Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Dominic Schrijer
Gemeente Zwijndrecht
Maandag 7 januari, 20.30 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht
LET OP! DE BURGEMEESTER KAN IN ZIJN TOESPRAAK AFWIJKEN VAN DEZE
TEKST, HET GESPROKEN WOORD GELDT
EMBARGO TOT MAANDAG 7 JANUARI, 20.30 UUR
Geachte dames en heren, inwoners, ondernemers, leden van de vele
verenigingen die onze gemeente rijk is:
Namens het College, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van de
gemeente Zwijndrecht heet ik u van harte welkom op de
nieuwjaarsbijeenkomst, hier in onze eigen Burgerhal van het gemeentehuis.
We leven in een tijd waarin het lijkt alsof het steeds meer draait om het aantal
likes op social media en veel minder om het persoonlijke contact met elkaar.
Daarom is het een goede en waardevolle traditie om elkaar aan het begin van
het nieuwe jaar te ontmoeten en elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.
Verbinding en begrip ontstaat namelijk daar waar mensen aandacht voor
elkaar hebben en oprecht bereid zijn naar elkaar te luisteren. Ik ben als uw
burgemeester buitengewoon trots dat die gemeenschapszin er in Zwijndrecht
nog volop is. Laten we dat koesteren, behouden en daar nog meer goeds aan
toevoegen. Voor een mooie toekomst, voor ons, onze kinderen en een krachtig
Zwijndrecht.
Dames en heren, degenen die verwachten dat ik vooruitblik op mijn
aanstaande afscheid, helaas, dat doe ik niet, dat volgt later deze maand.
Ik hoop dat u een fijne kerst en jaarwisseling heeft gehad. De overgang van
oud naar nieuw was dit jaar in Zwijndrecht overwegend rust, maar werd wel
overschaduwd door drie nare incidenten: allereerst de verdrietige brand ten
gevolge van een vuurpijl, in de woning van de 89-jarige mevrouw Sekan, die
daardoor noodgedwongen haar woning heeft moeten verlaten. Daarnaast de
mishandeling van Willem de Jong, de organisator van het kerstzaalvoetbal
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toernooi in sporthal De Devel en het vuurwerk incident met de brandweer op
oudejaarsavond in de Grote Beerstraat. Dergelijk misplaatst gedrag - laat ik
daar vanaf deze plek nog eens heel duidelijk over zijn - is in mijn ogen
onbegrijpelijk en onacceptabel. Je blijft te allen tijde met je handen van elkaar
af en gooit geen vuurwerk naar hulpverleners die 24/7 voor onze veiligheid
klaar staan.
Vorig jaar constateerde ik al vanaf deze plek dat het gelukkig beter gaat met
Zwijndrecht. En sindsdien zijn er belangrijke beslissingen genomen. We
hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad en de nieuwe gemeenteraad heeft
zich krachtig uitgesproken met een raadsprogramma met forse ambities voor
een krachtig Zwijndrecht en bij de begrotingsbehandeling is daar ook serieus
geld voor beschikbaar gesteld. Dat vraagt om daadkracht, dat vraagt om lef en
dat vraagt om durf. We zien volop kansen om onze gemeente te ontwikkelen
en die mogen we niet voorbij laten gaan.
Dat is echt bijzonder. Het is al heel wat jaren geleden dat we zo stevig hebben
geïnvesteerd in de toekomst van onze gemeente. Niet dat we dat niet wilden,
integendeel. Maar door de economische situatie waren we een
beheergemeente geworden die op zijn centjes moest letten. Deze tijden van
relatief stilstaand water zijn voorbij, het gaat weer bruisen en golven aan de
boorden van de Noord en de Oude Maas.
We investeren heel gericht op thema's als wonen en bouwen, zorg en welzijn
bestrijding van de armoede en inzetten op veiligheid en een goede
leefomgeving.
Je moet altijd oppassen met voorspellingen, maar ik ben ervan overtuigd
dat mede deze besluiten ervoor gaan zorgen dat Zwijndrecht in positieve
zin over een aantal jaren aanzienlijk is veranderd. In sociaal-maatschappelijk
opzicht en zeker ook in ruimtelijk-economisch opzicht.
Zwijndrecht wil groeien en dat betekent dat onze gemeente de komende jaren
stevig inzet op bouwen, bouwen, bouwen. Het is het mantra van onze nieuwe
wethouder Jos Huizinga. De werkzaamheden op het Euryza-terrein zijn
zichtbaar, de nieuwe woningen worden in sneltreinvaart verkocht en ook op
de plek van de Koningskerk is de bouw gestart. Verder maken we van de
mooiste plek in de gemeente, het Veerplein, weer een prachtige omgeving,
waar het zowel voor inwoners als ondernemers als bezoekers goed toeven is
en waar we een schitterend uitzicht hebben over het water en op de
historische binnenstad van onze buurgemeente Dordrecht.
Ook zien we rondom het stationsgebied voormalige kantoorpanden in snel
tempo transformeren tot woningen. We versterken het wonen en werken in de
spoorzone en trekken hierin gezamenlijk op met Dordrecht en de provincie.
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Tegelijk willen we Zwijndrecht groen en duurzaam houden. Wethouder
Jacqueline van Dongen is onze eigen verpersoonlijking van de energietransitie.
We willen stoppen met aardgas en fossiele brandstoffen en zetten in op
energiebesparing en duurzaam opwekken van elektriciteit. Concreet:
we treffen voorbereidingen voor aardgasvrije woningen en klimaatadaptatie
staat op de agenda. Willen we droge voeten houden, dan moeten we groen de
ruimte geven.
Door de aantrekkende economie zien we de activiteiten op al onze
bedrijventerrein en met name op Bakestein toenemen. We mochten een aantal
mooie, nieuwe bedrijven verwelkomen en de goede samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven werd op een passende manier bekrachtigd met de
verlenging van het Ondernemersfonds voor vijf jaar.
Helaas was er aan het einde van het jaar ook zeer droevig nieuws te melden.
De sluiting van Heerema Zwijndrecht is een zeer groot verlies voor onze
gemeente en onze regio. Dit bedrijf begon ooit in 1948 onder de naam De
Groot's Staalconstructies met een hoofdvestiging in Zwijndrecht en werd in
1990 overgenomen door de Heerema Groep en werd onderdeel van de
Heerema Fabrication Group. Het is buitengewoon spijtig en nog altijd moeilijk
voor te stellen dat zo'n op-en-top Zwijndrechts bedrijf – waarvan de
grondlegger Jaap de Groot tot aan zijn overlijden in Zwijndrecht woonde – er
straks niet meer is.
Aan de andere kant zien we dat de binnenvaart in onze gemeente qua
werkgelegenheid veel mogelijkheden biedt. Een groeiende en boeiende sector,
waar ik u over een maand nog meer kan vertellen. Zonder gekheid: de
binnenvaart biedt kansen en het doet mij, en zeker ook onze wethouder
Binnenvaart, Tycho Jansen, en onze wethouder Onderwijs, Jolanda de Witte,
goed dat er in het komende schooljaar een maritieme leergang bij het LOKET
Zwijndrechtse Waard start. Zo stemmen we als ondernemers, onderwijs en
overheid vraag en aanbod van personeel nog beter op elkaar af.
Een gemeente die ontwikkelt en wil groeien, moet ook oog hebben voor zijn
sociaal-maatschappelijke problemen. We zien dat nog altijd een grote groep
mensen in Zwijndrecht opgroeit in armoede en dat kindermishandeling en
huiselijk geweld relatief veel in onze gemeente voorkomt. Daar willen we echt
korte metten mee maken. Aan de harde kant zijn we aan het bouwen en
faciliteren we bedrijven om banen te creëren. Aan de sociale kant pakken we
de maatschappelijke problemen aan door bijvoorbeeld echt serieus aan de slag
te gaan met een deltaplan voor armoede en door bijvoorbeeld de inzet van
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zorgmariniers, die dwars door structuren en bureaucratie heen gaan en
kijken hoe zorg voor iedereen toegankelijk kan zijn.
Goed en prettig wonen en werken valt en staat ook met een veilige
leefomgeving. Daarom ben ik blij dat we in samenwerking met onze partners,
waarbij ik de inzet van onze wijkagenten graag wil benoemen, blijven werken
aan veiligheid. De aanpak van woonoverlast en ondermijning werpt zijn
vruchten af en we sluiten woningen en panden waar een hennepkwekerij is
aangetroffen. En wist u dat het aantal woninginbraken met de helft is
afgenomen de laatste vijf jaar?
Dames en heren, we werken aan de toekomst van Zwijndrecht, maar waar
doen we dit voor en met wie met? Wat mij betreft samen met U!. En ik ben ook
benieuwd hoe u kijkt naar Zwijndrecht in 2040, hoe ziet onze gemeente er dan
uit?
Vooruitkijken is moeilijk maar ook ontzettend belangrijk. De gemeenteraad
wil ook graag weten hoe u als inwoner naar de toekomst kijkt. Op donderdag
17 januari komt er een speciale mini burgertop waar u van harte welkom bent!
Wilt u er meer over weten, spreek dan één van de raadsleden aan of ga naar de
kraam hier in de hal. En voor wie dat wil, staat er een wenspaal om uw droom
of wens voor Zwijndrecht uit te spreken.
Dames en heren, dit was de laatste keer dat ik u als burgemeester van
Zwijndrecht op de nieuwjaarsbijeenkomst mocht toespreken. Het was mij een
eer en een groot voorrecht dat ik u vanaf deze plek mocht toespreken en ik
hoop u te mogen begroeten op mijn afscheid van de inwoners en de
samenleving op vrijdag 25 januari in de Bethelkerk. Het belooft een hele
mooie, muzikale avond te worden en …. U mag natuurlijk voluit meezingen!
Dames en heren, samen met u wil ik het glas heffen en u en uw
dierbaren mede namens het college van Zwijndrecht een gelukkig,
voorspoedig en vooral gezond 2019 toewensen! Ik dank u wel!
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