerde verbaasd en 
beschaamd. “Wallonië is bij ons weten geen derdewereldland, en 2.000 euro is zelfs nog minder dan een druppel op een 
gloeiende plaat”, aldus gemeenteraadslid Bert Verbraeken. 

1 euro per inwoner

Met de steun van een CD&V-raadslid keurde de oppositie het 
voorstel goed om, net als vele andere Vlaamse gemeenten, 1 euro 
per inwoner over te maken aan de actie ‘Helpen helpt’ van het Rode 
Kruis. Omgerekend is dat 19.254 euro. 
“Vlaanderen en Wallonië is dan 
wel geen geslaagd huwelijk, zolang 
het duurt telt de trouwbelofte dat 
we mekaar steunen in goede en 
kwade dagen”, besluit Bert Verbraeken. 

Bert Verbraeken, gemeenteraadslid

 De Neerstraat is geen geschikte 
omleidingsweg voor tweerichtingsverkeer.  

De extreem trage uitvoering, met een gebrek aan 
mensen en middelen op de werf, heeft het ver-
trouwen van de bewoners in de aannemer en het 
gemeentebestuur onderuitgehaald. Net toen de 
belangrijke verbinding tussen de Suikerdijkstraat 
en Neerbroek via de Polderstraat werd uitgegraven, 
lagen de werken stil wegens PFOS in het grondwater. 
De absoluut ongeschikte en gevaarlijke omleiding 
die de inwoners van het betrokken gebied toen 
moesten volgen, vormde een triest dieptepunt. 

Verbeteringen op vraag van N-VA

Intussen vroegen we de schepen van Openbare 
Werken al meermaals om extra maatregelen. 
Mondjesmaat werd aan onze opmerkingen 
tegemoetgekomen. Zo kwamen er bijkomende 
uitwijkstroken en werden de verzakkingen in de 
omleiding via de Neerstraat hersteld. 

De termijn voor de uitvoering van de werken 
bedroeg 160 werkdagen en de werken zijn gestart 
half oktober 2020. Normaal zou het volledige 
wegenwerk nu al afgewerkt moeten zijn. Dit blijft 
dus hoe dan ook een toonbeeld van een slecht 
aangepakt wegen- en rioleringsproject. We volgen 
dit verder op.
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Positief zijn de ontwikkelingen op het vlak van natuur en landschap, recreatie en comfortabele doorsteken voor voetgangers en fiet-
sers in dit gebied. We zien echter dat Groen toch bij zijn besluit blijft om een omvangrijk woningproject mogelijk te maken in de zone 
achter de Adhemar Borinstraat. Tijdens inspraakmomenten hadden vele bewoners nochtans bezwaren daartegen geuit.

Druk op omgeving

De N-VA kan zich niet verzoenen met dit bouwproject. “Men spreekt van compacte bebouwing, maar het masterplan toont toch een 
ander beeld. Er komt een extra woonwijk achter de woningen van de Adhemar Borinstraat, met als enige autotoegang de huidige 
toegangsweg naar het Binnenplein”, aldus Bert Verbraeken. “Zo’n nieuwe wijk in dit unieke open gebied in de dorpskern overstijgt 
de draagkracht ervan. Ze zal een negatief effect hebben op het verkeer in de omliggende straten en de dorpskern. Bovendien legt ze 
extra maatschappelijke druk op de omgeving.”

Ons pleidooi om het bouwproject te schrappen uit het toekomstplan werd helaas niet gevolgd.

Binnenplein toch deels 
volgebouwd
Het schepencollege werkte een langetermijnvisie 
uit voor de invulling van het ‘project Binnen-
plein’, de zone rond de sporthal, de bibliotheek 
en het gemeentehuis in de Zwijndrechtse dorps-
kern. “Het gebied vormt een unieke groene long 
in de Zwijndrechtse dorpskern, maar die moet 
binnenkort deels plaatsmaken voor nieuwe  
woningen”, betreurt gemeenteraadslid Bert 
Verbraeken.

N-VA dwingt onderzoek naar buitenlandse 
bezittingen van sociale huurders af
De nood aan sociale woningen is hoog en de wachtlijsten zijn lang. Wie een sociale 
woning huurt en tegelijk een woning of bouwgrond bezit, verhindert anderen toegang 
tot een sociale woning. Deze vorm van sociale fraude moet dan ook maximaal worden 
opgespoord en aangepakt, ook wanneer het gaat om eigendommen in het buitenland. 

De N-VA stelde daarom voor om in te 
gaan op een nieuwe overeenkomst van 
Vlaams minister van Wonen Matthias 
Diependaele, die het sociale verhuurders 
makkelijker maakt om onderzoek te doen 
naar buitenlandse eigendommen van 
sociale huurders. We vragen wel een men-
selijke aanpak. “Elke overtreding moet 
worden aangepakt met aandacht voor de 
reële omstandigheden. Wie door een erfe-
nis een klein aandeel in een onroerend 
goed heeft verworven, moet de tijd en de 

mogelijkheid krijgen om daarvan afstand 
te doen of dat aandeel te verkopen zonder 
het gevaar om zijn recht op de sociale 
woning te verliezen”, zo verduidelijkte 
fractievoorzitter Danny Van Hove.

Groen, CD&V en Vooruit stemden tegen, 
maar ons voorstel werd toch goedgekeurd 
dankzij de steun van een CD&V-gemeente- 
raadslid, die daarmee de eigen meer-
derheid van Groen, CD&V en Vooruit 
buitenspel zette.

 Wat in het gemeentelijk informatieblad niet werd getoond: zo zou de bebouwing 
er volgens de ontwerpers kunnen uitzien.

 Sociale woningen moeten gaan naar wie 
er écht recht op heeft.

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van Wonen

Danny Van Hove  
Fractievoorzitter



Dankzij N-VA geen belasting meer op windturbines 
Ook in Zwijndrecht betalen ondernemers een belasting op drijfk racht 
op de motoren die ze gebruiken in hun ondernemingen. Ook motoren 
van windturbines vielen onder die belasting. Daar kwam dankzij de 
N-VA verandering in. 

In september keurde de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten goed. 
Daarin engageert het gemeentebestuur zich om alternatieve energiebron-
nen zoals windenergie optimaal te ondersteunen, om zo het gebruik van 
dure en milieubelastende fossiele brandstoffen te beperken en te vervan-
gen. Een Groen-collega in de gemeenteraad viel dan ook bijna van zijn 
stoel toen een maand later de gemeenteraad het voorstel kreeg om het 
belastingreglement op de drijfkracht te wijzigen zónder dat er een vrijstel-
ling voor motoren van windturbines werd toegevoegd. 

Doel bereikt

Het antwoord van de CD&V-schepen van Financiën was duidelijk maar weinig milieuvriendelijk: “We hebben die inkomsten 
nodig”. Onze Groen-collega kon zich daarmee verzoenen, maar wij niet. Daarom eisten we dat de vrijstelling werd toegevoegd, 
waarna het reglement werd afgevoerd. In de gemeenteraad van november bleken de plooien in de meerderheid gladgestreken. 
Het belastingreglement werd opnieuw voorgelegd, ditmaal wel met de door ons geëiste belastingvrijstelling voor motoren van 
windturbines. Doel bereikt!

 Motoren van windturbines vallen niet langer onder de 
zogenaamde ‘belasting op drijfkracht’.

N-VA vraagt plaatsing regenboogzitbanken
Ook onze gemeente toont publiek haar afk eer tegen discriminatie van de holebigemeenschap. Zo hangt ze een 
regenboogvlag op openbare plaatsen zoals het gemeentehuis en het jeugdcentrum in Zwijndrecht en het ontmoetings-
centrum in Burcht. Ze wilde ook regenboogzebrapaden aanleggen, maar dat voorstel kreeg negatief advies van de 
Verkeerscel. Het N-VA-alternatief om in de plaats daarvan regenboogzitbanken te plaatsen, werd weggestemd. 

Het idee voor regenboogoversteekplaatsen in enkele doorgangsstraten kreeg negatief advies van de Verkeerscel. Er waren 
namelijk twijfels over de rechtszekerheid bij eventuele ongevallen. “We moeten daar rekening mee houden, een symbo-
lische maatregel mag geenszins leiden tot gevaar en rechtsonzekerheid voor de weggebruikers”, aldus fractievoorzitter 
Danny Van Hove. 

Foto’s op sociale media

Als alternatief lanceerde hij 
daarom het voorstel om enkele 
regenboogzitbanken te plaat-
sen op openbare pleinen en in 
de parken. “Wie zijn steun wil 
uitspreken aan de LGBTQ+-
gemeenschap, kan een foto van 
zichzelf op de bank delen op 
sociale media.”

Helaas, het schepencollege hield 
voet bij stuk en liet toch de 
betwiste regenboogoversteek-
plaatsen schilderen. Ons voor-
stel voor regenboogzitbanken 
belandde zoals wel vaker in de 
koelkast van het schepencollege.

Het gemeentebestuur 
negeert het negatieve advies 
van de Verkeerscel en ver-
kiest regenboogzebrapaden 
boven zitbanken.

www.n-va.be/zwijndrecht
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N-VA pleit voor woonmaatschappij 
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Tegen 1 januari 2023 moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één zogenaamde ‘woonactor’ 
vormen met maar één speler per gemeente, namelijk de woonmaatschappij. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening 
en een effi  ciëntere werking in het belang van de sociale huurder. Het werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij moet 
volgens de Vlaamse regelgeving bestaan uit geografi sch aaneensluitende gemeenten, om de lokale werking te versterken. 
Logischerwijs dringt een samenwerking met buurgemeenten Beveren en Kruibeke zich dus op, maar dat is door de nadelige 
indeling van Zwijndrecht in de regio Antwerpen onmogelijk. 

Als gevolg van de indeling van 
Zwijndrecht bij de regio Antwerpen, 
waarover u in het artikel hierboven al 
kon lezen, worden we ook voor de nieuwe 
woonmaatschappij verplicht om samen-
werking te zoeken in de regio Antwerpen. 
Maar aansluiten bij de woonmaatschappij
Antwerpen is geen goede optie: onze 
woonmaatschappij zou dan verdwijnen in 
een te grootschalige organisatie met een 
werking die vertrekt vanuit grootstede-
lijke problemen en elementen. Daardoor 
komt de lokale eigenheid in het gedrang. 

Te veel verschillen met Antwerpen

Momenteel lijkt het enige haalbare 

alternatief een samenwerking met de 
gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, 
Rumst en Schelle binnen de referentie-
regio Antwerpen. Maar ook bij een 
samenwerking met die gemeenten 
vormen niet alleen de geografische 
afstand, maar ook de inhoudelijke 
verschillen tussen Rupel en Waasland 
een bedreiging voor de versterking van de 
lokale werking en de efficiëntie van 
de nieuwe woonmaatschappij. Onze 
gemeenteraadsleden steunen dan ook 
voluit de beslissing om de Vlaamse 
Regering te vragen om alsnog een 
samenwerking met Beveren en 
Kruibeke mogelijk te maken.

Aansluiten bij de woonmaatschappij 
Antwerpen is geen goede optie: onze 
woonmaatschappij zou verdwijnen 
in een werking die vertrekt vanuit 
grootstedelijke problemen.

Zwijndrecht hoort thuis in de regio Waasland
De Vlaamse Regering bakende zeventien ‘referentieregio’s’ af. In de toekomst zullen gemeenten enkel nog kunnen 
samenwerken met de gemeenten in hun eigen regio. Zwijndrecht werd ingedeeld bij de regio Antwerpen, en daarmee 
is ook onze lokale N-VA-afdeling het absoluut oneens.

Onze gemeente werkt op vele 
vlakken al geruime tijd goed 
samen met gemeenten uit het 
Waasland. Enerzijds wegens 
onze historische band, maar 
vooral om praktische redenen 
zoals nabijheid, bereikbaar-
heid en grote gelijkenissen 
qua werking. De bekendste 
samenwerkingen zijn de afval-
intercommunale Ibogem en 
het Zorgpunt Waasland met 
het Crayenhof in Burcht en 
Houtmere in Zwijndrecht, en 
zo zijn er nog vele andere. 

Gemeenteraad is unaniem

Daarom dringen alle lokale 
partijen in de gemeente-
raad er bij de Vlaamse 
Regering unaniem op aan 
om Zwijndrecht bij de 

referentieregio Waasland te 
voegen. Helaas, tot op heden 
geeft de Vlaamse Regering 
geen gehoor aan die terechte 
Zwijndrechtse eis. Maar we 
geven niet op: we blijven 
ijveren voor de toevoeging 
van Zwijndrecht bij de regio 
Waasland, in het belang van 
onze inwoners. 

Geen muur tussen 

Zwijndrecht en Antwerpen

Voor alle duidelijkheid: de 
toevoeging bij de regio 
Waasland betekent niet dat 
er een muur komt tussen 
Zwijndrecht en Antwerpen. 
Integendeel: wie wil mag 
Antwerps blijven praten, en 
met de tram en de bus naar 
’t Stad blijven rijden.

Op de kaart van het Waasland vormt 
Zwijndrecht voorlopig nog een witte vlek. 

Waasland
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