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Samen met u en onze partners bouwen wij verder aan een krachtig Zwijndrecht. Dat is een
gemeente waar je je veilig voelt, waar iedereen gelijke kansen heeft en zichzelf kan en mag zijn.
Een plaats waar duurzaamheid heel gewoon is en waar inwoners gezond, fit en blij zijn.
In Zwijndrecht kunnen mensen fijn wonen en werken. Inwoners, ondernemers en organisaties zijn
betrokken bij hun gemeente en denken en beslissen mee over ontwikkelingen voor de toekomst.
Hier gaan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders
voor. In het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 staan zes grote thema’s centraal.

Communicatie en participatie

Armoedebestrijding en versterken lokale economie

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn
betrokken bij hun buurt en plaats. Zij praten,
denken en beslissen mee over de
ontwikkelingen in hun directe omgeving.

In Zwijndrecht kan iedereen meedoen. We gaan door met de aanpak van armoede
en ondersteunen mensen met een laag inkomen. We versterken de lokale economie.
Samen met ondernemers creëren we nieuwe banen.

Welzijn, zorg, sport en
cultuur

Wonen, bouwen en
wooncarrière
Ons streven is woonruimte te
bieden voor iedereen die in
Zwijndrecht wil (blijven) wonen.
Met een gevarieerd aanbod aan
woningen maken we de gemeente
aantrekkelijk. We bouwen nieuwe
huizen en verbeteren de kwaliteit
van onze sociale huurwoningen. We zetten ons in voor
mensen die moeilijk een huis
kunnen kopen of huren.

In Zwijndrecht hebben we aandacht
voor elkaar. Iedereen kan en mag
meedoen en zichzelf zijn. Hier voel
je je thuis. In elke wijk kun je
sporten, elkaar ontmoeten en
genieten van cultuur. Dat is leuk
en gezond voor lichaam en geest.
Mensen die hulp nodig hebben,
krijgen een steuntje in de rug.

Veiligheid en leefomgeving
Duurzaamheid
We gaan voor een gezonde, groene en aantrekkelijke gemeente met veel bomen,
planten en water. Afval scheiden moedigen we aan. We helpen inwoners om energie te
besparen en bieden steun als ze willen overstappen op schone energie en stimuleren
het gebruik van zonnepanelen.

Het is fijn wonen, werken en leven in Zwijndrecht.
Samen met inwoners houden we onze pleinen en
parken netjes en schoon. Mensen voelen zich veilig
in Zwijndrecht. We blijven criminaliteit aanpakken
en er komen meer handhavers (boa's) op straat.
We moedigen inwoners aan om meer te fietsen en
te wandelen en de auto minder te gebruiken in de
woonplaats.

Krachtig Zwijndrecht 2.0
Wonen, bouwen en wooncarrière

Communicatie en participatie

We bouwen samen met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars
verschillende soorten huizen. Daarbij willen we zoveel als mogelijk is plek
bieden aan mensen die in Zwijndrecht willen (blijven) wonen. Ook zetten
we ons in voor mensen die moeilijk een huis kunnen kopen of huren, zoals
jongeren, starters en ouderen. Met woningcorporaties hebben we
afgesproken dat zij de sociale huurwoningen verder gaan verbeteren en
duurzamer gaan maken, zodat het energieverbruik van huurders laag blijft.
De woningmarkt is flink in beweging. We blijven daarom met inwoners in
gesprek over hun woonwensen.

Inwoners, ondernemers en organisaties moedigen wij aan om mee te praten,
mee te denken en mee te beslissen over verandering en vernieuwing in
hun gemeente. Inwoners en ondernemers kunnen voor alle vragen terecht
in het gemeentehuis. Ook gaan we onze digitale dienstverlening verder
verbeteren, zodat je vragen ook online kunt stellen. We sluiten aan bij
overleggen in wijken en buurten om te luisteren naar wat er speelt en we
gaan in gesprek met onze inwoners.

Welzijn, zorg, sport en cultuur

Duurzaamheid

Veiligheid en leefomgeving

Inwoners voelen zich thuis in Zwijndrecht. Iedereen kan en mag zichzelf
zijn én kan op een gelijkwaardige manier meedoen aan onze samenleving.
Hier kun je veilig en gezond opgroeien en op fijne manier ouder worden.
We zorgen ervoor dat er in elke wijk genoeg te doen is, zodat inwoners
kunnen bewegen, sporten, genieten van cultuur én elkaar kunnen
ontmoeten. Mensen die hulp nodig hebben krijgen een steuntje in de rug,
zoals begeleiding of zorg. Waar nodig zoeken we samen naar oplossingen.

We werken aan een gezonde en duurzame gemeente voor onze kinderen en
kleinkinderen. Er komen meer planten en water. Dat maakt Zwijndrecht nóg
aantrekkelijker. Zo zorgen we er ook voor dat alle wijken goed kunnen
omgaan met het veranderende klimaat, zoals lange warme perioden en
grote regenbuien. We moedigen inwoners aan om beter afval te scheiden
en werken aan afvalvrije scholen. Ook gaan we inwoners, ondernemers en
bedrijven aanmoedigen om energie te besparen, bijvoorbeeld met goede
regelingen zoals de goed wonen lening. Met de woningcorporaties is
afgesproken dat zij sociale huurwoningen duurzamer gaan maken.

We houden onze gemeente schoon en veilig, zodat je hier fijn kunt wonen,
werken en leven. Samen met inwoners en verenigingen houden we onze
parken, pleinen en andere buitenruimten netjes en schoon, zonder zwerfafval
en graffiti. We streven er naar om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en
pakken criminaliteit aan. Onze handhavers (boa's) zijn zichtbaar en
aanspreekbaar. Onze stad blijft goed bereikbaar met de auto en nog beter
met het openbaar vervoer. Binnen de gemeente moedigen we inwoners aan
om meer te fietsen en te wandelen en vaker de auto te laten staan.

Armoedebestrijding en
versterken lokale economie
Iedereen in Zwijndrecht doet mee, dat vinden we belangrijk. We gaan door
met de aanpak van armoede en ondersteunen mensen met een laag inkomen
en financiële problemen. Samen met de inwoners zelf en organisaties die
hen daarbij kunnen helpen willen we zorgen voor betere kansen naar werk.
Dat kan betaald werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk. We gaan beter
samenwerken met ondernemers en organisaties. Samen zorgen we voor
nieuwe banen, zoeken we naar oplossingen voor het personeelstekort en
versterken we onze bedrijventerreinen.

Voor het volledige raadsprogramma ga naar

raadzwijndrecht.nl

Samen met u bouwen wij verder aan een Krachtig Zwijndrecht.

