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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Programma & visie voor een goed bestuur
Afdeling Zwijndrecht-Burcht
Beste (mede-)burger

In ons sp.a-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 laten we
alle aspecten van een goede en aangename samenleving volgens onze inzichten beknopt aan
bod komen. Het is een programma voor alle inwoners van onze gemeente en kwam tot
stand door het uitvoerig bevragen van de burgers via o.a. buurtwandelingen. Het resultaat
werd gebundeld en bediscussieerd tijdens overlegmomenten door onze sp.a-kandidaten,
leden, bestuurders,…, en sympathisanten allerlei. Als we aan zet zijn na de verkiezingen,
zullen we dit programma verdedigen en realiseren in samenspraak met de andere mogelijke
beleidspartners.
Het is een dynamisch document dat verder evolueert naarmate de klok verder tikt. De
aangehaalde onderwerpen zijn voor ons socialisten essentieel om onze gemeente om te
buigen naar een gemeente waar het beleid actief luistert naar haar inwoners en in
samenspraak komt tot de kern van respectvol bestuur in functie van de burger.
Afspraak op 14 oktober in het kiesbureau voor meer welbevinden en persoonlijk geluk:
Zorgen voor mensen doen WIJ. JIJ kiest!

Met hartelijke groeten,

De sp.a-ploeg Zwijndrecht-Burcht
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Zwijndrecht-Burcht: Zorgen voor mensen doen WIJ. JIJ kiest!
Met deze slogan sluiten wij aan bij een lange socialistische ambitie die ontstond in de steden
om iedereen de kans te geven vooruit te gaan in het leven. Een beter bestaan, gezonde en
betaalbare woningen, een behoorlijk inkomen, uitstekend onderwijs en kwaliteitsvolle en
betaalbare zorg voor iedereen, en dat in een veilige en aangename leefomgeving: het zijn
strijdpunten waar de socialistische beweging altijd werk van heeft gemaakt. Dat heeft ook
schitterende resultaten opgeleverd. De meeste mensen zijn er inderdaad op vooruitgegaan.
Maar dat is niet verworven zonder meer, zo blijkt. In Zwijndrecht wordt een huis stilaan
onbetaalbaar, zijn te veel woningen in slechte staat, veel jongeren hebben geen
kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding, de gezondheid van onze medemens lijdt onder de slechte
luchtkwaliteit, de zorg wordt koopwaar waar privébedrijven winst uit willen slaan,
gemeenschappen en ménsen worden tegen elkaar opgezet, ouders vinden almaar moeilijker
opvang voor hun kinderen, peuters en baby’s, ons dorp wordt vuiler en wordt zo goed als
onbereikbaar.
Onze prioriteiten
Uiteraard – en gelukkig maar – is het niet allemaal kommer en kwel, en is het nog altijd goed
wonen in Zwijndrecht én Burcht. Maar de huidige bestuursploeg heeft helaas de laatste
jaren de ‘feeling’ met de burger verloren. Het is tijd om opnieuw vooruit te gaan in functie
van de burger. Vooruit in Zwijndrecht én Burcht, vooruit in ’t leven!
De keuze die u maakt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is dan ook
glashelder. Onze prioriteiten daarbij zijn duidelijk:

1. Welbevinden en persoonlijk geluk
Wij staan voor een laagdrempelig beleid dat actief luistert naar de burger en waarin deze
inspraak heeft. De inwoner kan terecht bij een ombudsdienst met vragen en klachten. Een
vrijetijdsloket sensibiliseert voor buurtgerichte activiteiten (burgerinitiatief), jeugd, sport,
cultuur, openbaar vervoer en fiets. Het opfleuren van de gemeente doen we met
aanplantingen, muurschilderingen, -gedichten en parken voor jong en oud.
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2. Betaalbaar wonen in een ordelijke ruimte
We werken aan een groter aanbod kwaliteitsvolle, compacte en energiezuinige sociale
woningen voor verhuur en promoten de aankoop van een eigendom via sociale
koopwoningen en andere interessante formules. We subsidiëren co-housing (met
verschillende gezinnen onder één groot dak) en kangoeroewonen (ouders + kinderen). We
ijveren voor de uitbreiding van de groene zones aan de rand.

3. Topkwaliteit in de gemeentelijke kindercrèche
De eerste levensjaren zijn voor elk kind cruciaal. Investeren in een meer toegankelijke en
betaalbare opvang is noodzakelijk zodat baby’s en peuters ook kunnen worden opgevangen
in een kwaliteitsvolle omgeving. Flexibele openingstijden met verschillende formules tot afen-toe-opvang worden hierdoor mogelijk. Een privé-opvang is dikwijls te duur, waardoor een
maatschappelijk gedragen initiatief nodig is. Elk kind telt!

4. Administratief kantoor in Burcht
Gemeentediensten dienen beschikbaar en bereikbaar te zijn voor alle inwoners, met een
vlotte toegankelijkheid, ook zonder afspraak. Niet iedereen beschikt over digitale
mogelijkheden en het gebruik ervan. Een persoonlijke, vriendelijke en optimale
dienstverlening voor alle burgers in beide deelgemeenten. Zo moeilijk is dat toch niet?

5. In goed gezelschap in ons sociaal restaurant
Op zoek naar fijne sociale contacten in een trendy setting? Kom dan eten in ons sociaal
restaurant ! Dé ontmoetingsplaats voor jong en oud waar je een gezonde en goedkope
maaltijd kan nuttigen. Dit kan een infopunt zijn waar je meer over je rechten en andere
administratieve zaken (huisvesting, werk, zorg…) te weten komt. Verder wordt er
huiswerkbegeleiding, workshops , personal coaching en een klusjesdienst aangeboden.
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6. Verlaging personenbelastingen
Zwijndrecht is een financieel gezonde gemeente met grote reserves (volgens rekening 2017
gemiddeld €16,5 miljoen) . Wij vinden het goed om op reserves te kunnen terugvallen in
nood. Wanneer er elk jaar opnieuw miljoenen euro’s worden weggezet, kan men terecht de
vraag stellen of er niet teveel belastingen worden geïnd? Onder ons beleid willen we de
verlaging van de personenbelastingen inzetten. Een ingreep die de gemeente nauwelijks zal
voelen, maar u een extraatje biedt.

Opnieuw Vooruit: Zorgen voor mensen doen WIJ. JIJ kiest!

We willen dat het nieuwe gemeentebestuur actief luistert naar de burger, regelneverij bant
en het persoonlijk geluk en welbevinden aanzwengelt, ...
Kortom, wij willen daar bovenop …


Een GEMEENTE VAN IEDEREEN, ja, waar het opnieuw om de mensen gaat, álle
mensen, waar iedereen zich thuis voelt, wit of gekleurd, jong of wat ouder, en waar
we samen trots zijn op een mooie gemeente waar het goed en betaalbaar is om te
wonen…
We voeren een armoede- en éénoudertoets in voor alle beleidsbeslissingen van de
gemeente.
We stellen een actieplan tegen vereenzaming op. Wij bezoeken met onze
vrijwilligers regelmatig bejaarden en staan hen – waar nodig - persoonlijk bij.
Onbekend is onbemind:
Mensen hebben elkaar nodig. Al is het maar voor een blik van herkenning, of een
korte babbel. Niemand voelt zich graag alleen.
Een hechte gemeenschap is belangrijk. Samen geraken we sneller en beter vooruit.
Samenwerken is nodig, maar dat lukt alleen als we ons ook een gemeenschap voelen.
Terwijl sommigen vinden dat iedereen alles maar zelf moet doen, investeren wij in de
lijm van de samenleving. Anders valt ze letterlijk uiteen. Hoe ziet sp.a dergelijke
gemeenschap?
We stimuleren wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen rekenen op ruime
ondersteuning door het gemeentebestuur.
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We leggen enkele vaste feestelijkheden per jaar vast, waarop de hele gemeente
welkom is.
In de zomer organiseren we met het ‘zomerpodium’ ontmoetingsmomenten.
We bouwen aan parken die mensen de mogelijkheid geven om met elkaar te praten.
Een buurthuis zet kleinschalige initiatieven op, die mensen met diverse
achtergronden met elkaar in contact brengt.
We stimuleren sociaal contact tussen mensen met en zonder handicap. We geven
extra subsidies aan verenigingen die inspanningen doen om mensen met een
handicap bij hun activiteiten te betrekken en stellen hen de nodige infrastructuur ter
beschikking.
We stimuleren ook interculturele ontmoetingen: in het jeugdwerk, in het sociaalcultureel volwassenenwerk, in de sport, in de kunsten en het welzijnswerk.
We bouwen aan gemeenschappelijke buurtvoorzieningen in de publieke ruimte en
ondersteunen buurtprojecten.
We sensibiliseren de mensen verder voor (Cambio-)autodelen. Op een centrale
plaats kan iedereen, na inschrijving, een auto oppikken en weer terugbrengen voor
de volgende gebruiker.
We helpen bewoners met ideeën voor de verbetering van hun buurt. Het kan gaan
om een cultureel, sociaal, informatief of fysiek initiatief, dat steun krijgt van flink wat
buurtbewoners en het buurtleven ten goede komt. We steunen deze initiatieven met
advies, technische hulp, transport en, indien mogelijk, financieel.
We fleuren de gemeente op met muurschilderingen, gedichten en aanplantingen.
We ondersteunen initiatieven rond ruilnetwerken. In een ruilnetwerk of lokale
ruilkring wisselen mensen op vrijwillige basis spullen, tijd, diensten en kennis uit. Dat
kan gaan van het plakken van een fietsband tot internetlessen of een boek dat je kan
missen.
Het verenigingsleven vormt bij uitstek de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. We
stimuleren dan ook een divers verenigingsleven:
We moedigen scholen aan hun infrastructuur ook na de schooluren open te stellen
voor iedereen, bijvoorbeeld om cultuur te beleven of aan sport te doen.
We bieden een brede ondersteuning aan bestaande en toekomstige verenigingen.
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We behouden ook de financiële en logistieke ondersteuning van deze verenigingen,
en bouwen die, indien nodig, uit.
We bouwen multifunctionele infrastructuur uit, die diverse verenigingen kunnen
gebruiken.
Een plek voor iedereen:
Alle mensen verdienen hun eigen plek. Om elkaar te ontmoeten, om rust te vinden,
om te leven, werken, wonen, spelen en zichzelf te ontplooien. Daarom richten we
onze publieke ruimte zo in dat ze aan de noden van zoveel mogelijk mensen
tegemoetkomt. We houden dus niet alleen rekening met de gemiddelde mens – die
trouwens niet bestaat. Een creatief ingerichte publieke ruimte daagt mensen uit,
stimuleert hen en helpt maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We besteden
kortom veel aandacht en zorg aan de kwaliteit van onze publieke ruimte. We richten
de publieke ruimte naar ieders noden en verwachtingen in:
We voorzien in elke buurt voldoende comfortabele bankjes.
We bouwen in elke buurt een speelelement voor kinderen. Meer in het algemeen
richten we in de hele publieke ruimte kindvriendelijke en speelse plekken in, met
genoeg variatie.
We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare
gebouwen in kaart. Waar nodig verbeteren we ze.
We zetten in op trage wegen. Dat zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt
worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Het gaat om buurtwegen, openbare
jaagpaden en voetwegen.
We maken een prioriteit van landschapszorg. We richten de publieke ruimte creatief
en stimulerend in.
Cultuur naar ieders smaak en portemonnee:
Voor sp.a is het essentieel dat iedereen die dat wil toegang heeft tot het volledige
cultuuraanbod. Mensen mogen niet botsen op financiële, praktische of sociale
obstakels. Cultuur stimuleert sociaal contact, werkt gemeenschapsvormend, is een
ideaal middel tegen verzuring en geeft ons een ruime en open blik op de wereld. Een
vrijetijdsloket zal je op weg zetten en gidsen doorheen ons toeristisch aanbod en
sensibiliseert je voor sport, cultuur, openbaar vervoer en de fiets. Voordelige bus- en
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tramabonnementen door tussenkomst van de gemeente en de busverbinding in
eigen beheer tussen Zwijndrecht en Burcht worden door ons volledig ondersteunt.
Sommigen vinden cultuur een overgesubsidieerde linkse hobby, of willen cultuur
onderwerpen aan een puur economische en eentonige marktbenadering. Daar doen
wij niet aan mee.
Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk
mensen. We brengen populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’
cultuur voor elke portemonnee.
Onze bibliotheek is meer dan rijen boeken. In een hedendaagse samenleving is de
bibliotheek een publieke multimediahotspot, een plek waar iedereen dingen kan
opzoeken en verschillende soorten dragers, ook de meest moderne, kan uitlenen.
Informatie en ontspanning zijn basisbehoeften, die we dan ook publiek aanbieden
en delen.
We besteden extra aandacht aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en
digitaal. Ook goedkoop media uitlenen is een laagdrempelige vorm van publieke
informatie en ontspanning.
Cultuurevenementen in openlucht verbreden het aanbod en creëren
ontmoetingsmomenten. Voor ons moet de kroegentocht zeker terugkomen.
We steunen kunstverenigingen die een verrassend en toegankelijk aanbod bieden. In
aanraking komen met kunst, niet alleen als toeschouwer maar vooral ook als
deelnemer, stimuleert creativiteit, en is voor velen een bron van extra sociaal
contact.
Kunst moet je tonen. We combineren cultuur met de invulling van plekken die
daarom vragen. We brengen op blinde muren grafische elementen (zoals
tekeningen), poëzie of graffiti aan.
We voeden aanstormend talent. Kunstwerken van beginnende lokale kunstenaars
maken we zichtbaar.
We werken financiële, praktische of sociale hindernissen weg: Niet iedereen verdient
even veel, dus niet iedereen kan even veel betalen voor een opera-, concert- of
theaterticket. Met een cultuurcheque kunnen mensen met minder geld tegen een
verlaagde prijs deelnemen aan culturele activiteiten. Zo verlagen we de financiële
drempel voor cultuurparticipatie.
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We besteden ook aandacht aan het wegwerken van culturele en sociale drempels
voor cultuurparticipatie.
We moedigen lokale kortingen aan via de Z-pas, die tickets voor minder gegoede
mensen goedkoper maken. We letten er wel op dat wie van deze korting geniet niet
herkend of gestigmatiseerd kan worden.
We voeren gerichte acties om financieel zwakkere doelgroepen, zoals senioren,
mensen in armoede, studenten, scholieren en kleuters, in contact te brengen met
cultuur.
Alles in de buurt:
In de deelgemeente Burcht moet een volwaardig administratief kantoor beschikbaar
zijn. We richten een meldpunt op voor melding van problemen en klachten.
De politie, het gemeentehuis, alle diensten van de gemeente moeten voldoende
open zijn buiten de kantooruren en waar een afspraak niet nodig is. Het is niet van
deze tijd, en zelfs contraproductief, dat mensen een dag vakantie moeten nemen om
hun identiteitskaart af te halen.
Publieke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor wie in een
rolstoel zit of moeilijk te been is. Goed leesbare en eenvoudige wegwijzers in
openbare gebouwen maken deze plaatsen beter toegankelijk. Elk openbaar gebouw
moet op zijn toegankelijkheid worden getoetst.
Onze dienstverlening moet meer gebaseerd zijn op vragen van onze inwoners. We
maken een charter voor klantvriendelijkheid en vragen ook daarbij naar de ideeën
van de bevolking. Wij trachten je zo vlug mogelijk verder te helpen en op weg te
zetten zonder teveel administratieve poespas. Wij staan voor een laagdrempelig
beleid dat actief luistert naar de burger en waarin deze inspraak heeft.
Heb je een probleem met één van onze gemeentediensten? Wij pleiten voor de
aanstelling van een ombudsman binnen onze gemeente die tussen de betrokken
partijen bemiddelt en zoekt naar de beste oplossing waar iedereen zich goed bij
voelt.
Administratieve rompslomp mag organisaties die in aanmerking komen voor een
subsidie, ondernemers, projectontwikkelaars en bouwfirma’s niet in de weg staan.
Openbare aanbestedingen moeten sneller in werking treden. We gaan na waar we
administratieve vereenvoudigingen kunnen doorvoeren zonder het risico te lopen in
willekeur of vriendjespolitiek te vervallen. Bedrijven kunnen, net als onze inwoners,
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rekenen op een correcte en tijdige afhandeling van hun administratieve
verplichtingen. We denken samen met hen na over oplossingen voor vertragingen.
We helpen mensen sneller op weg:
We moeten een netwerk vormen, elkaar beter kennen en beter van elkaar weten
waarmee we bezig zijn. Zo gaan we overlappingen, misverstanden en foute
doorverwijzingen tegen. Dat laatste is cruciaal in de strijd tegen armoede. Dat we
een (kans)arm gezin snel op de goede weg kunnen helpen, kan voor veel mensen een
nieuwe start betekenen.
Informatie kunnen opzoeken via het internet is in deze tijden een basisrecht
geworden. We bieden in de bibliotheek gratis internet aan.
We bewaken permanent de toegankelijkheid van de gemeentelijke websites en
hebben in het algemeen aandacht voor de kwaliteit en het gebruiksgemak van de
websites van de gemeente.
Het ‘Sociaal Loket’ doet dienst als een gemeentelijk basisloket. Senioren, personen
met een handicap, ouders op zoek naar kinderopvang, mantelzorgers en vele andere
betrokkenen hebben behoefte aan een centraal aanspreekpunt. Bij het basisloket
kunnen ze terecht voor alle informatie over beschikbare plaatsen en diensten,
prijzen, premies en tegemoetkomingen. Ze krijgen er ook hulp bij het invullen van
aanvragen en andere administratieve formaliteiten.
Het ‘Sociaal Loket’ verwijst mensen door naar de juiste instantie: een ziekenfonds,
Kind & Gezin, een sociale huisvestingsmaatschappij, een lokale werkwinkel of de
diensten voor gezinszorg. Tegelijk respecteren we ook de vrije keuze van mensen
voor een bepaalde dienst. We werken structureel en transparant samen met alle
bestaande diensten en voorzieningen.
We richten binnen de technische dienst een snelle interventieploeg op, die op korte
termijn kan uitrukken om kleine herstellingen te doen.
Onze ambtenaren komen naar je toe. Mensen die gemeentedocumenten nodig
hebben en die een gegronde redenen hebben waarom zij zich niet bij de
gemeentediensten kunnen aanbieden, kunnen een afspraak maken, waarop een
ambtenaar aan huis komt.
We organiseren onze administratieve diensten meer vraag- en themagericht. We
bekijken voor welke dienstverlening we een digitaal, telefonisch en fysiek loket
kunnen organiseren, met een unieke functie.

10

Elk talent telt:
We kiezen samen een gemeentebestuur dat ons vertegenwoordigt. Daarom moet
wie bij dat bestuur werkt, ook alle segmenten in de samenleving vertegenwoordigen.
Bovendien geven we zo het goede voorbeeld, met voor iedereen gelijke kansen op
werk. Zo overbruggen we ook de kloof die vroeger bestond tussen ambtenaren en
niet-ambtenaren. Op deze manier is het lokaal bestuur niet alleen op papier een
voorbeeld op het gebied van diversiteit, maar gaat het ook in de praktijk beter met
die diversiteit om.
Als we minderheidsgroepen aan hun lot overlaten, krijgen we een eenzijdig
gemeentebestuur. We moeten ons bestuur daarom actief even divers maken als de
samenleving.
We bestrijden elke vorm van discriminatie krachtdadig. We maken het mogelijk dat
klachten gemeld worden en volgen ze op.
We zorgen ervoor dat we ook in onze publicaties en campagnes aandacht besteden
aan een diverse beeldvorming. Brochures over ouderschap bevatten ook foto’s van
allochtone koppels en van holebikoppels met kinderen.
We hanteren in onze externe en interne communicatie een geslachtsneutrale taal
over huwelijk en ouderschap.
We voeren een open aanwervingsbeleid, waarbij we kandidaten enkel op basis van
hun persoonlijke vaardigheden beoordelen. We zorgen dat advertenties bij nieuwe
aanwervingen ook aanlokkelijk zijn voor vrouwen en dat mannen en vrouwen
evenredig vertegenwoordigd zijn in jury’s en examencommissies.
We doen extra inspanningen om vacatures en opleidingen bij vrouwen en specifieke
doelgroepen bekend te maken.
We maken verder werk van een modern personeelsmanagement. Dat moet leiden
tot een slank, maar slagkrachtig personeelsbestand, gebouwd rond de competenties
waar we nood aan hebben.
We voeren een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Zo plannen we vergaderingen
vooral op gezinsvriendelijke tijdstippen, en kan je ook in leidinggevende functies
deeltijds werken. We maken tele- en thuiswerken mogelijk.
We motiveren vrouwelijke ambtenaren extra om promotiekansen te grijpen.
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We werven een vast aantal werknemers met een handicap aan. Daarmee stellen we
een voorbeeld: ook mensen met een handicap verdienen gelijke kansen op werk.
Pesten op het werk pakken we hard aan, met bijzondere aandacht voor preventieve
sensibiliseringsacties.
Er moet een gezond evenwicht bestaan tussen mannelijke en vrouwelijke leden in
de gemeentelijke adviesorganen.
Bij de naamgeving van nieuwe straten streven we in de short list een evenwicht na
tussen namen van belangrijke vrouwen en mannen.



Een GEMEENTE VAN VERTROUWEN: in de mensen en de toekomst, in een sfeer van
gedeelde verantwoordelijkheid én trots, waar gebouwd wordt aan gemakkelijk
toegankelijke kinderopvang, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, goede zorg,
ondersteunend onderwijs (huiswerkbegeleiding), …
Sociale rechten voor iedereen:
We willen dat sociale rechten automatisch worden toegekend.
We voorzien in alle wijken laagdrempelige onthaal- en ontmoetingscentra voor
administratieve ondersteuning en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.
Op gemeentelijk niveau installeren we een uniforme jaarlijkse (hogere) premie voor
mantelzorgers.
Op zoek naar fijne sociale contacten in een trendy setting? Kom dan eten in ons
sociaal restaurant ! Dé ontmoetingsplaats voor jong en oud waar je een gezonde en
goedkope maaltijd kan nuttigen. Eten is een basisrecht. We zorgen er voor dat
armere mensen op zijn minst geen honger lijden. Dit kan ook een infopunt zijn waar
je meer over je rechten en andere administratieve zaken (huisvesting, werk, zorg…)
te weten komt. Verder worden er huiswerkbegeleiding, workshops , personal
coaching en een klusjesdienst aangeboden.
We bieden taalondersteuning aan gedurende de hele schoolcarrière.
We kiezen ervoor dat leerlingen in het lager onderwijs hun huiswerk op school
kunnen maken.
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We willen voorschoolse, naschoolse en middagopvang die meer is dan babysitten en
bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve, sportieve, samenlevingsgerichte
vaardigheden.
Naast bestaande initiatieven willen wij nog meer met u en culturele, jeugd- en
sportverenigingen samenwerken, om het aanbod inhoudelijk te versterken
We vergeten niet dat ook jonge tieners in vakantieperiodes ergens terecht moeten
kunnen.
We willen dat de schoolgebouwen ook buiten de lesuren worden benut.
We willen dat ouders met een migratieachtergrond tijdens of na de lesuren op
school Nederlandse taalles kunnen volgen.
Werken voor welzijn:
Iedereen draagt bij naar eigen vermogen, dat is rechtvaardig en nodig om als
gemeenschap vooruit te geraken. Werken moet lonen, ook als je kinderen hebt. Wie
niet kán bijdragen, omdat hij te jong, te oud of te ziek is, vangen we op.
Een eigen inkomen voor zoveel mogelijk mensen is de basis van betaalbare welvaart
en welzijn. Werk geeft mensen de kans om zich beter in een gemeenschap te
integreren en zichzelf te ontplooien. Werkloosheid terugdringen door kwaliteitsvolle
en duurzame werkgelegenheid blijft voor sp.a dan ook een prioriteit.
Kinderopvang voor iedereen:
De eerste levensjaren zijn voor elk kind cruciaal. Investeren in een meer
toegankelijke en betaalbare opvang is noodzakelijk zodat baby’s en peuters ook
kunnen worden opgevangen in een kwaliteitsvolle omgeving. Flexibele
openingstijden met verschillende formules tot af-en-toe-opvang worden hierdoor
mogelijk. Een privé-opvang is dikwijls te duur, waardoor een maatschappelijk
gedragen initiatief nodig is. Elk kind telt!
De combinatie van werken en een gezin maken we hierdoor aantrekkelijk. Als lokaal
bestuur bieden we een meerwaarde voor werkende ouders door voldoende
kwalitatieve kinder-opvangplaatsen aan te bieden. sp.a Zwijndrecht-Burcht maakt
hier al enkele jaren een prioriteit van en nam op dit vlak verschillende initiatieven en
wil vooral blijven meewerken aan extra mogelijkheden op dit vlak.
Sp.a wil dat u bij het lokaal bestuur informatie op uw maat kan opvragen, om u
sneller naar de juiste kinderopvang te gidsen.
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We informeren gezinnen over lokale initiatieven die opvoedingsondersteuning,
onderwijsbegeleiding of vrijetijdsaanbod bieden. Daarbij hebben we aandacht voor
de diverse noden en samenstelling van gezinnen.
We maken kinderopvang beter betaalbaar. Elke ouder verdient gelijke kansen op de
arbeidsmarkt. Kinderen hebben het recht om in comfortabele, stimulerende
omstandigheden op te groeien. We beschouwen kinderopvang dan ook als een
basistaak van de lokale overheid en voorzien hiervoor de nodige financiële middelen
– ook als er onvoldoende Vlaamse subsidies voorhanden zijn.
We investeren in moderne en comfortabele opvanginfrastructuur en bekwaam
personeel. We verhogen de kans om snel een opvangplaats te vinden. We
coördineren een toegankelijk en flexibel aanbod, moedigen bestaande initiatieven
aan en vullen leemtes op. Ouders moeten terecht kunnen bij één loket dat alle
informatie over het opvangaanbod, de vrije plaatsen en de prijzen verzamelt en een
overstap tussen diverse initiatieven makkelijker maakt.
Elke kinderopvang moet toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap, ook in de
vakantie. Daarom moedigen we een verhoging van het aantal opvangplaatsen voor
andersvalide kinderen aan.
Mensen in armoede niet laten vallen:
Armoede is erfelijk. Kinderarmoede is onaanvaardbaar in een rijke samenleving als
de onze. Geen enkel kind kiest ervoor om geboren te worden in een kansarm gezin.
Kinderen die kansen missen, lopen hierdoor vaak onherroepelijk achterstand op. Het
bestrijden van kinderarmoede is geen verhaal van rijke gezinnen die vrijgevig zijn ten
aanzien van arme gezinnen, maar een verhaal dat mensen duidelijk maakt dat
iedereen gebaat is bij de goede opvoeding en ondersteuning van alle kinderen.
Ondanks de algemene welvaart die Vlaanderen kent, en de vele inspanningen die op
verschillende vlakken genomen zijn, blijven bepaalde groepen structureel
achtergesteld. Leeftijd, armoede, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap en geslacht
zijn nog altijd factoren waardoor mensen uitgesloten worden.
Rechtse partijen spreken zich nauwelijks uit over kinderarmoede. sp.a trekt de kaart
van kinderen in armoede, door te pleiten voor extra waakzaamheid op vlak van
opvoedingsondersteuning, extra inspanningen om hun ouders aan het werk te
krijgen of te houden, en extra plaatsen voor kansarme kinderen in de kinderopvang.
Ons lokaal kinderarmoedeplan is een engagement van het voltallige schepencollege.
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We geven een gemeentelijke geboortepremie aan jonge ouders.
We stimuleren de kennis van onze taal en begeleiden en betrekken ouders bij de
noodzaak van onderwijs. Het organiseren van taalcursussen bij anderstaligen maakt
deel uit van een voorbereidingstraject richting arbeidsmarkt.
We sporen verdoken armoede op o.a. via lokaal onderwijs, wijkagenten,
verenigingen, …).
Schulden stapelen zich vaak op. We helpen mensen om beter om te gaan met hun
beschikbare budget en hun schulden weg te werken via personal coaching.
We organiseren infosessies over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en
geven de deelnemers meteen ook praktische informatie mee. Sommige mensen
krijgen op die manier al de informatie die ze nodig hebben.
We verkleinen de kloof tussen kansrijke en kansarme groepen, op het vlak van
werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, cultuur, jeugd, sport en vrije tijd. Dit
houden we in het achterhoofd bij elk beleidsvoorstel en elk project dat we steunen.
Zelfstandig leven, wat er ook gebeurt:
Zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid is de basisvoorwaarde voor een menselijk
bestaan. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen en te oud is om te werken, verdient
een comfortabele en stimulerende oude dag.
Oud, ziek of gehandicapt zijn, betekent niet dat je niet kunt bijdragen aan onze
gemeenschap. We houden mensen zo vaak en zo lang mogelijk zelfstandig. Laten
hen zelf kiezen. Geven hen de middelen om hun eigen leven in te richten, zodat ze
kunnen bijdragen aan ons sociaal en zelfs economisch leven. Dit niet langer kunnen,
is bovendien geen reden om er niet bij te horen. We passen ons aan aan elkaars
situatie.
We creëren zelfstandigheid voor senioren. We bouwen we een betaalbare
seniorenklusjesdienst uit voor ouderen.
We stimuleren buurtbewoners om ouderen een handje te helpen, zodat ze langer
thuis kunnen blijven wonen.
Door te investeren in een voldoende groot aanbod thuiszorg, in ergonomisch
woonadvies en in aanpassingspremies laten we senioren zo lang mogelijk thuis
wonen.
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Een boodschappendienst helpt ouderen zelfstandig thuis te wonen. We bouwen
netwerken uit die steun en sociaal contact bieden aan hoogbejaarden. We investeren
in mobiliteitsprojecten, tussenkomst in de bedeling van personenalarmtoestellen,
vrijwilligerswerking en maaltijdbedelingen.
Een basisaanbod van cursussen, ook cursussen op het vlak van nieuwe media en
informatietechnologie zijn en must voor de actieve senior en krijgt de ondersteuning
van de gemeente. Dit in samenwerking met de seniorenraad. We organiseren
informatiesessies over pensioenen.
We creëren een aanbod van activiteiten voor actieve opa’s, oma’s en hun
kleinkinderen.
We bereiden ons voor op bijzondere weersomstandigheden die senioren extra
belasten, zoals uitzonderlijk warm of koud weer. We stellen samen met het
gemeentebestuur een zomer- en een winterplan op.
Onderhoudsplicht is een wettelijke verplichting om de kosten van de opname in een
rusthuis terug te vorderen van de kinderen. Dit wanneer het inkomen van de
bejaarde ontoereikend is om de opname te betalen. Deze verplichting heeft in vele
gezinnen en families al tot menige ruzie geleid. Dit is een gegeven dat voor sp.a
Zwijndrecht onaanvaardbaar is.
Om al deze redenen wenst sp-a Zwijndrecht hieraan een einde te maken. Door het
plafond voor de berekening van de bijdrage dermate te verhogen zal (bijna)
iedereen ontsnappen aan deze verplichte bijdrage. Voor de gemeenschap een kleine
inspanning, maar voor de betrokken senioren en hun families een grote geruststelling
voor een verdiende en onbezorgde ‘oude dag’.
We gunnen mensen met een handicap de kansen om te doen wat anderen doen: Om
zelfstandig te wonen, kunnen mensen met een handicap een beroep doen op
dienstverlening zoals poetsdiensten, de bedeling van warme maaltijden, boodschapen klusjesdiensten, een noodoproepsysteem, een financiële toelage voor ouders die
een zwaar gehandicapt kind thuis opvoeden, en opvangdiensten. Die diensten
steunen we en combineren we met maatregelen ten voordele van ouderen, zieken
en gezinnen.
Mensen met een handicap of ziekte kunnen, met de nodige aanpassingen, een
gewone woning betrekken. We leggen openbare bouwmaatschappijen voorwaarden
op bij de bouw van nieuwe woningen en kennen premies toe aan inwoners die hun
woning aanpassen in functie van een handicap.
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Modern bestuur:
In een vooruitstrevende gemeenschap is iedereen mee, en doet iedereen mee, op
welke manier dan ook. We laten niemand achter en betrekken al onze inwoners, met
hun wensen, ideeën en talenten, bij het beleid. We houden iedereen op de hoogte
van veranderingen en vooruitgang. We bieden iedereen zoveel mogelijk inspraak en
de kansen om problemen of oplossingen aan te kaarten. Een modern bestuur staat
ten dienste van de ganse bevolking en weerspiegelt haar diversiteit.
In een democratie is het beleid van en voor iedereen. Keuzevrijheid en inspraak
mogen niet stoppen in het stemhokje. Iedereen heeft het essentiële recht zoveel
mogelijk informatie over het beleid te krijgen en er zijn zeg over te doen. Het bestuur
vertegenwoordigt al onze inwoners en moet hen daarom permanent en volledig
informeren, naar hen luisteren en hen betrekken bij het lokale beleid.
Wij hebben geen angst om elke stem te laten horen en te laten meetellen. Wat
inspraak betreft, is de wet van de sterkste voor ons geen optie. Iedereen moet zoveel
mogelijk kansen hebben om mee te zijn en mee te doen.



Een GEMEENTE DIE VEILIG IS EN OOK ZO AANVOELT, waar criminaliteit op een
proportionele manier wordt bestreden, maar die ook vecht tegen sociaal onrecht.
Politiemensen moeten zichtbaar in de buurt bewegen. De politie moet bereikbaar en
aanspreekbaar zijn. Een politie dicht bij de mensen. Wij willen veel meer aandacht
voor criminaliteit achter de voordeur (huiselijk geweld, cybercriminaliteit), de
winkeldeur (fraude, malafide handel, ondermijnende criminaliteit) en de bedrijfsdeur
(milieucriminaliteit, sociale dumping).
Wij kiezen voor nultolerantie voor onaangepast verkeersgedrag (te beginnen met
overdreven snelheid) en strikte handhaving van zone 30. Met lokfietsen willen we
fietsdieven pakken. Wij herwaarderen de rol van de wijkagent. Die verplaatst zich te
voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
Snel en veilig op weg. Je in het verkeer mengen wordt in onze gemeente soms een
hele uitdaging. We worden omsloten door autosnelwegen. Het vele sluikverkeer op
de spitsuren moeten verwerken bevordert geenszins een vlotte verkeersstroom. De
toepassing van het ‘STOP-principe’ kan al heel wat soelaas brengen.
STOP staat voor S = (eerst) Stappen, (dan ) Trappen, (vervolgens) Openbaar vervoer
en tot slot de Personenwagen.
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Willen we dit bereiken zullen we een aangename en verkeersveilige omgeving voor
de zgn. zwakke weggebruiker moeten creëren. Verkeerstechnisch moeten er
ingrepen gebeuren. Soms zal dat pijn doen, belangengroepen zullen dwars liggen en
dit is hun goed recht.
Voor ons is vooral in woongebieden ‘leven’ voornamer dan ‘verplaatsen’. De
infrastructuur moet ook in dit kader ingericht of aangepast worden.
Onze aandacht gaat in deze vooral naar de jeugd en anders validen. Kinderen moeten
veilig naar school kunnen, in onze gemeente waar de scholen centraal gelegen zijn,
moet er nog veel aangepast worden. Mensen die zich moeilijker in het verkeer
kunnen mengen moeten faciliteiten krijgen. Minder mobiele centrales,
voorbehouden parkeerplaatsen die ruim genoeg zijn …….
Jong en oud en mensen die niet goed te been zijn, zijn de norm bij de aanleg van
straten en pleinen.



Een GEMEENTE DIE BEWEEGT en niet langer stilstaat: waar alles makkelijk bereikbaar
is met openbaar vervoer, met de fiets, of gewoon te voet. Geef de straat terug aan
de bewoners. De Zwijndrechtenaar én Burchtenaar moet zich comfortabel, veilig en
betaalbaar in zijn gemeente kunnen blijven verplaatsen.
We willen volwaardige fiets- en openbaarvervoerverbindingen in en tussen onze
gemeente en de nabijgelegen gemeenten creëren.
We halen sluipverkeer uit de woonwijken weg. Zonder de auto te bannen, richten
we de gemeente zo in dat bewoners en bezoekers zich echt anders kunnen
verplaatsen: nog meer met de fiets en te voet, minder vaak met de eigen auto en
meer met het openbaar vervoer.
We willen dat de fiets op tram en trein kan worden meegenomen. We zorgen ervoor
dat er tegen 2030 geen dodelijk verkeersslachtoffer meer valt in Zwijndrecht én
Burcht.
We willen dat de haven vracht van de weg naar het spoor en de binnen- en kustvaart
brengt. Zwaar vrachtverkeer houden we weg van scholen en van fiets- en
voetgangersroutes. We willen dat de politie strenger optreedt tegen
verkeersovertredingen, zeker aan schoolpoorten.
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Wij wensen daarom te investeren in alle vormen van collectief busvervoer in de
haven (fiets-, pendel- en I-bussen); wij promoten het interessante lijnabonnement.
Sport beweegt ons allemaal:
Lichaamsbeweging is niet alleen fysiek gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en
zelfs gelukkig te blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen
bij elkaar.
Sportbeleving die ouder(s) & kind ‘samen’ kunnen doen is bevorderlijk binnen de
familiekring en verhoogd aan beide zijden de inzet.
We investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren. Veel senioren hebben
een wens en vraag naar sport- en recreatieve activiteiten. Toch zijn er weinig
sportclubs die hier specifiek op kunnen of willen inspelen. Hierdoor is de drempel om
naar een sportclub te stappen voor senioren vaak (te) hoog.
Ouderen moeten ook overdag de mogelijkheid tot sporten hebben.
Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf
60 jaar, verdienen extra ondersteuning in het subsidie reglement.
We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.
We bouwen een voldoende groot en divers aanbod uit aan één- en meerdaagse
sportkampen tijdens schoolvakanties.
Gemeente maakt dat lidmaatschap van de club betaalbaar is voor kansengroepen.
Het spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur als de opleiding en training binnen
de clubs kwaliteitsvol moet zijn.
We zetten een eigen sportuitleendienst op en stimuleren de samenwerking met
clubs.
We bieden de niet-georganiseerde sporter (die geen lid kan of wil worden van een
club) toch de mogelijkheid om samen met anderen te sporten.
De sportdienst onderzoekt samen met verscheidene sportclubs in de gemeente naar
projecten met als opzet specifieke doelgroepen aan het sporten te krijgen.
We bouwen aan degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en
mensen.
We maken sportinfrastructuur vrij toegankelijk.
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We investeren in speelpleinen, skateparken, fitnesstoestellen in openlucht en gratis
sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school.
Elke deelgemeente verdient multifunctionele sportmogelijkheden. Daarom moet de
aanleg van een ‘indoorsport mogelijkheid’ in Burcht een prioriteit krijgen.
Goede sportinfrastructuur vereist een streng reglement.
Ook personen met een handicap vinden vaak moeilijk aansluiting bij het bestaande
sportaanbod.
We voorzien voldoende middelen voor onderhoud van sportfaciliteiten. We hebben
ook aandacht voor ‘kleinere’ of minder populaire sporten. We steunen en werken
samen met de sportsector: We doen een ronde van alle sportclubs, met een
vragenlijst als leidraad. Halfweg de legislatuur houden we een evaluatieronde. We
investeren in een efficiënt werkende sportraad. We ondersteunen vrijwilligers.
We zetten alle leeftijden aan om te proeven van sport:
We organiseren een sportinitiatiedag. Aan sportevenementen die hier plaatsvinden,
koppelen we lokale acties. We werken aan een systeem van
jongerensportbegeleiding. Trainers van clubs én sporters zoeken jongeren op in hun
eigen buurt en organiseren sportinitiatie en -wedstrijden. Ze leiden de jongeren naar
een geschikte club.
Sportshoppen: voor slechts enkele euro’s per les kunnen onze inwoners met een
tienbeurtenkaart proeven van een waaier van sporten. De sportclubs krijgen
potentiële nieuwe klanten in ruil.
We organiseren een dag of week van de sportclub. In ruil voor gratis reclame bieden
de sportclubs kortingen aan voor mensen die voor het eerst bij hen komen sporten.
Een sportuitleendienst verstrekt goedkoop sportmateriaal.



Een GEMEENTE DIE ONDERNEEMT en laat ondernemen: de overheid helpt waar ze
kan, en wie wil werken, duurzaam wil ondernemen of handel drijven verdient alle
steun. Alles in de buurt.
We geven ondernemers de kansen om hun werk rendabel te maken. In lokale
winkels kan iedereen snel terecht, ook mensen die minder goed te been zijn.
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Bovendien creëert een levendige lokale economie ontmoetingsplaatsen en momenten.
Als alleen de vrije markt speelt, verdwijnen kleinere handelaars of krijgen ze het heel
moeilijk. Diversiteit stimuleren is de enige manier waarop ze het hoofd kunnen
bieden aan megaketens.
We geven lokale ondernemers de kansen om hun markt en bekendheid te vergroten:
We promoten en geven ruimte aan lokale markten. We organiseren ontmoetingsdagen, waarop geïnteresseerde starters in contact komen met ervaren ondernemers.
Dergelijke ontmoetingen scheppen een sfeer van vertrouwen tussen ondernemers en
ons gemeentebestuur. Dat komt de lokale verankering van bedrijven ten goede.
Lokaal ondernemen kan rendabel én aangenaam zijn. Bereikbaarheid en een
aangename winkelomgeving zijn van levensbelang:
We verfraaien winkel- en wandelstraten waar nodig. Een goede bereikbaarheid is
van vitaal belang voor lokale ondernemers en horeca. We houden daarmee rekening
bij het uittekenen van ons parkeerbeleid.
Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de
gang zijn, doen we extra inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken.
Mensen die moeilijk aan werk geraken, blijven we steunen, zodat ook zij aan de slag
kunnen. Als lokale overheid kunnen we plaatselijke werkgelegenheidsproblemen en
-kansen het best inschatten. Een lokaal werkgelegenheidsplan, in samenwerking met
alle betrokken lokale partners en in overleg met de VDAB, kan extra aandacht
schenken aan kansarme groepen.
Zelfstandig ondernemen is een bron van creativiteit en vooruitgang, en creëert jobs.
We laten jobcreatie niet alleen aan de markt over, want dan zijn er altijd mensen die
uit de boot vallen. Evenmin laten we het alleen aan andere bestuursniveaus over.
Werken in de buurt maakt het combineren van een gezin met een professioneel
leven heel wat gemakkelijker. Door voor iedereen een rol mogelijk te maken die bij
hem past, als werkgever of als werknemer, onderscheiden we ons van diegenen die
denken dat lokaal economisch beleid alleen maar bestaat uit industriegronden en panden ter beschikking stellen.
We activeren werkzoekenden: We helpen langdurig werklozen en mensen met een
leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De
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gemeente sluit daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere
gespecialiseerde organisaties.
We werken de drempels weg die de stap naar een job in de weg staan: taalkennis,
psychosociale of financiële problemen.
We zorgen voor een goed investeringsklimaat voor ondernemers en bedrijven.
We bieden mensen die met een eigen zaak willen beginnen informatie en advies
waarmee ze hun plannen kunnen realiseren en hun kansen op succes kunnen
verhogen.
We geven onze inwoners bij bepaalde gelegenheden, zoals huwelijken, gouden
bruiloften of andere vieringen geschenkbonnen die ze kunnen gebruiken bij lokale
winkeliers.
We maken dat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen doorstromen van de sociale
naar de gangbare economie.
De sociale economie – waaronder beschutte en sociale werkplaatsen horen – biedt
ook werk aan mensen met een handicap of een psycho-sociale problematiek. We
steunen deze projecten.



Een GEMEENTE DIE BLAAKT VAN GEZONDHEID, die gaat voor schone lucht, parken
en groen, en écht gelooft in geluidswanden en innovatieve en circulaire economie,
die klimaatneutraal zal zijn en die aandacht en ruimte geeft aan ruimte en stilte.
Onze omgeving is groen en duurzaam. We leven in een sterk verontreinigde
omgeving. Geluidshinder, luchtvervuiling en fijn stof maken hier het leven
ongezond.
Vooruitgang in economie en ecologie kunnen niet zonder elkaar. Leefmilieu en
natuur hoeven niet ondergeschikt te zijn aan economische activiteit. Zorgen voor het
milieu betekent niet inboeten op comfort.
We onderhouden groene ruimte zonder gebruik te maken van chemische middelen,
we nemen milieucriteria mee bij aanbestedingen, we verhogen de energie-efficiëntie
van overheidsgebouwen en streven naar ‘passieve’ nieuwbouw.
We introduceren of werken mee aan een vegetarische dag. Promoten het eten van
meer fruit en groenten. Natuur en ademruimte zijn een basisrecht, rustige plaatsen
moeten overal in de gemeente te vinden zijn.
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We blijven investeren in waterzuivering. Nieuwbouw en grote renovaties hebben
een gescheiden waterafloop.
Geluidsoverlast heeft vele oorzaken. Vooral gemotoriseerd transport is de
belangrijkste oorzaak. Geluidswerende schermen of groenschermen kunnen hieraan
gedeeltelijk verhelpen. We weigeren organisaties die veel en blijvende
geluidsoverlast veroorzaken.
Lichtverontreiniging wordt vaak onderschat. Groene led verlichting respecteert de
biodiversiteit. Daarom wordt dit voor ons de openbare verlichting van de toekomst.
Als we maar gezond zijn:
Onze gezondheid is ons belangrijkste goed. Een gemeente kan daar heel wat aan
doen. Voorkomen is beter dan genezen. Vooral lokaal, dicht bij scholen, gezinnen en
kinderen, kunnen we veel doen aan ziektepreventie.
Een lokale gemeenschap ziet het snelst wat de noden en behoeften van onze buren
zijn en hoe we de diverse zorgdiensten en instellingen efficiënt op elkaar kunnen
afstemmen.
Mensen zijn geen statistieken. Zieke mensen ‘renderen’ economisch misschien niet,
maar daarom schrijven we hen nog niet af. Ze blijven integraal deel uitmaken van
onze gemeenschap. We waarderen hun plaats in onze samenleving en gunnen hen
het comfort, het sociaal contact en de voldoening die we onszelf toewensen. Ziek zijn
kan iedereen overkomen, kort- of langdurig. We dragen dan ook allemaal samen bij
aan een stevig opvangnet voor zieke mensen.
Onze eerste boodschap moet zijn : ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Maar
wanneer mensen toch ziek zijn, verzorgen en omringen we hen met het nodige
comfort, zodat zij in hun eigen omgeving kunnen genezen.
Het 'Sociaal Huis', een samenwerkingsverband tussen gemeente, ziekenfondsen,
artsen en kinesisten, is er om een efficiënt, geïntegreerd en eenvoudig welzijnsbeleid
uit te bouwen. Zo voorkomen we dat mensen die nood hebben aan zorg, opvang of
bijstand, door de mazen van het net vallen.
Zorg en comfort:
Waar dat kan, maken we het mogelijk dat mensen thuis verzorgd worden. Dat laat
zieke mensen in hun waardigheid.
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Er zijn veel tekorten in de gezondheidszorg en thuishulp. We bewaken de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod. Daarvoor werken we nauw
samen met initiatieven als de eerstelijnsgezondheidszorg, de palliatieve zorg, de
geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg.
We rusten alle openbare gebouwen uit met een automatische externe defibrillator
(AED). Met deze toestellen kunnen opgeleiden eerste hulpverlening toedienen bij
ernstige hartproblemen.
Voorkomen is beter dan genezen: We voeren acties voor de preventie van ziekten
zoals kanker en aids. We voeren campagnes tegen roken en voor gezonde voeding,
thuis en op school.
Artsen, verpleegkundigen, kinesisten en ziekenfondsen zijn allemaal betrokken bij
ons gezondheidsbeleid, maar vaak los van elkaar. We brengen al deze betrokkenen
op regelmatige tijdstippen samen voor gezamenlijk overleg. Zo ontdekken we
problemen op tijd en kunnen we snel bijsturen.
We organiseren via de gezondheidsraad regelmatig voorlichting, samen met artsen,
apothekers en andere zorgverstrekkers. We moedigen netwerken aan die actief zijn
rond gezondheidsthema’s.



Een GEMEENTE DIE WEER BLINKT als sluikstort opnieuw deftig wordt bestreden.
Wij willen meer toezicht en handhaving op overlastproblemen zoals sluikstort,
nachtlawaai en vandalisme.
Aangenaam leven in onze gemeente. Een veilig gevoel is het begin van alles. Politie
moet gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Bewakingscamera’s zetten we
zeer doordacht in en enkel op plaatsen met een reëel veiligheids- of
vandalismerisico. Vandalisme blijft voor ons een voorname vorm van onveiligheid.
Ook de openbare verlichting wordt ruim voorzien en degelijk onderhouden .
Intrafamiliaal geweld is ook voor het lokale bestuur een belangrijk
veiligheidsprobleem. Sociaal onaanvaardbaar gedrag gaan we te lijf met
gemeentelijke administratieve sancties.
Wij wonen graag in een goed onderhouden buurt. Een goed onderhouden buurt
maakt dat mensen graag uit hun huis komen. Hierdoor ontstaat een beter
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buurtleven. Wanneer we zorg dragen voor onze publieke ruimte is de kans groter op
een hechte en stimulerende gemeenschap.
Sluikstorten wordt daadwerkelijk opgespoord. Graffiti-artiesten kunnen hun
artistieke gave kwijt, maar alleen daar waar wij hen de kans geven. Een regelmatig te
herschilderen stuk witte muur kan kunstzinnig verantwoord zijn.
De stoep moet netjes en toegankelijk zijn (zonder hondendrollen en tijdens de
winter, zonder sneeuw).
Leegstand en verkrotting geven een buurt een troosteloze en onaangename aanblik.
We hebben oor voor de door inwoners gemelde problemen. De buurt wordt van de
inwoners, door hen te sensibiliseren en door samenwerking met de gemeente.
Trots op wat we opbouwen:
We werken aan een aantrekkelijke en bloeiende gemeente voor inwoners en
bezoekers, met een dynamisch imago en aantrekkelijke trekpleisters.
We hebben een rijk verleden om te ontginnen. Die traditie, gecombineerd met een
vooruitstrevend beleid, kan van onze gemeente een bloeiende plek maken, waarop
we trots kunnen zijn. Een plek met een uitgesproken warm gezicht en sterke troeven.
Daarvoor moet je echt niet een hele reeks musea, geklasseerde gebouwen of andere
‘klassieke’ toeristische troeven hebben. Ook aandacht voor het toeristisch
potentieel van een pittige lokale kermis of van een opmerkelijk gebruik kan heel wat
teweegbrengen.
Velen denken al te gemakkelijk dat we geen toeristische mogelijkheden hebben,
omdat er in onze gemeente niet meteen veel toeristische ‘klassiekers’ zijn. Ze
miskennen daarmee de innovatieve en inspirerende mogelijkheden voor een creatief
bestuur om onze gemeente en haar unieke verhaal op de kaart te zetten.
Hoe wensen we dit te realiseren? We maken een inventaris van wat of wie bijzonder
is/was in onze gemeente. Wat hebben wij dat ons apart maakt? Met die kennis
werken we een aantrekkelijk aanbod uit.
We propaganderen, eventueel met de ons omringende gemeenten, een interessant
wandel- of fietsparcours uit.
We leggen linken tussen onze plaatselijke troeven en culturele of andere
evenementen in de buurt.
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Een GEMEENTE DIE BETAALBAAR is voor iedereen: aanvaardbare huur-en
woningprijzen, veel meer sociale huur- en koopwoningen, onderwijs binnen het
bereik van ieders portemonnee…
Uiteraard is het voor de meeste burgers fijn wonen in Zwijndrecht en Burcht. Maar
het is niet voor iedereen zo aangenaam. Grote gezinnen vinden moeilijk een
geschikte en betaalbare woning. Vaak is de huurprijs onredelijk hoog en voor veel
mensen onhaalbaar. En de kwaliteit van de woningen is niet gegarandeerd. Met een
attest dat elke woning tegen 2035 gegarandeerd veilig en gezond is, willen we de
huurder beschermen. En de verhuurder die tegen een redelijke prijs verhuurt,
belonen. Er zullen de komende jaren ook meer verschillende woningen moeten
komen, want er zijn de jongste tijd te veel kleine appartementen gebouwd.
Gevarieerd wil zeggen woningen voor alle lagen van de bevolking, arm en rijk, jong
en oud, alleenstaand of getrouwd, met welke achtergrond dan ook. En de woningen
moeten betaalbaar, duurzaam en kwaliteitsvol zijn. De gemeente moet daarin een
actieve rol spelen door nieuwe sociale woningen te bouwen. Zoals iedere mens recht
heeft op een menswaardige levenskwaliteit, zo heeft ook ieder van ons recht op een
menswaardige leefomgeving. Betaalbaar kwaliteitsvol wonen.
Voor ons kan het niet dat mensen in een woning leven die hen armer en ongezond
maakt. We aanvaarden ook niet dat er buurten ontstaan die enkel zijn voorbehouden
aan de rijke mensen gescheiden van de minder begoede burgers . Wij staan voor
aangenaam groene buurten met een gezonde mix van comfortabele kwaliteitsvolle
en betaalbare woningen.
Het mogen geen loze beloften blijven, de private markt moet gewezen worden op de
normen vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Mistoestanden moeten bij de
instanties aangeklaagd worden. De sociale woningbouw moet zich in onze gemeente
verder kunnen ontwikkelen. Er moet speciale aandacht besteed worden aan het
ontwikkelen van sociale kavels op de woonuitbreidingsgebieden. Geen isolatie van
wijken maar sociale integratie in de gemeente. De mogelijkheid scheppen om deze
woningen op termijn aan te kopen, met inbegrip van de reeds gestorte huurbedragen
integraal in de aankoopsom te laten opgaan.
Nieuwe vormen van wonen verdienen onze aandacht met gemeenschapswoningen
en specifieke woonmogelijkheden voor alleenstaanden. We werken aan een groter
aanbod kwaliteitsvolle, compacte en energiezuinige sociale woningen voor verhuur
en promoten de aankoop van een eigendom via sociale koopwoningen en andere
interessante formules. We subsidiëren co-housing (met verschillende gezinnen onder
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één groot dak) en kangoeroewonen (ouders + kinderen). We ijveren voor de
uitbreiding van de groene zones aan de rand.
We selecteren woon-ontwikkelingszones voor divers wonen waarin woningen voor
kleine en grote gezinnen en groepswoningen voor senioren worden gebouwd, en
waarin in intergenerationele woonvormen wordt voorzien.
Met de oprichting van een woningbouwcoöperatie maken we het mensen mogelijk
om via woonaandelen gaandeweg eigendom of woonrechten te verwerven.
Onder basiscomfort verstaan we een betaalbare kwaliteitswoning en goedkope
energie. Een veilig gevoel in een nette straat waarin niemand te hard rijdt. Een
mogelijkheid om overal op tijd te geraken zonder stress en op een milieuvriendelijke
manier. Je buurt is een oord met groen waar je tot rust kunt komen, je kunt
ontspannen, je kunt winkelen en mensen ontmoeten.
Energie slorpt een groot deel van ons maandbudget op. Iedereen heeft recht op
betaalbare energie. Door samen aankopen kunnen we onze energiefactuur
individueel verlagen. Daarnaast moeten we elke vorm van rationeel energieverbruik
mee ondersteunen en permanent bekendmaken. Isolatie toepassingen blijven we
promoten en voor zover dit draagbaar is mee financieel belonen.
Vele oude woningen zijn echte energie slokoppen. Via energiescans kan hier veel aan
gedaan worden. De (gratis) energiescan kan als service in de gemeente aangeboden
worden.
Onze factuur voor het waterverbruik is de laatste jaren zeer sterk gestegen. Vooral
de toepassing van het (bijna) maximum voor de saneringsbijdrage jaagt velen op
kosten. Onze partij heeft zich steeds tegen deze onrechtvaardige hoge bijdrage
gekeerd. Voor ons moet deze saneringsbijdrage naar beneden. Samen staan we
sterker.
Zwijndrecht is een financieel gezonde gemeente met grote reserves. Wij vinden het
goed om op reserves te kunnen terugvallen in nood. Wanneer er elk jaar opnieuw
miljoenen euro’s worden weggezet, kan men terecht de vraag stellen of er niet teveel
belastingen worden geïnd? Onder ons beleid willen we de verlaging van de
personenbelastingen inzetten. Een ingreep die de gemeente nauwelijks zal voelen,
maar u een extraatje biedt.
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Een GEMEENTE DIE SOLIDAIR is werkt samen over de grenzen heen: Geen mens en
geen gemeenschap kan in zijn eentje vooruitgaan. We nemen anderen die het
moeilijker hebben mee. Dat geldt voor individuen, maar ook voor hele
samenlevingen, ver weg of dichtbij.
Acties op lokaal niveau geven de problematiek van ongelijke kansen op
internationaal niveau een concreet gezicht. Dit is de beste manier om mensen te
sensibiliseren. We helpen niet alleen het ‘arme’ Zuiden, maar leren daarmee ook van
elkaar. Zo investeren we onrechtstreeks ook in onze eigen gemeente.
We zijn solidair met het zuiden: We doen actief aan ontwikkelingssamenwerking.
Daarvoor is het essentieel dat er een schepen bevoegd is voor
ontwikkelingssamenwerking, dat er een ambtenaar of een gemeentelijke dienst is
voor noord-zuidverhoudingen, dat er een beleids- en actieplan is en dat we 1
procent van ons budget aan solidariteit besteden. Ook de gemeentelijke Derde
Wereldraad voor het noord-zuidbeleid of internationale solidariteit kan bijdragen tot
een doeltreffender noord-zuidbeleid.
We informeren mensen over ons noord-zuidbeleid en maken hen enthousiast om
mee te doen. We gebruiken de expertise van maatschappelijke organisaties in
binnen- en buitenland om te sensibiliseren over het bredere thema van globalisering.
We vragen ook de medewerking van immigranten en inwoners van onze gemeente
die ervaring hebben met projecten in het zuiden. We gaan een actief partnerschap
aan met een ngo of lokale vereniging in het zuiden.
Indien mogelijk gaan we een stedenband aan met een lokaal bestuur uit het zuiden.
Een stedenband is een officieel en politiek-maatschappelijk gedragen
samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen. Het zet de wederzijdse opbouw
van bestuurlijke capaciteit centraal, net als de versterking van plaatselijke
democratiseringsprocessen.
In het kader van de jaarlijkse Internationale Vrouwendag op 8 maart, organiseren we
ook in onze gemeente activiteiten.
We voeren eerlijke handel:
We voeren een eerlijk en duurzaam aankoop- en aanbestedingsbeleid. We gebruiken
dus duurzaam gewonnen hout, koffie, wijn of fruitsap uit de eerlijke handel en kledij
met een sociaal label voor ons personeel. Zo werken we mee aan een waardige
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toekomst voor kleine boeren in het zuiden en duurzame producenten in het
noorden.
We blijven de Fair Trade Gemeenten-campagne ondersteunen. Daarvoor moeten we
voldoen aan een aantal criteria. Een trekkersgroep laat ons zelf de stap zetten naar
eerlijke handel en overtuigt winkels, horeca, scholen, bedrijven en organisaties om
mee te doen. We nemen ook initiatieven rond lokale duurzame voeding.



Een GEMEENTE VAN EN VOOR DE JEUGD

We denken niet alleen op korte termijn en klampen ons niet hardnekkig vast aan het
verleden. De samenleving staat niet stil, generatie na generatie veranderen mensen.
Dat ontkennen we niet, en evenmin proberen we verandering tegen te houden.
Neen, we leiden verandering in goede banen, zodat niemand achterblijft.
Voor ons zijn jongeren geen last. Integendeel, als we hun verschillende talenten
erkennen en ontwikkelen, kan hun creativiteit onze hele gemeenschap stimuleren.
We dwingen kinderen en jongeren dan ook niet in onze oude hokjes of denkwijzen,
maar luisteren naar wat zij willen en voeden hun talent. Tegelijk nemen we wat wel
goed was in het verleden mee via opvoeding en cultuur. Dit alles maken we
betaalbaar voor iedereen, niet alleen voor wie al mee was.
We kiezen voor open onderwijs, want kinderen en jongeren leren niet alleen op de
schoolbanken, maar ook buiten de schooluren kunnen ze tal van leerervaringen
opdoen: We stimuleren ouders om ook kleuters regelmatig naar school te laten
gaan.
We moedigen onderwijsinstellingen aan om samen te werken met sociaal-culturele
verenigingen, sportverenigingen en jongerenorganisaties. We stimuleren de
invoering van een vegetarische dag op school, om kinderen bewust te maken van
andere mogelijkheden en ethische keuzes. We investeren in een aantrekkelijk
activiteitenaanbod voor jongeren:
We vernieuwen waar nodig en onderhouden toegankelijke speelpleinen.
Een graffitimuur is een uitlaatklep voor jong creatief talent.
We ondersteunen een divers jeugdwerkaanbod, met onder meer jeugdbewegingen,
jeugdateliers en speelpleinwerking.
We bieden stockeerruimte aan voor spel- en sportmateriaal.
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Een voldoende groot en divers vrijetijdsaanbod is nodig tijdens schoolvakanties.
Jongeren ontmoeten elkaar nu eenmaal in de publieke ruimte. De buurt onthaalt dit
sociaal contact niet altijd met open armen. We maken werk van een positief beleid
voor rondhangende jongeren.
We maken echte inspraak van kinderen mogelijk met een bevraging van kinderen in
hun buurt. We stellen vragen over thema’s die hen na aan het hart liggen en houden
aansluitend een ‘kindergemeenteraad’ over de resultaten.
We ondersteunen jeugdverenigingen op verschillende manieren: We dringen het
vandalisme aan jeugdlokalen terug. We geven ondersteuning om de
jeugdwerklokalen brandveilig en energiezuiniger te maken. We staan de
verenigingen bij met gericht advies.
Binnen de jeugdraad gaan we na op welke manier we het subsidiereglement voor
jeugdverenigingen eenvoudiger kunnen maken. Naast een jaarlijkse subsidiëring,
blijven we openstaan voor dialoog wanneer zich specifieke problemen aandienen.
Niet ieder kind of jongere voelt zich geroepen om in het jeugdwerk te stappen. Het is
daarom van belang dat er zeker binnen de jeugdsector voldoende ruimte blijft voor
experimenten en vernieuwing.
We bouwen de jeugdraad uit als een ontmoetings- en reflectieruimte voor en over
jongeren.
Financiële steun is welkom voor het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen, voor
alarminstallaties, kampvervoer, enzovoort.
We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting
vinden met de samenleving.
We voorzien plekken waar jongeren zich kunnen uitleven, op allerlei manieren: een
graffitistraat, een voetbalplein en parken. Voor kinderen richten we een
waterspeelplein in, met een dubbele functie: als speelplein en als waterreservoir.
We werken aan een speelbos. Op dezelfde manier creëren we ‘groenweefsel’: we
verbinden bestaande en nieuwe groene plekken met voetgangers- en fietspaden.
Trots op elk talent: Iedereen is ergens goed in. Daardoor kunnen we samen aan een
aantrekkelijke gemeente bouwen. Daarom herkennen en stimuleren we ieders
talent en creativiteit.
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Ieders talent telt, van jongs af aan: Daarom bieden we een scala aan spel, plezier,
entertainment en ontspanning, die iedereen kan betalen en die aan ieders
behoeften voldoen.
Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Later staan zij in voor ons én voor hun eigen
kinderen. Investeren in een gelukkige, creatieve jeugd is daarom de motor van
vooruitgang. Alleen als we onze kinderen en waar ze goed in zijn waarderen, kunnen
ze hun plaats vinden in onze gemeenschap, ons allemaal iets teruggeven en gelukkige
volwassenen worden.



Een GEMEENTE DIE COMMUNICEERT informeert iedereen: We gebruiken alle
vormen van communicatie, waarmee we meer mensen op een efficiëntere manier
bereiken. Op onze website kan iedereen de resultaten van de gemeenteraad volgen.
Uiteraard vergeten we de bevolking zonder internet niet: communicatie op papier en
op strategische plaatsen blijft belangrijk. We maken die voor iedereen aangenaam en
duidelijk verstaanbaar.
We houden een catalogus met alle producten en diensten waarvoor je bij de
gemeente terecht kan, up to date.
We informeren iedereen via het Gemeentelijk Infoblad. Dit is voor ons een magazine,
waarin we alle nieuwe projecten van onze gemeente uitleggen en een kijkje bieden
achter de schermen van het bestuur.
We leggen de nadruk op duidelijk taalgebruik. We gebruiken geen ambtelijke termen
die alleen ingewijden begrijpen.
We bouwen aan inspraak en participatie en gebruiken nieuwe vormen van
democratie.
We betrekken de bevolking bij de opmaak van onze beleidsplannen. Samen kiezen
we welke speeltuigen er in de speeltuin moeten komen, hoe een hondenwei er echt
uitziet, welke maatregelen we rond verkeersveiligheid gaan nemen, enzovoort.
Zeker wat lokale ruimtelijke ordening betreft, is doorgedreven participatie van
gebruikersgroepen aangewezen. De betrokkenheid van burgers moet meer zijn dan
‘draagvlak creëren’. Meer participatie betekent dat bewoners ook echt ideeën
kunnen aanreiken, dat ze zich verbonden voelen en verbonden zijn met onze
gemeenschap. Daarom moet participatie al deel uitmaken van het ontwerpproces,
dat we niet enkel overlaten aan experts, ambtenaren en politici.
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We organiseren ‘politiemomenten’, waar mensen van gedachten kunnen wisselen
met de politie. Het is goed dat burgers en politie elkaar tijdens dergelijke
bijeenkomst beter leren kennen, hierdoor wordt het onderling vertrouwen versterkt.
We versterken adviesraden en waarderen ze op tot echte democratische organen.
We houden de leden van lokale adviesraden op de hoogte van de onderwerpen
waarover we hun inbreng vragen.
Voorafgaand aan elk groot project zetten we een participatietraject op maat op. We
betrekken de inwoners bij elke stap van de ontwikkeling en uitvoering. Een belangrijk
aandachtspunt is dat we precies weten wat onze inwoners willen, ook als een
adviesraad deze wensen verzamelt en bundelt.
We maken vaker gebruik van openbare hoorzittingen, voor meer thema’s. Op die
manier houden we ook rekening met de stem van inwoners die geen lid zijn van een
inspraakorgaan. Ook niet-georganiseerde inwoners staan we bij, zodat ze goed
kunnen volgen.
We beantwoorden ieders vraag en doen iets met elke opmerking. We bouwen een
echt ‘overlegbestuur’ voor onze gemeente uit. Dat is een plan van aanpak op lange
termijn, voor tweerichtingscommunicatie op nieuwe en sociale media, en voor het
behandelen van brieven, telefoons en e-mails binnen een vaste termijn. Met ideeën
en opmerkingen doen we ook écht iets, of we leggen op zijn minst uit waarom dat
niet mogelijk is.
We richten een gezondheidsraad op voor personen met een handicap en
waarborgen de goede werking ervan. We kunnen pas over gelijkwaardigheid spreken
als personen met een handicap ook inspraak hebben over hun leefwereld.
Snel en tot uw dienst: Een moderne overheid staat ten dienste van iedereen, is altijd
bereikbaar, werkt snel en stelt de juiste prioriteiten. Het is uitermate belangrijk dat
iedereen terecht kan bij de diensten van onze gemeente, zodat niemand achterop
raakt of benadeeld wordt.
Sommige partijen willen niet afwijken van hun verkiezingsprogramma. Wij kiezen
weliswaar onze prioriteiten, maar zijn voldoende flexibel om daar vanaf te wijken.
We luisteren naar ieders verzuchtingen en doen er ook iets mee.
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De ideale samenleving heeft nog nooit bestaan:
Alles kan beter. Onze ideeën die u hier leest, zijn niet allemaal nieuw. Ze zijn ook niet
allemaal af. En ze zijn zeker niet overal uitgevoerd: anders zouden we geen
programma meer moeten schrijven. De samenleving verandert, nieuwe uitdagingen
bieden zich aan. Een gemeenschap bouwen is een werk dat nooit af zal zijn. Een werk
waar we samen onze schouders onder zetten. Wij blijven samen met u bouwen aan
de toekomst.
Wij gaan vurig voor vooruitgang. Voor de kleine Emma en Louis, voor Youssef, voor
Bernard en zijn buurvrouw, voor Katarina en Mark en hun kinderen, voor Afia,
Matteo en Jan.
Allemaal leven ze in andere situaties en hebben ze andere mogelijkheden. Een ander
inkomen. Andere talenten. Er zijn er die werk hebben. Anderen kunnen werken,
maar hebben hulp of een duwtje in de rug nodig om een job te vinden. En er zijn er
die te ziek, te oud of te jong zijn en die we moeten opvangen. De ene racet tegen de
klok, om de kinderen tijdig op te halen, en hoopt niet helemaal afgepeigerd te
geraken. De andere is arm. De ene heeft zijn hele toekomst nog voor zich en kunnen
we wat op weg helpen, met al zijn wilde plannen. Nog een andere beleeft zijn oude
dag en blijven we een comfortabele leefomgeving gunnen. De ene kan zijn
rekeningen niet betalen, iemand anders heeft een idee om dat op te lossen. Iedereen
is anders en dat waarderen we. Iedereen heeft ook andere problemen, die we
ondanks alles samen kunnen oplossen.
Een goed gemeentebestuur houdt rekening met al deze mensen, met al hun dromen
en problemen. Daarvoor is een socialistisch beleid nodig, dat de inspanningen
verdeelt, dat geen problemen uit de weg gaat, dat mensen verenigt in hun
gezamenlijke zoektocht naar de ideale toekomst, in plaats van hen te verdelen of aan
hun lot over te laten.
Er liggen grote kansen in het bundelen van onze krachten. In duizenden verschillende
bouwstenen, duizenden diverse mensen die samen de fundamenten kunnen leggen
voor de stevigste gemeenschap ooit. Daarin heeft iedereen een plek, daaraan levert
iedereen een bijdrage, en daar kan iedereen vrijuit voor zijn eigen toekomst kiezen.
Dat is een gemeenschap om trots op te zijn. En daarbij hoeft niemand iets te
verliezen.
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Kortom, EEN GEMEENTE met een visie op straks en later, een mooie, bétere toekomst!
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