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ABZ - Weet wat er leeft, 
                      weet wat er speelt

Algemeen Belang Zwijndrecht

In 2002, in een politiek turbulente tijd, zijn wij 
gestart. Het was tijd was voor een ander politiek 
geluid, het geluid van de inwoners, het lokale 
geluid met een lokale partij.

In die beginperiode moest de Zwijndrechtse 
politiek aan ons wennen. De behoefte aan 
lokale belangen, los van Haagse partijpolitiek, 
werd steeds duidelijker. ABZ groeide, men kon 
niet meer om ons heen. Een serieuze partij voor 
de Zwijndrechtse belangen. We kregen en 
krijgen in groeiende mate uw vertrouwen. Wij 
zijn open en transparant, direct benaderbaar. 
Onomwonden jaarrond aanspreekbaar en 
bereikbaar.

Wij bezorgen deze krant huis aan huis als post, 
rechtstreeks naar u als bewoners van dit adres, 
omdat we begrijpen dat niet iedereen alles 
volgt wat er gebeurt. Wij weten wat er leeft en 
speelt. Eens per vier jaar ontvangt u de ABZ-
krant met het verkiezingsprogramma en onze 
standpunten. Wij vallen u niet lastig op markten 
of in winkelcentra maar brengen de ABZ-krant 
zelf, zonder poespas, direct thuis op de mat.

In de raadsperiode van maart 2018 tot 
maart 2022 zijn we opnieuw op basis van uw 
Vertrouwen aan de slag gegaan. Om de 

Algemeen Belang Zwijndrecht, kortweg ABZ, is al vele jaren een vertrouwde naam. Wij staan voor 
wat de naam zegt: het algemeen belang van de gehele gemeente Zwijndrecht, van Heerjansdam
tot en met Meerdervoort en alle (voormalige) dorpen die binnen onze gemeentegrenzen zijn 
verenigd.
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Deze krant is een uitgave van:
Algemeen Belang Zwijndrecht voor
de periode 2022/2026.

Dit bewaarnummer wordt als gerichte 
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Heerjansdam verspreid.
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politieke vernieuwing, die in Zwijndrecht sinds 
2014 is ingezet, vast te houden. Wat houdt 
die vernieuwing in? We werken niet vanuit 
oppositie en coalitie, dat vinden we niet meer 
van deze tijd en niet passen bij Zwijndrecht. Wij 
maken met alle partijen samen een gezamenlijk 
programma van de hele gemeenteraad.

Het maken van een raadsprogramma met 
alle partijen blijft een bijzonder fenomeen in 
Nederland. Het doet recht aan de kiezer die 
zich met zijn of haar stem vertegenwoordigd 
ziet in de gemeenteraad. Met de hele 
gemeenteraad zijn we er voor jullie, inwoners, 
ondernemers, instellingen, iedereen van 
jong tot oud. ABZ vindt het belangrijk dat er 
draagvlak is voor wat er wordt besloten en niet 
steeds slechts door een krappe meerderheid. 
Ook stemmers op kleinere partijen worden zo 
ook gehoord. Wij vinden dat alle stemmen ertoe 
doen. In dit systeem solliciteren wethouders en 
neemt de sollicitatiecommissie van de raad, 
gevormd door alle partijen, de beste man of 
vrouw aan om zo de juiste persoon te vinden 
voor de juiste plek. Deze aanpak wordt in 
Nederland gezien en is een mooi voorbeeld 
van democratie. ABZ blijft voorstander van dit 
systeem.

LIJST 1
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Algemeen Belang Zwijndrecht

Fred Loos
Kandidaat 1

Wat hebben we bereikt?

De tijd vliegt hoor ik vaak zeggen maar 
ervaar dat zelf ook. Inmiddels 19 jaar actief 
in de gemeenteraad. De komende vier jaar 
zou ik me wederom graag in willen voor een 
transparant Zwijndrecht.
 
Samen met de collega’s in de fractie en in 
de gemeenteraad kijken wij terug op een 
periode waar veel gebeurd is. In 2018 hebben 
we met alle fracties een raadsprogramma 
gemaakt “Krachtig Zwijndrecht”. Waar door 
de gemeente hard aan gewerkt is en veel in 
de steigers gezet is, maar nog veel te doen 
is. Daar wil ik de komende 4 jaar verder aan 
gaan werken.
 
Ik wil werken aan de reacties die we als raad 
krijgen op zaken die u aan gaan. “Werk aan 
de winkel” voor ons. Door met u in gesprek te 
gaan over onze keuzes of van u te horen hoe 
het anders kan.
 
Elke stem, ongeacht op welke partij, doet 
ertoe. Dat is zo en ik hoop dat dit zo doorgezet 
mag worden na de verkiezingen. Om 
vervolg te kunnen geven aan een “Krachtig 
Zwijndrecht, Het Vervolg”.

LIJST 1

Een terugblik op de raadsperiode 2018-2022 niet uitputtend en ook hier geldt: er is altijd een 
samenwerking met andere politieke partijen. Wij hebben de andere partijen nodig en viceversa.

We benoemen een aantal belangrijke punten 
waarvoor ABZ zich, samen met andere partijen, 
hard heeft gemaakt. Dankzij deze meerderheid 
hebben wij onder meer de volgende zaken 
kunnen realiseren:

GYMZAAL HEER OUDELANDS 
AMBACHT
Leerlingen van basisscholen De Notenbalk en 
Develhoek zitten op flinke loopafstand van een 
gymzaal. Dat is nu bijna opgelost. Een nieuwe 
gymzaal wordt gebouwd, binnenkort kunnen 
de scholen hier terecht voor de gymlessen. 

START LOBBY SPOOR EN A16
De lobby Spoor en A16 is gestart. Met als doel 
snelweg en spoor onder de grond of overkapt 
aan te leggen zodat deze geen beperking 
vormen voor Zwijndrecht. Met spoor onder 
de grond en A16 overkapt of in een tunnel, 
komt er veel ruimte vrij voor wonen en werken. 
Door hier te bouwen kan het buitengebied 
gespaard blijven. Er zullen nog vele jaren van 
lobbyen volgen, de stip op de horizon is gezet!

AFSLUITING KERKWEG VOOR
VRACHTVERKEER
De Kerkweg is afgesloten voor vrachtverkeer. 
Deze sluiproute vanaf de Lindtsedijk was velen 
een doorn in het oog. Actieve handhaving op 
het inrijverbod blijft nodig.

BOUW STARTERSWONINGEN MET
WOONVERPLICHTING
Woningen bouwen waar de koper een starter 
is, die er zelf gaat wonen en speculatie niet 
mogelijk is. Geen onnodige prijsopdrijving 
waardoor zo’n woning toch weer onbereikbaar 
duur wordt voor de doelgroep. Een motie 
om een proef met zelfbewoning te starten is 
omarmd. In Heerjansdam komen de eerste 
woningen met plicht voor de koper om er zelf 
te gaan wonen.

EEN GLIJBAAN IN HET NIEUWE 
ZWEMBAD
In het bouwplan was aanvankelijk geen 
glijbaan opgenomen. Uit bewonersonderzoek 
kwam nadrukkelijk naar voren dat een glijbaan 
zeer gewenst is welke nu gerealiseerd wordt.
 

VERBOD OP RECREATIEF GEBRUIK EN
BEZIT VAN LACHGAS
ABZ diende hiervoor een motie in, volledig 
ondersteund door alle partijen. Dankzij deze 
steun en een voortvarende burgemeester is 
het verbod opgenomen in de APV (algemene 
plaatselijke verordening) en in 2021 van kracht 
geworden.

VERBETERING
VRACHTWAGENPARKEREN
We zien een verbetering in het parkeren 
van vrachtwagen, goed handhaven op de 
afgesproken regels en vergunning is nog niet 
vanzelfsprekend. Er is zeker wat bereikt, we zijn 
er nog niet. Om te volharden hebben we het 
onderwerp opnieuw opgenomen.

AFWIJKEN BESTEMMINGSPLAN
Bij een besluit om af te wijken van een 
bestemmingsplan, kan voortaan de 
gemeenteraad ingrijpen. Dat kan als tenminste 
1/3 van de raadsleden het afwijkende plan zó 
belangrijk vindt dat de gemeenteraad er zelf 
over hoort te besluiten.
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Algemeen Belang Zwijndrecht

Yvonne Luijcx

Mijn naam is Yvonne Luijcx, ik ben getrouwd 
met Victor Luijcx, sinds kort wonen we op een 
prachtige locatie aan de Maas, met zicht 
op Dordrecht, de stad waar ik geboren ben.  
Samen zijn we nog regelmatig te vinden in 
de kapsalon van onze dochter. Tevens zijn wij  
eigenaar van Studio Luijcx, een kapsalon die 
al 51 jaar een begrip in Zwijndrecht is.

Als onderneemster heb ik altijd een brede 
interesse gehad, zo ook voor de politiek wat 
in een stroomversnelling kwam door Pim For-
tuin. In Zwijndrecht, inmiddels 20 jaar geleden 
begonnen als lijst LPF, later veranderd in ABZ, 
Algemeen Belang Zwijndrecht met Fred Loos. 
Inmiddels de grootste partij in Zwijndrecht. 
Belangrijke zaken voor burgers: Wonen- een-
zaamheid- armoedebestrijding. Bedrijfsle-
ven- werkgelegenheid- bedrijventerrein- 
winkelruimte- veiligheid op straat. Laten we 
wat meer naar elkaar omkijken in deze moei-
lijke periode.

Politiek lokaal voor ons allemaal!

LIJST 1

Kandidaat 02

Wat is er (nog) niet gelukt?

OPENING GEMEENTEHUIS OP OPEN
MONUMENTENDAG
Op Open Monumentendag wordt het 
gemeentehuis opengesteld, zodat bewoners 
het monument kunnen bezoeken en de 
gemeente positief onder de aandacht kan 
worden gebracht. We dienden hiervoor in 
2019 samen met de ZPP een motie in, die door 
iedereen is omarmd. De openstelling met een 
passend programma is succesvol.

IDENTITEIT VAN ZWIJNDRECHT
Een tastbare uiting van de identiteit van onze 
gemeente is geplaatst in het gemeentehuis. 
De wapens van alle voormalige dorpen 
zijn samengebracht en opgehangen. 
Namen zoals Kijfhoek, Meerdervoort, Groote 
Lindt en Heer Oudelands Ambacht zijn 
vroegere dorpsnamen. Middels een door 
ons ingediende motie een brede erkenning 
voor de waarde van het dichtbij houden 
van de historie, in het huis waar we aan 
de toekomst werken. Wie de geschiedenis 
kent, richt zich beter op de toekomst. 

TRANSFORMATIE PLAN SOCIAAL 
DOMEIN 
Sociale zaken, jeugdzorg, WMO en andere 
zorg vallen onder de noemer ‘sociaal domein’. 
Een breed pakket waar de gemeente 
verantwoordelijk voor is. Een groot deel van 
ons geld gaat hier naartoe. We willen er als 
gemeente ook verantwoordelijk voor zijn, onze 
inwoners kennen, vanuit nabijheid doen wat 
nodig is. Echter, het Rijk geeft gemeenten hier 
te weinig geld voor en er zijn taken ‘op afstand’ 
gezet (ondergebracht bij de regio of andere 
uitvoerende instanties) waardoor we op de 
inhoud en op de kosten te weinig grip hadden. 
Gevolg: groeiende kosten, soms onnodig dure 
of niet passende zorg. Een grote verandering 
was nodig om het beter en blijvend betaalbaar 
te doen. Met de hele gemeenteraad is 
meerjarig gewerkt aan een transformatieplan 
sociaal domein, met de titel ‘We zijn ervan en 
doen het samen’. Natuurlijk zijn er wel eens 
politieke verschillen maar hier heeft toch vooral 
saamhorigheid en de noodzaak tot grip op 
dit grote thema voorop gestaan. Met elkaar 
hebben we besluiten genomen om te kunnen 
doen wat nodig is voor onze inwoners. Een 
prestatie van de hele gemeenteraad die niet 
onvermeld mag blijven.

BLAUWE BRUG
De Blauwe Brug gesloten houden voor 
vrachtverkeer vanaf de Lindtsedijk. Wij willen 
vrachtverkeer zoveel mogelijk langs en niet 
door de wijken. Een zeer nipte politieke 
meerderheid denkt hier anders over.

TINY HOUSES
Tien tiny houses. Die hadden we graag 
gerealiseerd willen hebben. Dit is nog niet 
gelukt. Op dit moment wordt samen met 
stichting Tiny Houses Drechtsteden gewerkt aan 
een businesscase voor tenminste vijf huisjes.

ONDERGRONDSE CONTAINERS
Ondergrondse containers voor huisvuil. We 
hadden graag gezien dat dit voor heel 
Zwijndrecht was afgerond. Zodat er geen vier 
containers meer in de tuin staan. Komt eraan, 
maar duurt langer dan ons lief is.

Niet alles wat we willen lukt helaas, of is nog niet gelukt. Ook daar zijn we eerlijk over.

BEZUINIGINGEN BIBLIOTHEEK
Beperkt bezuinigen op de bibliotheek. Bij 
noodzakelijke financiële keuzes om de 
gemeentebegroting sluitend te krijgen, 
hebben wij samen met de ZPP voorgesteld de 
bibliotheek maximaal 5% te laten inleveren. 
Een meerderheid koos begin 2021 voor de 
zwaardere bezuiniging van 10%.

N.B. Zeer recent, 25 februari 2022, is dit toch nog 
gelukt: een motie van vrijwel alle partijen om 
deze bezuinigen grotendeels terug te draaien, 
is aangenomen!

Wat hebben we bereikt?
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Algemeen Belang Zwijndrecht

Chris Moorman

Als geboren Zwijndrechter heb ik Zwijndrecht 
zien veranderen. Zwijndrecht groeide uit en 
heeft nu wel drie keer zoveel inwoners als 
destijds.

Sinds de jaren tachtig zet ik mij in voor goed 
wonen in Zwijndrecht. Voor diverse organisa-
ties heb ik opbouwwerk gedaan, waardoor ik 
Zwijndrecht nog beter ben gaan kennen.

Ik ben nu geruime tijd raadslid in Zwijndrecht 
en voel nog steeds de gedrevenheid om mij 
voor de Zwijndrechtse samenleving in te zet-
ten. In de regio heb ik dat ook gedaan en 
de meerwaarde om dat voor Zwijndrecht te 
doen, drijft mij nog steeds. Ik kan het niet laten 
mij in te zetten tegen sociaal onrecht,  slechte 
communicatie of participatie. Dat is zeker nu 
nodig met de opgaven die er aankomen. Bij 
alle veranderingen zoek ik de oplossingen.

Kortom als gedreven mens, trotse vader, ver-
antwoordelijk raadslid ga ik graag weer aan 
de slag met het raadswerk, want ik heb een 
warm hart voor Zwijndrecht.

LIJST 1

Kandidaat 03
GROEIEN, GESCHIEDENIS EN IDENTITEIT
Zwijndrecht is volop bezig met groei en ontwik-
keling. Dat is nodig, dit moet wel met gezond 
verstand gebeuren. Grote ontwikkelingen zoals 
Noordoevers en Spoorzone hebben lange aan-
looptijden en het duurt vele jaren om deze uit-
eindelijk te realiseren. Er is veel focus op nieuwe 
ontwikkelingen. We vinden het essentieel dat 
inwoners worden geraadpleegd bij het maken 
van plannen en goed geïnformeerd worden bij 
de uitvoering.
Intussen zijn en blijven wij Zwijndrecht. Een  
gemeente met een eigen identiteit en ele-
menten die daarin belangrijk zijn. Niet alleen 
vernieuwen maar ook zuinig zijn op het goede 
dat er is. Soms mist hiervoor de aandacht. We 
horen dat ook van inwoners. Verleden en toe-
komst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
horen bij onze identiteit.
Zoals problemen met een woning aan het 
Marsdiep, omdat voorbij was gegaan aan de 
visie hoe hier destijds een wijkje is gebouwd, de 
identiteit van de plek. De watertoren, die min 
of meer ingepakt kan raken door appartemen-
ten. Terwijl het bestemmingsplan gemaakt is 
met de bedoeling om er een paar woningen 
en horeca te realiseren. Wat dit Rijksmonument 
betekent voor onze identiteit, wordt te makke-
lijk terzijde geschoven.
Bij de Kiboehoeve heeft de gemeenteraad be-
sloten om op de bestaande plek te blijven, dat 
wil namelijk bijna iedereen heel graag. 
Vernieuwing is nodig, maar behoud de loca-
tie in het Develpark, het karakteristieke oranje  
puntdak, de boerderijsfeer, de boomrijke om-
geving en de slingerende paden. De fontein 
met beeldengroep op de rotonde Pieter 
Zeemanweg – Koninginneweg verdient een 
waardig herstel en een status als gemeentelijk 
monument.
Doen wat de toekomst nodig heeft, met oog 
voor de waarden die onze identiteit benadruk-
ken, die maken dat wij Zwijndrecht zijn en blij-
ven, dat moet hand in hand gaan. Een goed 
voorbeeld is de vernieuwing van Burgemeester 
de Bruïnelaan en Lindelaan. Gekeken is naar 
wat er heden ten dage nodig is, in verbinding 
met de historie van de straten en omgeving. 
Zo hoort het.

WONEN EN BOUWEN
Het bouwen van extra woningen in Zwijndrecht 
begint vorm te krijgen. Na eerdere stagnatie 
wordt gebouwd en opgeleverd aan de oevers 
van Westkeetshaven en op het Euryzaterrein.
Door afspraken met de provincie over het 

aantal woningen dat we gaan bouwen en de 
impulssubsidie woningbouw kunnen we voor-
uit. Met de woningcorporaties ontwikkelen we 
de spoorzone door huur- en koopwoningen te 
bouwen. In de wijk Noord wordt gewerkt aan 
vernieuwing van het verouderde woningbe-
stand. Wij hebben bij deze ontwikkelingen oog 
voor goede gemixte wijken waar sociale koop- 
en starterswoningen komen, naast de duurde-
re woningen. Er moet ruimte blijven voor bo-
men, groen en spelen.
Er is afgesproken dat 25% van de nieuw te bou-
wen woningen in het betaalbare segment valt. 
In de komende tijd wordt ook deze doelgroep 
bediend.
Door ons te richten op doorstroom komen de 
nog betaalbare, bestaande woningen voor 
koopstarters beschikbaar. In de huidige wo-
ningmarkt is het nodig om deze woningen te 
beschermen tegen opkopers. Sinds kort be-
staat hier wetgeving voor. ABZ wil dat dit zo 
snel mogelijk in de Zwijndrechtse huisvestings-
verordening geregeld wordt, samen met anti-
-speculatiebepalingen.
Antispeculatie passen we voor het eerst toe 
in Heerjansdam. In de Heer Janstraat komen 
nieuwe woningen voor koopstarters. De koper 
moet er zelf gaan wonen en mag de eerste 
jaren niet verkopen. Speculatie wordt zo aan 
banden gelegd.

Weet wat er leeft weet wat er speelt
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Algemeen Belang Zwijndrecht

Karim de Kool

Mijn naam is Karim de Kool en ik ben 42 jaar 
oud. Ik woon inmiddels 34 jaar in Zwijndrecht. 
Ik heb 2 kinderen en een lieve vrouw. Van 
beroep ben ik buurtwerker in Dordrecht. Mijn 
vrije tijd besteed ik naast de politiek aan 
sporten, draaien als DJ, jeugdtrainer en leuke 
activiteiten organiseren in heel Zwijndrecht.
 
De afgelopen 4 jaar heb ik veel geleerd. 
Raadslid ben je vanuit een bepaalde gedre-
venheid. Je wilt meepraten en meedenken 
over de toekomst van je leef-en woonom-
geving.  Raadswerk kost veel tijd zoals ik ge-
leerd heb.
Gemeenteraad Politiek klinkt misschien suf, 
maar juist hier worden besluiten genomen die 
op ieder van ons van invloed zijn. 
 
Om de kloof tussen burger en de politiek te 
verkleinen, moet de politiek de taal van de 
burger spreken in een heldere en begrijpe- 
lijke communicatie. Juist omdat de keuzes 
die in de gemeenteraad worden gemaakt, 
effect hebben op het leven van alle Zwijn- 
drechtse inwoners. 

LIJST 1

Kandidaat 04

Weet wat er leeft weet wat er speelt

Ook zouden wij voorrang willen geven aan 
onze eigen inwoners, zodra dat wettelijke mo-
gelijk is, voeren we dit in Zwijndrecht in.
De starterslening blijft bestaan, waarvoor we 
het maximale leenbedrag aanpassen.
Met woningcorporaties maken we afspraken 
om meer zogeheten middenhuur aan te bie-
den. Wie net te veel verdient voor een socia-
le huurwoning maar te weinig om te kunnen 
kopen, vind geen woning. Er is behoefte aan 
woningen in dit segment. Woningcorporaties 
mogen een deel van hun woningen hiervoor 
aanbieden. Bestaande woningen verbeteren 
en voor iets hogere huren in de markt zetten, 
zorgt snel voor meer gemixte wijken waar het 
voor iedereen fijn wonen is.

Huiseigenaren kunnen hun woning verduur- 
zamen met behulp van de nieuwe Goed  
Wonen Lening. De renteloze lening is bedoeld 
voor verduurzamen van woningen en kunnen 
kleine woningverbeteringen meegenomen 
worden. Wij zijn blij met deze lening ook be-
schikbaar voor VvE’s. kunnen er gebruik van 
maken.
De kosten voor energie stijgen, energiearmoe-
de neemt toe. Vooral onder de lagere inko-
mens in de sociale huurwoningen. Corporaties 
moeten flink inzetten op het verbeteren van 
woningen. Een betaalbare huur met slechte 
isolatie, met maandelijks een hoge energie-
rekening, brengt mensen in problemen. Door 
huur- en energiekosten op te tellen, worden de 
woonlasten inzichtelijk en eerlijk vergelijkbaar.
We vinden het normaal om in Zwijndrecht te 
kunnen (blijven) wonen van nul tot 100+. Een 
visie en programma voor wonen en ouder wor-
den is nodig. De juiste zorg en voorzieningen in 
de wijken zijn onontbeerlijk, dit houdt mensen 
vitaal en helpt tegen vereenzaming. Voor de 

omgeving winkelcentrum Walburg worden 
forse schetsplannen gemaakt, om hier veel 
appartementen en voorzieningen samen te 
brengen. Wij maken hier een pas op de plaats. 
Als dit ten koste gaat van de wijken, waar dan 
alleen wonen nog mogelijk is omdat de voor-
zieningen grotendeels zijn weggetrokken, is dit 
niet goed voor Zwijndrecht.

Het kan gebeuren dat iemand om redenen 
snel, flexibel, tijdelijke huisvesting nodig heeft. 
In andere gemeenten zien wij dat marktpartij-
en dit aanbieden, inclusief goed beheer. We 
vinden het een gemis dat zo’n voorziening 
‘flexwonen’ er nog niet is in Zwijndrecht.

Duurzaam wonen met een kleine footprint in 
een tiny house, dat hadden we graag al ge-
realiseerd. De wens om deze woonvorm te  
realiseren en hier ervaring mee op te doen, 
blijft bestaan. We zetten ons in om snel de 
eerste huisjes mogelijk te maken.

Speerpunten:
• niet bouwen in het buitengebied
• 25% nieuwbouw in het betaalbare segment
• programma voor wonen en zorg in de wijken
• in iedere wijk basisvoorzieningen
• ‘flexwonen’ voor wie snel tijdelijke 
   woonruimte nodig heeft
• minimaal 5 tiny houses bouwen
• opkoopbescherming voor bestaande en
   nieuwe woningen

SAMENLEVING EN 
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Op het gebied van welzijn, zorg, jeugd en 
gezondheid zijn flinke ontwikkelingen in gang 
gezet. Een breed transformatieplan is opge-
steld en in uitvoering. Het plan van aanpak 
moet er toe gaan leiden dat we directer en 
adequater problemen kunnen oplossen. Niet in 
problemen denken, maar in oplossingen. Meer 
zelf doen en aansturen als gemeente, dichter 
op de vragen en oplossingen of geboden zorg 
zitten. De inzet van preventieve hulp en snel-
ler hulp bieden als dat nodig is, voorkomt veel 
leed en hoge kosten. Denk aan het voorkomen 
van schulden en de gevolgen daarvan.

Wij zijn nog steeds met het ontwikkelen van 
de aanpak ten bate van jeugd en gezin om 
die dichterbij huis te krijgen. Zo krijgen wij grip 
op de hulp maar ook om te zorgen dat we zo 
vroeg mogelijk aan oplossingen kunnen gaan 
werken.
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Arnold de Jong

Heel mijn leven woon ik in Heerjansdam 
en ben daar ook werkzaam in mijn autorij-
school. Jarenlang ben ik actief geweest in de  
Oranjevereniging en dorpsraad. Ik zit in de 
organisatie van, het fietsexamen voor de  
basisscholen en zit in het organisatieteam van 
het vrijwilligersfeest in Heerjansdam. Ik doe 
graag vrijwilligerswerk zoals bij de Halloween 
of de huttenbouw. In de weinige vrije tijd die 
ik heb, maak ik graag wandeltochten door 
heel het land maar zeker ook in onze eigen 
omgeving, de Nijmeegse en de Barchemse 
vierdaagse loop ik ieder jaar.

Sinds maart 2018 ben ik gemeenteraadslid 
bij ABZ (Algemeen Belang Zwijndrecht). In 
de afgelopen 4 jaar heb ik veel geleerd hoe  
processen tot stand komen en hoe ze ver-
der verlopen. Ik zag in deze periode veel  
veranderen en verbeteren. Graag wil ik 
de volgende periode mijn kennis, inzicht 
en energie blijven steken in bijvoorbeeld:  
veiligheid rondom Kijfhoek; woningbouw voor 
starters, jongeren en ouderen; voor een duur-
zame toekomst.

LIJST 1

Kandidaat 05

Weet wat er leeft weet wat er speelt

Dat doen we door het terugdringen van 
wachtlijsten en overbruggingszorg in te zetten. 
De ervaringen van afgelopen jaren helpen ons 
om steeds meer te sturen op het beleid. Om 
te zorgen dat passende hulp wordt gevonden, 
wordt sinds 2021 de beschikbaarheidswijzer in-
gezet. In het onderwijs worden stappen gezet 
om te zorgen dat er vlot aan oplossingen wordt 
gewerkt.
Het doel om passende hulp snel te vinden. 
Waarbij door hulpverleners wordt samenge-
werkt. Op één adres, één plan, één regisseur 
en weten wie wat doet.
Voor jeugd en jongvolwassenen hebben wij 
duidelijke aandacht er moet hard gewerkt 
worden om snel de juiste zorg te vinden.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om te blij-
ven leren hoe we de juiste steun, van nul tot 
100+, effectief kunnen organiseren. Het credo 
blijft zo vroeg mogelijk de vraag op tepakken 
en gerichte, passende hulp te bieden waar no-
dig. Geen verspilde uren door over mensen te 
praten, maar vooral met mensen praten.

De wijkteams zijn versterkt en vormen een 
schakel in het toe leiden naar de juiste zorg 
voor iedereen. Er moet oplossingsgericht ge-
werkt worden, niemand mag in de kou komen 
te staan of buiten de boot vallen.
Er moet met duidelijke budgetten gewerkt 
worden inclusief budgetbewaking. Het kan 
niet dat de éen alles krijgt en de ander bijna 
niets, omdat het geld op is. De gemeenteraad 
moet kunnen controleren of de effectiviteit die 
bedacht is, ook vruchten afwerpt. ABZ zal dat 
kritisch doen.

De afgelopen raadsperiode is het Deltaplan 
Armoede ontwikkeld. De ambities zijn nog niet 
waargemaakt, het vraagt een langere adem 
en volharding om mensen duurzaam uit de ar-
moede te helpen. We willen meetbare resulta-
ten om hier goed op te sturen.

De bibliotheek heeft een veranderende rol in 
de gedigitaliseerde samenleving. Voor het be-
vorderen van leesvaardigheid, laaggeletterd-
heid en leren van de Nederlandse taal is de 
bibliotheek belangrijk.
We zien kinderen die, om wat voor reden dan 
ook, bij de start of in de loop van hun jonge 
leven, minder kansen krijgen dan anderen. 
Of dat nu taal, een beperking, geldzorgen of 
andere problemen in het gezin zijn. Het is onze 
gemeenschappelijke taak om vanuit verschil-
lende situaties gelijke kansen te bieden.

Winst voor gezondheid is te behalen door fris-
dranken te vervangen door water. Goedkoop, 
milieuvriendelijk en handig als je dat overal 
kunt tappen. We willen onderzocht hebben 
wat logische plekken zijn voor openbare drink-
water tappunten en deze realiseren.

Speerpunten:
• jeugdhulp op orde brengen, inhoudelijk en
   financieel
• openbare tappunten voor drinkwater op
   logische plekken
• mensen duurzaam uit armoede helpen

Jong en Senior
In de gemeente zetten we vooral in op een 
doorgaande lijn: zorg en preventie voor ieder-
een, van nul tot 100+. Daar zijn wij groot voor-
stander van, maar niet alles past in dezelfde 
jas. 

Jeugd en jongeren
ABZ wil zich (blijven) inzetten voor een positieve 
benadering van jongeren in plaats van hen tot 
een probleemgroep te bestempelen. Luisteren 
naar de jongeren en hun verwachtingen, het 
aangaan van een constructieve dialoog en 
het maken van duidelijke afspraken zijn daarbij 
van groot belang.
Het accent in het beleid leggen we bij het  
stimuleren van een actieve en positieve deel-
name van jongeren aan het verenigings- en 
gemeenschapsleven. 
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4 jaar geleden heb ik mij voor het eerst 
verkiesbaar gesteld voor Algemeen Belang 
Zwijndrecht (ABZ). Min of meer ben ik al 16 jaar 
betrokken bij de lokale politiek in Zwijndrecht.
Als klein mannetje hielp ik mijn vader al met 
campagne voeren in winkelcentrum Walburg.
Ook thuis werden er van jongs af aan al 
meerdere onderwerpen aan de keukentafel 
besproken.

Nu mag ik dat zelf doen, daarom ben ik ook 
erg trots op het feit dat ik als 23-jarige dat ik 
nu op nummer 6 van onze lijst mag staan. Ik 
blijf mij er hard voor maken om het geluid 
van jongeren steviger in de politiek te laten 
horen. Ook moeten zij de kans krijgen om in 
Zwijndrecht een betaalbare woning te krijgen.
Het vertrouwen in de Zwijndrechtse 
politiek moet terugkomen, dat moeten wij 
samendoen.

De communicatie met inwoners kan beter, en 
moet beter. ABZ gaat dáár echt de vinger aan 
de pols houden. Ook veiligheid, verkeer en 
handhaving worden voor mij de speerpunten 
die echt van belang zijn.

Met méér ervaring en hetzelfde enthousiasme 
wil ik graag samen met u verder werken aan 
een krachtig Zwijndrecht.

Stem 14, 15 of 16 maart lokaal !

LIJST 1

Dit kan gebeuren door een creatieve benut-
ting van de gemeenschapshuizen (jeugdwerk, 
wijkcentra, fitness, verenigingen, scholen, enz.) 
en de week van de jeugd.
Alcohol- en drugspreventie via middelbare 
scholen en zelfs bij basisscholen is noodzakelijk. 
Ook hier geldt: praat met de jeugd in plaats 
van over de jeugd.

Senioren
Wij pleiten voor een visie op wonen en zorg (zie 
hoofdstuk bouwen en wonen). Veel mensen 
willen bij het klimmen der jaren zelfstandig blij-
ven wonen, liefst in de eigen, vertrouwde buurt.
 
Er is behoefte aan veel meer variëteit in woon-
vormen. Waar mensen voor elkaar kunnen zor-
gen, professionele zorg dichtbij en, wanneer 
nodig, snel beschikbaar is. Waar mensen naar 
elkaar omzien, er geen eenzaamheid is en 
waar het draait om zien en gezien worden. 
ABZ vindt dat iedere wijk woonlocaties moet 
hebben die hiervoor geschikt zijn, voor ver-
schillende inkomensgroepen. Bij inrichtings- 
plannen voor de openbare ruimte is levensloop- 
bestendigheid een gegeven.
Niet alleen bij routes of looppaden, ook door 
comfortabele bankjes, stoelen en beweegtoe-
stellen die (tevens) geschikt zijn voor senioren.
Onder ouderen komt regelmatig verborgen ar-
moede voor. Dit kan eenzaamheid en depres-
siviteit in de hand werken. Deze mensen willen 
we in Zwijndrecht kennen en helpen. 
Armoedebestrijding kent geen leeftijdsgren-
zen. De Drechthopper en de seniorenbus ver-
vullen onmisbare functies deze diensten moe-
ten betaalbaar blijven.

Sport
Sport en het daarbij behorende verenigings- 
leven horen onmiskenbaar bij Zwijndrecht. Het 
niet kunnen sporten, elkaar niet ontmoeten, de 
pandemie heeft meer dan ooit blootgelegd 
dat we niet zonder sport kunnen en willen. Sport 
verbindt, we willen in Zwijndrecht iedereen  
de mogelijkheid bieden om te bewegen. Het 
lokaal Sport- en Beweegakkoord vinden we 
een fantastische aanpak van alle betrokkenen. 
Sportverenigingen, bedrijfsleven, maatschap-
pelijke partners en gemeente. Langs de lijn van 
zes ambities zijn concrete acties beschreven. 
Samenwerking leidt tot versterking en nieuwe 
inzichten. Allemaal in het belang van sport en 
beweging. De gemeente heeft hierbij een faci-
literende en verbindende rol.

Kinderen stimuleren we tot bewegen en buiten 
spelen door speelplekken te maken die daar-
toe uitnodigen. In het speelruimteplan 2017-
2026 zijn de locaties en investeringen hiervoor 
vastgelegd. Tot nu toe richten we ons daarbij 
op de leeftijdsgroep 0-18 jaar.
We vinden dat een aanvulling nodig is, géén 
leeftijdsgrens. Mede door alle beperkingen  
tijdens coronamaatregelen is de behoefte aan 
beweegtoestellen in de buitenruimte voor alle 
leeftijden toegenomen.
In het Develpark komen fitnesstoestellen, op 
proef. Ook in Walburg komen gehuurde be-
weegtoestellen voor jong en oud. Omdat 
deze toestellen prijzig zijn, is ABZ blij met deze 
proef. Het helpt ons, om op basis van praktijk- 
ervaringen, straks de juiste keuzes te maken. 
Calisthenics is een populaire sport onder jon-
geren. Hiervoor zijn drie toestellen geplaatst, 
op initiatief van jongeren. Zij hebben de toe-
stellen en de locatie uitgezocht. De nieuwe 
hardlooproutes met onderweg QR-codes voor 
oefeningen op eigen niveau, zijn een aanvul-
ling op het beweegaanbod in Zwijndrecht.
Het nieuwe zwembad is in aanbouw. Een 
kwalitatief hoogwaardige accommodatie 
voor recreanten en verenigingen, waar de 
Zwijndrechtse jeugd kan leren zwemmen en 
een zwemdiploma haalt. Geen kind van de 
basisschool zonder zwemdiploma!

Minder soepel loopt het met de aanleg van 
kunstgrasvelden, met name in Heerjansdam. 
Een tegenvaller voor de vereniging, we zijn 
ontevreden over het hele proces en hebben 
hier kritische vragen over gesteld. Het verleden 
kunnen we niet veranderen, laten we hier wel 
van leren hoe het beter moet.

Weet wat er leeft weet wat er speelt
Thomas Loos
Kandidaat 06
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Graag stel ik mij even voor,
 
Ik ben Xandrina Barendrecht woonachtig 
in Zwijndrecht. Mijn roots liggen door mijn 
ouders in Heerjansdam (waar mijn moeder 
vandaan komt) en Zwijndrecht (waar mijn  
vader is geboren en mijn opa zelfs zijn koel-
huis had). Voor deze gemeente wil ik mij 
inzetten. Mijn opleiding is begonnen op 
het Walburg college en voortgezet buiten  
Zwijndrecht op de HTS en de universiteit.
 
Ik wil een bijdrage leveren aan de samen- 
leving van Zwijndrecht en Heerjansdam. 
Daarin vind ik het belangrijk dat iedere 
inwoner gezien en gehoord wordt. Tevens is 
een goed en gezond leven van essentieel 
belang. Een groene sportieve gemeente is 
een gezonde gemeente. Hiervoor wil ik mij 
inzetten zodat onze gemeente groen, toe-
gankelijk en sociaal aantrekkelijk is en blijft; 
waar iedere inwoner telt in welke wijk hij of zij 
ook woont.
 
Voor deze gemeente, Zwijndrecht- 
Heerjansdam, wil ik mij inzetten en een bij-
drage leveren aan de samenleving. 

LIJST 1

Kandidaat 07

Weet wat er leeft weet wat er speelt

Bij de Paralympics in Tokyo stonden twee top-
sporters uit Zwijndrecht en Heerjansdam meer-
malen op het podium. Negen medailles, waar-
van vijf goud, gingen mee naar huis. Wat een 
geweldige ambassadeurs voor de sport, met of 
zonder beperking!
We hebben veel voorbeelden van sporters die 
het ver schoppen. Stuk voor stuk ambassadeurs 
voor onze sportclubs en een stimulans voor de 
sport en de sportclubs.
 
De jaarlijkse huldiging van deze sporthelden en 
aansluitende sportverkiezingen vinden wij dan 
ook belangrijk. Wat ooit uit een initiatief van 
ABZ is ontstaan, is uitgegroeid tot een evene-
ment waar jaarlijks veel plezier aan wordt be-
leefd en waar alle helden van jong tot oud in 
het zonnetje gezet worden.

Speerpunten:
• beweeg- en fitnesstoestellen in de
    buitenruimte
• samen met inwoners soort en locaties voor de
   toestellen bepalen
• het lokaal sport- en beweegakkoord met
   trots uitdragen en blijven faciliteren

ECONOMIE
Winkelcentrum Walburg is weer goed ge-
vuld, het gratis parkeren is effectief. ABZ was 
een van de initiatiefnemers voor het gratis  
parkeren, dit om de leegloop te kenteren.
De eigenaren van winkelcentrum hebben de 
entrees en centrale delen gemoderniseerd. De 
gemeente heeft een veel geïnvesteerd in de 
buitenruimte. Opgeteld een positieve impuls 
voor Zwijndrecht.

Het bedrijfsleven in Zwijndrecht en Heerjans-
dam werkt lokaal en regionaal samen. Voor 
ontmoeting, belangenbehartiging en kennis-
deling is dit onontbeerlijk.
Na de nationale duurzame huizenroute (door 
heel Nederland stellen huiseigenaren op deze 
dag hun duurzame woning open om ande-
ren te informeren en inspireren) is er nu ook 
de Nationale Duurzame bedrijvenroute. Eind 
2021 werd hiervoor de aftrap gegeven in 
Zwijndrecht. Een mooi voorbeeld hoe bedrijven 
elkaar helpen en nodig hebben.
Voor het project zonne-energie op daken 
loopt het nog wat voorzichtig. We zien al eer-
ste stappen, waarbij een bedrijf het hele dak 
vol wil zetten. Zo kan naast het eigen gebruik 
ook duurzame energie worden opgewekt voor 
buren of bewoners in de omgeving.

Openstaande vacatures, omdat personeel 
niet te vinden is, raken steeds meer branches. 
In zorg, onderwijs, techniek en ICT bijvoorbeeld, 
een nauwelijks op te lossen probleem. Ook de 
voor Zwijndrecht zo specifieke binnenvaart 
geeft deze signalen af. Het tij van ‘hoe krijgen 
we mensen aan het werk’ keert zich in toene-
mende mate naar ‘hoe krijgen we het werk bij 
de mensen’. Via onderwijs en ambassadeur-
schap voor het bedrijfsleven moet gedaan 
worden wat kan, lokaal en regionaal. Iedereen 
wil voorkomen dat bedrijven om deze reden 
moeten stoppen of verhuizen. We zien bedrij-
ven op kleine of grotere schaal zelf mensen 
opleiden om in de tekorten te voorzien. De be-
drijvencontactfunctionaris is een sleutelfiguur in 
de contacten tussen gemeente en onderne-
mers.
Voor bedrijven is snel internet onmisbaar. Na 
de pandemie zullen meer mensen thuiswerken 
dan daarvoor. Daarom is grootschalige aanleg 
van glasvezel in de hele gemeente hard nodig.

Werk is een belangrijke weg naar maatschap-
pelijke deelname. Met ondersteuning kunnen 
we dat voor meer mensen mogelijk maken. 
Zo is bijvoorbeeld al het schoffelwerk in de ge-
meente uitbesteed aan Drechtwerk. 
Zwijndrecht Werkt! helpt mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt aan pas-
send werk. We komen ze steeds vaker tegen bij 
allerlei klussen. 

Speerpunten:
• parkeren bij Walburg blijft gratis
• mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
   helpen
• snel internet via glasvezel in Zwijndrecht
• in gesprek blijven met ondernemers, o.a. over
   transportbewegingen 

Xandrina
Barendrecht 
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Bruisend Zwijndrecht
Evenementen en terrassen brengen reuring 
en gezelligheid. De sluitingen van de horeca 
en stop op evenementen door de pandemie 
hebben een zware wissel getrokken op onder-
nemers. Inwoners misten het uitgaan en de ge-
zelligheid.

Op momenten dat de terrassen wel open 
mochten, was er meer ruimte nodig om binnen 
de coronaregels veilig van de horeca te ge-
nieten. Het sociale leven kwam mede hierdoor 
weer op gang. Terrassen hebben meer ruimte 
gekregen. Waar het behouden we deze gezel-
ligheid en bedrijvigheid, waarbij we rekening 
houden met de omgeving.

Evenementen en initiatieven juichen we toe 
en dienen gestimuleerd te worden Het eve-
nementenbeleid en -terrein in het Develpark 
bieden een goede locatie en heldere afspra-
ken. We hopen dat het uitnodigend is voor 
initiatiefnemers, want Zwijndrecht is toe aan 
gezellige feestjes!

Wij horen regelmatig dat men de altijd zo ge-
zellige Oranjebraderie op de Burgemeester de 
Bruïnelaan missen. Wellicht zijn er mogelijkhe-
den om dit terug te laten keren op Koningsdag.

Speerpunten:
• horeca en omwonenden kijken samen of de
   vergrote terrassen kunnen blijven
• Oranjebraderie terug op de Burgemeester
   de Bruïnelaan
• evenementen en initiatieven toejuichen 
   en stimuleren

DUURZAME TOEKOMST
We werken aan een krachtig, toekomstbesten-
dig Zwijndrecht. In de volle breedte willen we 
een samenleving en een aarde doorgeven die 
we niet uitputten, maar veerkracht meegeven.

Energie
Van fossiele naar duurzame, hernieuwbare 
energie. Die weg is ingezet, in 2050 moet het 
zo ver zijn. Een opgave die we als gemeente 
niet alleen kunnen, we doen het met de regio 
Drechtsteden.
Bij Kijfhoek ligt een kansrijke locatie om groot-
schalig zonne-energie op te wekken. De 
bedoeling is om ca. 30% van het gebied te 
benutten voor zonnepanelen, de ruimte is ver-
der geschikt voor natuur- of recreatieve doel-
einden. Bewoners en bedrijven kunnen finan-

cieel participeren en dus rendement van hun 
inleg terugzien. Wij willen dat ook de gemeen-
te onderzoekt of zij partner kan zijn.

Op dit moment is een aardgasvrije woning voor 
de meeste huiseigenaren te duur. Het beleid 
in Zwijndrecht richt zich op energiebesparing. 
Door woningen te isoleren, zijn ze straks beter 
voorbereid op andere warmtebronnen dan 
aardgas. Voor alle wijken is een perspectief in 
kaart gebracht. Waar een warmtenet kansrijk 
is, tot waar we nog nieuw te ontwikkelen ener-
giebronnen nodig zullen hebben. De kern van 
ons beleid is: haalbaar en betaalbaar. Waar 
wetgeving, zoals de warmtewet, en financiën 
nog niet op orde zijn, kunnen we niet vol-
uit verder. Onlangs is bekend geworden dat 
het nieuwe kabinet miljarden uittrekt om het 
Klimaatakkoord uit te voeren. Hoeveel geld 
voor gemeenten, huiseigenaren en duurzame 
energie zal zijn, weten we nog niet. We zien het 
als een positief signaal en rekenen op midde-
len om stappen te kunnen gaan zetten.
Met collectieve inkoopacties voor isolatie en 
zonnepanelen helpen we huiseigenaren om 
hun woning toekomstbestendig te maken. 
Voor verduurzaming kan gebruik worden ge-
maakt van de renteloze Goed Wonen Lening.
 
Met de woningcorporaties maken wij afspra-
ken over het energetisch verbeteren van  
woningen. De afgelopen drie jaar zijn door 
hen ca. 1700 woningen geïsoleerd en ver-
beterd. De woningcorporaties zijn ten zeer-
ste doordrongen van de noodzaak om 
woningen goed te isoleren en de energiere-
kening van huurders te verlagen. Zij blijven 
hier de komende jaren flink in investeren. 

Hitte en hoosbuien
In de zomer van 2020 kwam de klimaatveran-
dering in delen van Zwijndrecht letterlijk de stra-
ten en soms zelfs de huiskamers binnenstromen. 
Zware regenval zal vaker gaan voorkomen. 
Met warmere zomers en meer wind, als gevolg 
van klimaatverandering. We zullen ons moeten 
aanpassen om op deze veranderingen in 
te spelen, in vaktermen klimaatadaptatie 
genoemd.
Bomen bieden koelte, houden water vast en 
helpen tegen de bodemdaling. Bomen behou-
den, extra groen waar het kan, minder steen 
en hemelwaterafvoeren afkoppelen van de 
riolering zijn noodzakelijke maatregelen. Bij 
herinrichtingen van de openbare ruimte wor-
den klimaatadaptieve maatregelen meege-

Weet wat er leeft weet wat er speelt
Robert Pennings

Een leefbaar Zwijndrecht voor iedereen, jong 
en oud, een goede samenwerking tussen  
instanties en een open en eerlijke commu-
nicatie naar en met elkaar, daar sta ik voor. 
Ik wil voor alle inwoners van Zwijndrecht een 
plek waar men kan wonen, doorgroeien,  
kinderen kan laten opgroeien in een  
gezellige en veilige omgeving.
 
Ik woon nu 12 jaar in Zwijndrecht, mijn kinde-
ren groeien hier op en ik heb gezien hoe onze 
gemeente  deze jaren al veel stappen vooruit 
heeft gezet. Ik wil mijn steentje hieraan bijdra-
gen door mij in te zetten voor ons allemaal. 
Want als iedereen een klein stapje extra doet, 
dan maken we heel Zwijndrecht voor alle  
inwoners beter.
 
In de weekenden ben ik te vinden op  
HC Derby als speler, coach en vrijwilliger. 
Werken doe ik bij een Rotterdams IT bedrijf 
waar ik mij bezig houd met (internationale) 
contracten en wetgeving. Ik sta voor een 
leefbaar, veilig en gezellig Zwijndrecht.  

Kandidaat 08
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Hans
van Genderen 

Nihat Khaveci

Ik ben Hans van Genderen geboren Rotter-
dammer. Na mijn middelbare school vervolg-
de ik mijn opleiding op de T.U te Delft. Mijn 
specialiteit werd boortunnels: ik  heb gewerkt 
aan  de Heinenoord boortunnel, Botlek spoor-
tunnel en de Sophiatunnel. Ik heb mij altijd al 
ingezet voor armoedebestrijding en de zwak-
keren in de samenleving. Als ik gekozen word 
als gemeenteraadslid, zal ik me daarvoor blij-
ven inzetten en  het ook voor de woningbouw 
van Zwijndrecht, zoals die nu is begonnen.
Daarbij vind ik het belangrijk dat we ons in-
zetten voor het isoleren, energiezuinig  maken 
van huur- en koopwoningen. De overkapping 
of het ondertunnelen van de A16 en het spoor  
heeft mijn permanente aandacht. Wonen van 
o tot 100, maar ook woonvormen als hofjes 
voor ouderen als voorbeeld. Mijn hobby’s zijn 
korfbal, voetbal lezen en fietsen. Ik heb ge-
kozen voor Algemeen Belang Zwijndrecht als 
lokale partij omdat deze meer betrokken is bij 
de burger.

Ik ben getrouwd, heb drie volwassenkinderen 
en twee kleinkinderen. Tijdens mijn HBO MWD 
studie ben ik in de daklozenopvang gaan 
werken. Na elf jaar heb ik een andere uitda-
ging gezocht: nu  werk ik als coördinerend 
begeleider van mensen  met licht verstande-
lijke beperking. Ik woon sinds 1980 in Zwijn- 
drecht en ben er verliefd op geworden. Ik 
heb mij altijd ingezet om Zwijndrecht mooier, 
leuker en veiliger te maken. Ik vind het mooi 
om te zien dat Zwijndrecht aan het groeien is. 
Ook bij het renoveren van een van de mooi-
ste plekken in Zwijndrecht, het Veerplein ben 
ik nauw betrokken. Wat ik ook fijn aan Zwijn- 
drecht vind, is het mooie groene buitenge-
bied. Samen met u wil ik ervoor bewaken dat 
het ook zo blijft. Sinds 8 jaar zet ik mij in voor 
de Gemeenteraad. Ook voor de komende ja-
ren zet ik mij graag weer in voor Zwijndrecht. 

Samen maken we Zwijndrecht mooi.

LIJST 1
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Kandidaat 10
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nomen. Door werk met werk te maken kan dit 
zo efficiënt mogelijk.

Door de actie de Groenste Tuin Verkiezing en 
het uitdelen van planten maakt de gemeente 
inwoners bewust van het belang van groene 
tuinen met minder steen. Met groene speel-
plekken maken we slim gebruik van de ruimte: 
spelen, klimaat adaptief en, door aanplant van 
gevarieerd groen, goed voor de biodiversiteit.
Niet alleen op de grond, ook gevels, daken en 
schoolpleinen bieden ruimte voor groen.
Bij nieuwbouw daagt de gemeente de bouwer 
uit om klimaatadaptief en duurzaam te bou-
wen. In bestemmingsplannen en bij omge-
vingsplannen worden kansen benut om ver-
stening te voorkomen, groen en bomen te 
behouden en toe te voegen. We verwachten 
op dit gebied lef en ambitie.

Afval en grondstoffen
In Zwijndrecht produceren we met elkaar een 
enorme berg restafval. Slecht voor het milieu 
en kostenverhogend. Beter scheiden in her-
bruikbare grondstoffen en echt restafval is no-
dig. In 2023 voeren wij het systeem in waarbij 
het basistarief naar daalt en u per zak restafval 
gaat bijbetalen. Wie goed scheidt heeft wei-
nig restafval, kosten beheersbaar. Wie het niet 
zo nauw neemt, betaalt daar zelf de rekening 
voor. Ongeveer 50% van de gemeenten werkt 
al met een vorm van het beprijzen van restaf-
val. Nieuw is het dus niet.
Voorwaarde voor dit afvalsysteem is dat ieder-
een gescheiden het afval kan aanbieden en 
dus in staat gesteld is zo min mogelijk restafval 
over te houden. Juiste communicatie en infor-
matie vooraf is een must. Over het systeem, 
over afvalscheiding en de kosten.

Nog meer….
Op de website en nieuwsbrief 
zwijndrechtgaatduurzaam.nl is veel informatie 
te vinden. Inwoners, ondernemers en organi-

saties kunnen laten zien wat ze doen, hoe en 
waarom, als inspiratie voor anderen.
Met ‘t Weetpunt, het nieuwe centrum Hooge 
Nesse en straks op een duurzame kinderboer-
derij beschikken we over drie locaties om 
natuur- en duurzaamheidseducatie en 
-informatie voor inwoners van alle leeftijden 
aan te bieden.

Speerpunten:
• isoleren van woningen sterk stimuleren
• de openbare ruimte klimaatbestendig 
   inrichten
• met de inwoners werken aan tuinen met 
   minder steen, meer groen
• restafval flink terugdringen

OMGEVING
Mede door de pandemie is de eigen leefom-
geving belangrijker dan ooit. Een fijne straat, 
speel- en beweegruimte in de buurt, groene 
ruimte en een buitengebied om de hoek.
Over het buitengebied zijn we duidelijk: dit is 
géén bouwlocatie. Ons buitengebied heeft op 
de bescheiden schaal veel te bieden: natuur, 
bos, recreatie, speel- en sportmogelijkheden, 
ruimte voor honden, fiets- en wandelpaden. 
Wij koesteren de groene oase. Het spartel-
badje (kruisbad) mag niet worden opgeofferd 
als het beherende natuur- en recreatieschap 
moet bezuinigen. Ook niet op de lange termijn.

De openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft 
ons credo. Met vele soorten bestrating, paal-
tjes, afvalbakken, hekken, bakken, etc. is het 
soms een ratjetoe aan materialen daar moet 
meer eenheid in ontstaan.

Over het beheer van groen horen we regelma-
tig klachten, zoals het maaien van grasveldjes 
en grasranden. Dat moet echt beter.
Meldingen over de openbare ruimte via fixi: 
veel gaat goed, er is ruimte voor verbetering. 
Als status ‘afgehandeld’ wordt gegeven voor 
zaken die nog niet zijn afgehandeld, geeft dat 
veel irritatie. Daar willen wij een oplossing voor 
in samenspraak met de melder.

Er zijn speelplekken vernieuwd en ingericht als 
natuurlijke speelplekken. Zwijndrecht valt hierin 
op: waterpompen, trampolines, veel groen en 
hout, zeer gevarieerd. Een aantal speelplekken 
is ook geschikt voor kinderen met een beper-
king. Door uit te breiden met beweegtoestel-
len voor alle leeftijden wordt de buitenruimte 
steeds leuker. Stapels onderzoeken tonen aan 
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Gerben Penning

Wil Rietveld

Zwijndrecht behoeft een verbeterde woon-
omgeving. Als projectontwikkelaar weet ik 
hoe dit werkt. Onze wijken willen we leefbaar-
der en vriendelijker maken. Slechte bestaan-
de woningen moeten we opknappen en 
nieuwbouwplannen moeten worden ingepast 
met de grootst mogelijke ambitie. 

Hiervoor gaan we coöperaties en ontwikke-
laars op een dwingende manier uitdagen. Zij 
doen dit vooralsnog niet uit zichzelf. Ik weet 
uit mijn eigen (werk)ervaring dat het kan. Op 
het gebied van milieu de burger beter be-
schermen tegen de vervuilende bedrijven. 

Verder wil ik me inzetten voor meer oases 
op ongebruikte plekken in de wijken. Bomen 
plaatsen zo vaak dit kan en de kwaliteit van 
groen verbeteren i.p.v. bestraten. Ik droom 
van een nog mooier en groener Zwijndrecht. 
Ik kijk er naar uit om met betrokken burgers 
door ambtelijke barrières te breken. Omdat 
het kan en omdat het nu moet. Vol ambitie 
wil ik hier in de raad aan werken. Ik ben er de 
komende 4 jaar voor u. 

Ik ben Wil Rietveld en ben jarenlang voorzitter  
geweest van het wijkplatform Noord, een wijk 
waar mijn hart ligt. Ik ben actief binnen de vak-
bond FNV en ben lid van het ledenparlement,  
actief voor senioren en sinds kort weduwe. 
Als ervaringsdeskundige merk je dat er nog 
veel te doen is voor senioren. In mijn actieve 
leven ben ik ondernemingsraad lid geweest 
bij de gemeente Zwijndrecht waar ik 31 jaar 
gewerkt heb als conciërge binnen de ge-
meentelijke gebouwen.

Sinds 1971 ben ik een actief vrijwilliger in tal 
van organisaties. Vanuit mijn ervaring blijf ik 
mij inzetten voor de zwakkeren in de samen-
leving, voor veiligheid op straat. Ik blijf aan-
dacht vragen bij de woningcorporaties voor 
ontmoetingsplekken  Deze dragen bij aan het 
ontsnappen aan eenzaamheid en dragen bij 
aan saamhorigheid. De mensen die elkaar 
ontmoeten en leren kennen dragen zorg voor 
elkaar. 

Ik blijf mij inzetten voor een sociaal sterker 
Zwijndrecht.

LIJST 1

Kandidaat 11

Kandidaat 12

dat groen, bomen, ontmoetingsplekjes en 
beweegruimte in de leefomgeving mensen 
gezonder en gelukkiger maken. Groen is niet 
alleen om naar te kijken. Het mag beleefd, ont-
dekt en gebruikt worden. Pluktuinen, fruitbo-
men, natuurlijke speelplekken en een klimbos 
zijn gevraagd. De buitenruimte is niet alleen 
een kostenpost, het is ook een instrument om 
doelen op het gebied van welzijn en gezond-
heid te realiseren.

De entrees van de gemeente moeten een 
visitekaartje zijn van Zwijndrecht. Een bijzonder 
entree is de rotonde Koninginneweg- Pieter 
Zeemanstraat. De beeldengroep met fontein 
heeft achterstallig onderhoud. We zien deze 
unieke entree van Zwijndrecht graag in ere 
hersteld en goed onderhouden.
Onderdoorgangen en viaducten zijn veelal 
eigendom van anderen Een aantal plekken 
kunnen wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. We 
willen deze in kaart brengen en hier samen met 
de eigenaren aan werken om de uitstraling en 
beleving aan te pakken. Denk hierbij aan de 
Pietermanpoort en het viaduct Karel Doorman-
laan/Stationsweg.

Beheer van de openbare ruimte doen we gif-
vrij. Voor insecten maken we het aantrekkelijk. 
Door verschillende soorten bomen te planten, 
zijn ze minder kwetsbaar bij boomziekten. Voor 
iedere gekapte boom, komt er minimaal één 
boom terug. Het veranderende klimaat vraagt 
om aanpassingen in de openbare ruimte. Waar 
het kan: steen eruit, groen erin. Meer groen 
moet wel goed worden beheerd, dat vereist 
bereidheid om te investeren. Bij winkelcentrum 
Walburg is onder de parkeerplekken een wa-
terberging aangelegd om hoosbuien op te 
kunnen vangen. Bij de Jeroen Boschlaan ele-

menten met waterbuffers onder de bestrating. 
Aan het Maasplein is een proefvak gemaakt 
met verschillende soorten waterdoorlatende 
bestrating. Wat ons betreft wordt waterdoorla-
tende bestrating meer toegepast.

Kiboehoeve
Kinderboerderij De Kiboehoeve in het Devel-
park, welke Zwijndrechter is er niet groot mee 
geworden. Ook van buiten Zwijndrecht komen 
regelmatig bezoekers, vanwege de sfeer van 
een echte Hollandse boerderij. De Kiboehoeve 
is verouderd en versleten. We stellen het die-
renwelzijn voorop; het voldoet niet meer aan 
de eisen volgens de nieuwe Wet Dieren.
Deze voorziening wordt vernieuwd. De die-
ren krijgen betere hokken, meer ruimte. De 
Kiboehoeve wordt toegankelijk gemaakt voor 
rolstoelers, inclusief toiletvoorziening. We be-
houden het karakteristieke beeld van een 
boerderij en de diersoorten die daarbij horen. 
Wij kunnen ons geen Kiboehoeve zonder her-
tenwei voorstellen. De Vrienden van de Kiboe-
hoeve en de beheerder moeten goed bij de 
plannen en bouw worden betrokken. Wij zet-
ten in op  een mooie, vernieuwde boerderij, 
toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen, 
met gelukkige en gezonde dieren.

Speerpunten:
• diversiteit in planten, struiken, bomen
• vernieuwde Kiboehoeve met hertenwei
• klimaatadaptatie is onderdeel van plannen
   in openbare ruimte
• groen, groen, groen: goed onderhouden,
   gevarieerd en méér waar het kan
• spartelbadje Hooge Nesse- Veerplaat 
   blijvend gratis toegankelijk
• waardig herstel van de grote fontein rotonde
   Koninginneweg - Pieter Zeemanweg

Weet wat er leeft weet wat er speelt
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Als telg uit een Zwijndrechtse familie, Zwijn- 
drechter uit vele generaties, zet ik mij graag 
in voor Zwijndrecht. Omdat ik hier geboren en 
getogen ben heb ik zodoende veel zien ver-
anderen en van mijn opa mogen horen hoe 
anders het was.
Veiligheid was en is mijn aandachtspunt toen 
ik begon als raadslid voor Algemeen Belang 
Zwijndrecht. Ik weet nog hoe ik ‘s nachts wak-
ker werd door een insluiper. Dat is nu jaren  
geleden maar dit heeft mij destijds op het 
pad van veiligheid gezet.
Samen met vele vrijwilligers deden en doen 
wij met het buurtpreventieteam  Ik ben tegen-
woordig beveiliger en vanuit mijn werk zet 
ik mijn kennis dan ook breed in. Ik probeer 
mensen te helpen, te motiveren en vind dan 
ook de positie van vrijwilligers in de maat-
schappij onmisbaar. Hulpdiensten dienen 
goed beschermd blijven, de mens achter de 
vrijwilligers zoals o.a. bijvoorbeeld de brand-
weer wordt al gauw vergeten. 

Als kandidaat raadslid van de ABZ fractie wil 
Ik mij graag aan U voorstellen, mijn naam 
is Sylvia – Hannak Bos Klopper. Van huis uit 
ben ik ondernemer, met veel enthousiasme 
en passie. Belangrijk is het om als raadslid 
de komende vier jaar goed benaderbaar te 
zijn voor de inwoners. Mijn intentie is om veel 
met mensen in gesprek te gaan en niet alleen 
maar te vergaderen op het gemeentehuis. Ik 
heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel, bij 
mij zullen de belangen van bewoners altijd 
centraal staan. Bij een goed functionerende 
lokale democratie horen inwoners zich be-
trokken en gehoord te voelen bij de besluit-
vorming, daarom mijn kandidaatstelling voor 
Algemeen Belang Zwijndrecht. De onderwer-
pen die mij het meest aanspreken zijn: Jeugd, 
Gezondheid, Ouderenzorg, WMO, Participa-
tiewet, Armoede, Economie en Binnenvaart. 
De aankomende vier jaar wil ik leren wat het 
inhoudelijk betekent om raadslid te zijn, ge-
loofwaardigheid, rechtvaardigheid en integri-
teit zijn daarbij de kernbegrippen.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten 

LIJST 1
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VEILIGHEID
Thuis, op straat, in de wijk, veilig voor iedereen.
Wij staan voor een samenleving waarin je je 
gedraagt, vanuit jezelf en naar anderen. Een 
inkomen verwerf je op een legale manier, af-
val gooi je in een bak, hondenpoep ruim je 
op. Van andermans spullen blijf je af, die pik 
of sloop je niet. van hulpverleners blijf je af.  
Gewoon, normaal, fatsoenlijk heel simpel.
We weten dat een kleine groep zich niet aan 
deze spelregels houdt en het, willens en we-
tens, verpest voor anderen. Lik- op-stukbeleid 
en aanpakken, vinden wij. In onze gemeente is 
geen ruimte voor moedwillig asociaal gedrag 
zoals straatraces, illegale handel, drugshan-
del, wietkweek, heling, vandalisme, illegaal 
vuurwerk, intimidatie. Waar wangedrag raakt 
aan het veiligheids- en rechtvaardigheidsge-
voel van anderen, trekken we de grens. De 
gemeente heeft de taak dit stevig, met helder 
beleid, consequent aan te pakken.
Een zichtbaar, uitnodigend politiebureau met 
een bemenste balie, helpt om inwoners ge-
makkelijker binnen te laten lopen,
Er komen extra BOA’s (toezicht & handhaving) 
bij. Het team Toezicht & handhaving moet op 
sterkte komen en flexibel kunnen worden in-
gezet waar het op dat moment nodig is. Als 
er veel vuurwerkoverlast is, gaat daar tijdelijk 
extra capaciteit naar toe.
Hangplekken (JOP’s) zijn geen vrijplaatsen om 
te doen en te laten wat men wil. Het zijn ont-
moetingsplaatsen met een sociaal doel.
Wij zijn voorstander van een niet-commerciële  
coffeeshop, op de vertrouwde locatie in 
Walburg.

Schoon Zwijndrecht
Dat is voor iedereen prettig. Samen zijn we 
verantwoordelijk. In een schone leefomgeving 
voelen mensen zich veiliger.

Blij zijn we met de tomeloze inzet van de zwerf- 
afvalpakkers, maar wel met een dubbel ge-
voel. Want zij ruimen vooral de rommel (lees: 
gemakzucht) van anderen op...
Graffiti en posters op andermans eigendom-
men valt onder vandalisme en tolereren we 
niet. Dat lossen we op met een plek waar 
posters plakken is toegestaan en een wand 
waar graffiti wel mag. Hondenpoep opruimen 
door baasjes een kleine moeite. We streven 
naar omheinde hondenspeelplekken in meer 
wijken. Waar honden kunnen spelen en baas-
jes netjes opruimen.

Spoor, Kijfhoek, gevaarlijke stoffen
Dit is en blijft een aandachtspunt in Zwijndrecht. 
Onze burgemeester zet zich hier actief voor in, 
wij blijven er scherp en alert op. Gezamenlijk 
hebben we bereikt dat er calamiteitenroutes 
voor hulpdiensten op rangeerterrein Kijfhoek 
komen, bij sneller bereikbaar.

Speerpunten:
• géén ruimte voor asociaal gedrag, in 
   welke vorm ook
• vaste plek voor posters mogen en graffiti
• in meer wijken een omheinde hondenspeel- 
   plaats, met opruimplicht
• BOA’s gericht inzetten daar waar nodig.

VERKEER
Het vrachtwagen parkeren heeft onze aan-
dacht.  Met inzet voor de Zwijndrechtse chauf-
feurs en tegen illegaal parkeren en over-
nachten in vrachtwagens. Met alle overlast 
en vervuiling die dat met zich meebrengt. Als 
chauffeurs overnachten in hun wagen, moet 
dat op een daarvoor bedoelde parking waar 
faciliteiten aanwezig zijn. Doordat handha-
ven elders op illegaal vrachtwagenparkeren is 
Zwijndrecht een uitwijkplaats geworden. 

Sylvia - Hannak 
Bosklopper

Marcel
van Wingerden
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Ik ben 64 jaar en sinds 1991 woonachtig in 
Zwijndrecht. Als mede oprichter van ABZ 
en oud raadslid heb ik mij verkiesbaar 
gesteld voor de komende gemeenteraads- 
verkiezingen.
 
Mijn werkervaring heb ik opgedaan in 
management functies binnen internationale 
ondernemingen. Inmiddels heb ik mijn eigen 
adviesbureau voor startende ondernemers. 

Mijn politieke interesse richten zich vooral 
op bouwen en wonen. Hier ligt een 
hele uitdaging binnen onze gemeente. 
Het gebrek aan betaalbare duurzame 
woningen manifesteert zich in alle 
leeftijdsgroepen. Geen gemakkelijke opgave  
maar wel een uitdaging die energie geeft  
om mee te denken in oplossingen. Daarnaast  
zijn milieu, veiligheid en leefbaarheid een 
belangrijke onderwerpen voor mij.

Ik hoop dat veel Zwijndrechtenaren 
gaan stemmen en de speerpunten in ons 
partijprogramma zullen omarmen.

LIJST 1

Dat accepteren we niet. Wij zijn er voor de Zwijn- 
drechtse chauffeurs, zij krijgen een parkeer- 
vergunning voor hun wagens en anderen niet. 
Er zijn regionale afspraken nodig waarbij iedere 
gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt.

Vrachtverkeer willen we laten doorstromen 
via passende routes. Niet door maar langs 
de woonwijken richting rijksweg, stadsbrug 
of knooppunt Sandelingen. Bij dit knooppunt 
is extra capaciteit nodig. We zien kansen om 
met een verlengde Bilderdijkstraat de route 
voor vrachtverkeer te verbeteren en de wijken 
te ontzien. Openstellen van de Blauwe Brug 
voor vrachtverkeer vanaf de Lindtsedijk, via 
de Van ’t Hoffweg door de wijken, keuren wij 
af. Wij hebben een alternatieve route voor het 
verkeer langs de A16 die een oplossing biedt 
voor de doorstroming van verkeer, waarmee 
we ook milieuwinst boeken. We ontlasten dan 
de Stationsweg en dagelijkse filevorming op de 
Doumaweg en Karel Doormanlaan lossen we 
op. Doorstroming van verkeer heeft voor ons 
prioriteit bij de ontwikkeling van alle projecten. 
Die doorstroming blijft nodig bij de ontwikkeling 
van Noordoevers, de veranderingen in Noord, 
rondom het Veerplein en de spoorzone.

ABZ heeft tegen het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan (GVVP) gestemd. Wij zien in dit 
plan, naast de kwestie Blauwe Brug, nog tveel 
dingen die volgens ons (nog) niet kloppen of te 
weinig realistisch zijn. We zien zeker ook goede 
punten in het GVVP maar niet genoeg.

Om de automobilist te verleiden voor kortere 
ritjes de fiets te gebruiken, moet het fietsge-
bruik aantrekkelijker worden gemaakt. Hier is te  
weinig aan gedaan, wie regelmatig fietst zal dit 
herkennen. Verbeteren van fietsroutes en aan-
trekkelijk maken van fietsgebruik moet hoog op 
de agenda staan. Bij de parkeernota hebben 
wij, met steun van de hele gemeenteraad, ge-
pleit om fietsparkeren een serieus onderdeel 
te laten zijn, in wijken en bij voorzieningen. Bij 
winkelcentrum Walburg komt één grote, be-
waakte fietsenstalling. Rondom het station zien 
wij nog te weinig verbeteringen.

Er is een groep waarvoor vervoer op maat 
belangrijk is, zoals Drechthopper of de Senio-
renbus. Het afstemmen van openbaar vervoer 
op elkaar is lastig omdat de provincie de aan-
besteding doet. De veranderingen met Qbuzz 
en nu recent met de waterbus zijn daar voor-
beelden van. Goede afstemming levert tevre-
den klanten en meer gebruik van openbaar 
vervoer.

Elektrisch rijden, auto en fiets, zal een vlucht 
nemen. Dat vraagt een proactief beleid voor 
laadpalen en oplaadpunten, goed gespreid 
over de wijken.

Speerpunten:
• vrachtverkeersroutes langs en niet door de
   wijken
• effectieve doorstroming autoverkeer
• fietsgebruik aantrekkelijker maken
• laadpalen gespreid over gemeente plaatsen
• Stadsbrug open houden voor autoverkeer
• waterbus van Veerplein Zwijndrecht naar
   Hooikade Dordrecht

FINANCIËN
Het raadswerk staat en valt met het op orde 
houden van de financiën. De schuldenlast van 
de gemeente is allesbepalend. Toen wij in de 
gemeenteraad kwamen was de schuldenlast 
al torenhoog. Met de opbrengst van de ver-
koop van Eneco- aandelen, hebben wij hier 
betere balans in.
Voor alles wat we doen, moet geld beschik-
baar zijn. Deze periode zijn wij geconfronteerd 
met landelijke beslissingen die beleid en daar-
mee kosten naar de gemeente doorzetten n 
het sociale domein. De boodschap was: jullie 
kunnen het goedkoper. We kregen voor dezelf-
de taken flink minder geld dan het rijk eraan 
uitgaf. Gevolg: een flink tekort op de Zwijn- 
drechtse begroting.

Weet wat er leeft weet wat er speelt
Marcel
van Delden
Kandidaat 15
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We hebben een bezuinigingsronde moeten 
doorvoeren en vervelende keuzes moeten ma-
ken. Als antwoord op deze beslissing van het 
Rijk sturen wij jaarlijks een rekening en hebben 
bewust één jaar onze begroting in de min op-
geschreven.
De kritisch realistische kijk van ABZ op de begro-
ting heeft iets doen ontstaan wat we ondertus-
sen kennen als ‘de Wet van Loos’. De opmer-
kingen van ABZ, kritisch opbouwend, vinden 
gehoor.
Wij zien de OZB niet als een melkkoe. Deze 
wordt alleen verhoogd als het terecht en ge-
motiveerd is.
Het moet duidelijk zijn waarvoor u betaalt, geen 
onterechte prognoses. De begroting moet op 
twee “A4’tjes” zijn uit te leggen. Lasten die stij-
gen worden toegelicht waarom. Als ons kwijt-
scheldingsbeleid kosten laat stijgen moet dat 
uitlegbaar zijn. Als kosten stijgen door landelijk 
opgelegde tarieven, zoals verbrandingsbelas-
ting voor restafval, leggen we dat uit.

Speerpunten:
• financiën op orde
• besteding Eneco gelden volgen we kritisch
• hondenbelasting afschaffen

BETROKKENHEID EN SAMENWERKING
Samen kom je verder. Samenwerken is geen 
doel op zich, het is een manier om elkaar te 
versterken op de inhoud die daarmee be-
ter wordt. Krachten bundelen waar het ertoe 
doet.
In de regio Drechtsteden zijn we op een ande-
re manier met elkaar gaan samenwerken op 
het sociale vlak. Als het goed is, ondervindt u 
daarvan als inwoner geen nadelen. De praktijk 
zal het leren, wij blijven kritisch. We staan sterker 
voor opgaven als we in de regio Drechtsteden 
samenwerken. Rijk en provincie verwachten  
dat van ons. En terecht, we zijn nauw met  
elkaar verbonden.
Voor grote subsidies, landelijk of Europees, zijn 
vaak meer gemeenten nodig. Goede relaties 
met buurgemeenten en andere overheden zijn 
belangrijk.

Voor de betrokkenheid van inwoners en  
belanghebbenden, blijft inzet op participatie 
en informatie essentieel. Eerlijk, uitlegbaar, in-
spraak en samenspraak. Luisteren naar inwoners  
betekent dat mensen zich gehoord voelen,  
serieus genomen. Van een kleine vraag tot een 
groots plan.
ABZ wil in gesprek gaan en blijven met onze 
inwoners. Ook als wij in de ogen van inwoners 

besluiten nemen die nu vooral via de sociale 
media worden bekritiseerd. Juist dan willen we 
in gesprek om het op te lossen probleem voor 
te leggen en onze bedachte oplossing toe te 
lichten. Om te horen, wanneer onze oplossing 
niet goed is, wat dan wel de juiste oplossing 
zou zijn. Daar wil ABZ zich de komende vier jaar 
voor inzetten. Want uiteindelijk doen we het 
voor ons allemaal en niet alleen voor die 27 
raadsleden in het gemeentehuis.

Wijkplatforms en Dorpsraad
De wijkplatforms kunnen de levendigheid en 
saamhorigheid in een wijk versterken. Per wijk 
kan de mate we wijze waarop verschillen.  
Logisch, het zijn ook heel verschillende wijken 
met eigen kenmerken en identiteit.
Na heldere afspraken met de gemeente over 
acties en doelen die daarmee worden bereikt, 
kunnen wijkplatforms prima een eigen budget 
krijgen.
Heerjansdam heeft een Dorpsraad. In samen-
spraak met de Heerjansdammers wordt ge-
werkt aan een goede invulling voor de toe-
komst. Heerjansdam hoort bij Zwijndrecht, niet 
als een ‘wijk’ maar als een dorp met een eigen 
karakter.

GOUD VAN ZWIJNDRECHT
Het goud van de samenleving, dat zijn de 
vele vrijwilligers. Evenals in de voorgaande 
periode hechten wij eraan om dit specifiek te  
benoemen. Onbeschrijfelijk veel werk wordt in 
Zwijndrecht gedaan door vrijwilligers. Wat zou 
het allemaal karig zijn zonder dit goud. Vereni-
gingen, kerken, parken, buurthuizen, scholen, 
noem maar op, vrijwilligers zijn overal.
Wij zeggen hier: dank jullie wel, zonder jullie 
geen Krachtig Zwijndrecht. De door de ge-
meente uitgebrachte ‘glossy’ “Vrijwilligers zijn 
het Goud” is door iedereen als een hart onder 
de riem ontvangen. Meer dan verdiend, wij ne-
men ons petje voor jullie af.

Ik ben Dick geboren 13 september 1944 en 
heb ondertussen een mooie leeftijd. Ik ben 
vier jaar commissielid geweest zoals dat nu 
heet, burgerraadslid noemden wij dat. Ik on-
dersteun de fractie graag met mijn advie-
zen uit het bedrijfsleven waar ik nog steeds 
wat tijd doorbreng. Ik ondersteun Algemeen 
Belang Zwijndrecht graag vanwege de ver-
binding die we leggen met onze inwoners.
Niet alleen weten we wat er speelt en weten 
we wat er leeft, maar we werken aan  een 
directe aanpak,  op zoek naar een oplossing. 
Lang niet altijd bereik je het doel waarvoor je 
je inzet en blijft de fractie doorgaan want, ijzer 
met handen breken lukt niet zomaar.
Gezien mijn leeftijd breng ik mijn tijd graag 
door met mijn vrouw en kleinkinderen. Het 
houdt je jong en bij de les wat in de politiek 
ook altijd nodig is. We blijven ons inzetten 
voor de inwoners van Zwijndrecht. Met een 
hart voor Zwijndrecht, uw stem zeker waard!

Sinds november 2018 ben ik wethouder in de 
gemeente Zwijndrecht. 

Eerder was ik wethouder in Noord-Holland, 
gemeenteraadslid in Dordrecht en lid van 
de. Drechtraad. Graag blijf ik mij ook na de  
verkiezingen inzetten als wethouder voor 
Zwijndrecht en Heerjansdam! 
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Dick
Groenewoudt

Jacqueline
van Dongen 
kandidaat wethouder 
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Weet wat er leeft,
                    weet wat er speelt

Algemeen Belang Zwijndrecht


