INTERVIEW

Burgemeester Schrijer

‘zijn’
Zwijndrecht
over

Dominic Schrijer zal
voor altijd te boek staan
als de eerste Nederlandse burgemeester
die door koning WillemAlexander is benoemd.
In mei dit jaar draagt
hij de ambtsketen van
Zwijndrecht twee jaar.
Hoe ervaart hij het burgemeesterschap en hoe
heet hij Zwijndrecht
leren kennen? En welke
plannen heet hij voor
de toekomst?
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S hrijer speelt klari et
Heerja sda

et

uziek ere igi g EMM uit

Bij zijn aanstelling deed Dominic Schrijer een
oproep: Leer mij Zwijndrecht kennen! Hij sprak niet
tege do e a so e . De uit odigi ge st oo den binnen. Toen werd het idee geboren voor 100
o t oei ge i
dage . Die
o t oei ge
zij e i iddels al heel at ee . Beelde a
zijn kennismakingsbezoeken zijn samengebracht in
een brochure, met daarin een bonte verzameling
Zwijndrechters. Ondernemers en bewoners, jong
e oud, afgesp oke of spo taa op st aat.

Ontvangst

“ h ije : Mij o t a gst i Z ij d e ht as uite gewoon warm. Ik heb me geen moment een nieuwko e of uite staa de ge oeld. Me se a e
me op sleeptouw en ik heb de gemeente in korte
ijd goed le e ke e . We he e i septe e
ee il pje gela ee d aa i ik de kijke laat zie
hoe eel oois Z ij d e ht te iede heet. Nu hoo
ik elee s: U heet e Z ij d e ht le e ke e .
Dat is atuu lijk ee p a hig o pli e t.

Ligging

Z ij d e ht heet eel te da ke aa haa ijzo de e liggi g, e telt “ h ije . Loop aa e e
ee.
Kijk, hie a af de loop ug i het ge ee tehuis
he je ee p a hig uitzi ht op de G ote Ke k a
Do d e ht. Do dt heet het, aa Z ij d e ht ziet
het! Aan de andere kant kan je met helder weer Rotterdam zien liggen. Daarbij bestaat het eiland IJsselmonde, waar Zwijndrecht op ligt, uit jonge zeeklei.

“Zwijndrecht
is altijd een
participatiesamenleving geweest”
Uitstekende grond voor land- en tuinbouw. Dord e ht e ‘ote da
o de ee gega a dee de
afzet oo de p odu te . Dat e de ed ij e die
later in Zwijndrecht neerstreken, hebben de gemeente groot gemaakt. Dat zie je terug in de grote
betrokkenheid binnen de gemeenschap. Dat hoort
gewoon bij de Zwijndrechtenaren. De samenhang
tussen bedrijven, kerken en gemeenschap. Daardoor kent de gemeente ook een rijk verenigingslee : a hoeijze e pe i t Waaltje tot sa e
muziek maken.

Deelnemer
Dominic Schrijer is zeker geen burgemeester die
a af de zijlij toekijkt. Ik doe g aag ee. Ik he
meegelopen met de Verkerkloop en de Inner Circle
Run. Het gaat mij daarbij vooral om het samen lopen en niet om het hardlopen op zich. Op 4 mei reis
ik mee met een O&O-ploeg die het vredesvuur voor
Bevrijdingsdag gaat ophalen in Wageningen. Laatst
as ik ij ee epeiie a de Joha es Passio a
Ge a d de Wit e het Dut h Ba o ue O hest a. Ee
heel bijzonder concert, waarvan ik van harte hoop
dat het ee jaa lijks te ugke e de t adiie o dt. E
ik heb smartlappen gezongen met het shantykoor.

Do i i S hrijer
is u ij a 2 jaar
urge eester
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Mensenman
Schrijer is een mensenburgemeester.
Ee ge ee te zíj de e se . Me se
ake di ge
ogelijk. Va so e e
oo spelli ge o e de g ijze golf oet
hij iets he e . Ik he het lie e o e
de ‘zilveren motor’. De senioren zijn de
mensen die als vrijwilligers voorzieningen en verenigingen draaiende houden,
zoals de buurtbus in Heerjansdam, het
zwembad, de bibliotheek. De inwoners
zijn betrokken en hebben veel verantwoordelijkheidsgevoel. Het woord van
het jaa i
as pa i ipaiesa e le i g . Z ij d e ht is alijd ee pa i ipaiesa e le i g ge eest! Het zit i de
Burge eester op ezoek Va Leeu e Buize
genen. Dit geldt ook voor de bedrijven.
De eeste ed ij e i de egio zij familiebedrijven. Ze zijn betrokken bij hun
Veiligheid
ge ee te e kijke aa o i uïteit e de la ge te ij . “o Hoe d uk de afgelope ja e ook zij ge eest, ook de ko e de
ige zij al ie of ijf ge e aies a ief i deze egio. Dat aakt
jaren moet de gemeente de handen uit de mouwen steken. Schrijdat ze diep geworteld zijn in de samenleving. Dit in tegenstele : E zij zake die o ze aa da ht ha d odig he e . Zo staat
ling tot beursgenoteerde bedrijven. Die gaan waar ze het meeste
Zwijndrecht bij de tevredenheidsonderzoeken in de Drechtsteden
oo deel de ke te ku e hale .
o de aa de lijst. Dat oet e ht a de s. De afsta d tusse de
gemeente en de bewoners moet kleiner. We willen weten wat de
Bedrijvigheid
bewoners bezighoudt. Daarnaast moeten we zorgen dat mensen
De bedrijvigheid in Zwijndrecht is een belangrijk aandachtspunt
zich weer veilig voelen in hun eigen huis, in hun eigen buurt. De
oo de u ge eeste . Wist je dat Z ij d e ht de eeste s hipee ste esultate zij posiief. We zage i
al ee duidelijke
pe s e i e aa tge elatee de i dust ie i Nede la d heet?
af a e a het aa tal o i gi ake . Ik loop egel aig ee
We noemen onze gemeente dus graag de ‘thuishaven van de
et ijkage te e he gezie dat e se zelf ook eel ku e
i e aa t . We zie eel i o aie i deze a he. Zo heet
doe doo de juiste a i-i aak aat egeli ge te t efe . E is
Deen Shipping het schip ‘Argonon’ in de vaart gebracht, het eerij oo eeld ee ela g ijke ol eggelegd oo ijkp e e ieste schip in Europa dat voor 80 procent op vloeibaar aardgas
teams, zoals in Nederhoven. Zij zorgen voor extra sociale controvaart in plaats van op diesel. Dit is buitengewoon goed nieuws
le. We hebben nu kleding en materialen ingekocht voor het team.
voor het milieu: Minder uitstoot van schadelijke gassen en geen
I Noo d e Ko t A a ht he e
e pas ijktafels geo ga iij stof. “ h ije ziet ee ela g ijke ol oo zi hzelf eggelegd
see d, aa ij ethoude s e e tege oo dige s a poliie e
als a assadeu oo de a iie e a he. Het Ko i g-Koopa de e o ga isaies o te tafel zate
et e o e s. Ook daa
man-model, zoals de koning het doet, werkt prima. Mijn rol is
zij i o e s geï te essee d o
et ijkp e e ietea s te evooral netwerken en weten wat nodig is om meer aandacht voor
gi e . Leebaa heid e eiligheid o t de ko e de ja e ee
de egio te k ijge . “a e opt ekke e
ij ‘ote da se etbelangrijk speerpunt van ons beleid. Ik wil dat de bewoners weer
e ke ge uike .
e t ou e k ijge i de ge ee te.

Zwijndrecht ‘Must sees’ volgens burgemeester Schrijer:
1. Veerplein
“Een van de mooiste plekken in Nederland.
Een plek die je een vakantiegevoel geet.”
2. Fietsen langs de Devel
“Een uniek nieuw natuurgebied tussen
Zwijndrecht en Heerjansdam. Hier is de oude
rivierloop hersteld. En dan langs de Oude Maas
weer terug.”
3. Oud Zwijndrecht
“Bekijk het oude Raadhuis en wandel over
Rotterdamseweg, de Burgemeester de
Bruïnelaan en de Lindelaan.”
het Veerplei is de
fa oriete plek a
Do i i S hrijer

Het ilmpje ‘Wij zijn Zwijndrecht’ is te vinden via
http://youtu.be/TiO5QA0fmh0.
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