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Tevens secretariaat van de Historische Vereniging Zwijndrecht

Van de voorzitter

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Zoals in onze statuten vermeld staat, moet jaarlijks
een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden
worden. Een goede zaak voor leden en bestuur
van de vereniging. Immers, het bestuur behoort
zich te verantwoorden en u heeft de gelegenheid
de bestuurlijke arbeid te beoordelen dan wel te
beïnvloeden.
Derhalve staat deze uitgave grotendeels in het
teken van die ALV, zodat u zich inhoudelijk kunt
voorbereiden op deze vergadering.
De uitnodiging treft u hiernaast aan; uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Zet woensdagavond 25 maart in uw agenda; wij
rekenen op uw komst.

Woensdagavond 25 maart 2015
Het bestuur van de Historische Vereniging Zwijndrecht nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, in de bovenzaal van De Vergulde Swaen, Rotterdamseweg 53-55 te Zwijndrecht.

Woensdagavond, 25 maart 2015
De vergadering begint om 20.00 uur; inloop
vanaf 19.30 uur.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering en
jaaroverzicht 2014 vindt u op de volgende pagina’s.

Jan van Dalen, voorzitter

Agenda:
HERHAALD VERZOEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom en opening
Mededelingen van het bestuur
Verslag ledenvergadering 26 maart 2014
Jaaroverzicht Secretaris
Jaaroverzicht Penningmeester
Verslag Kascontrolecommissie (en benoeming
nieuw lid)
7. Financiën 2014 en begroting 2015
8. Bestuursverkiezing:
 Rooster van aftreden en (her)verkiezing
 Benoeming Leo van Namen voor bestuursfunctie PR & Communicatie
9. Jaarplan en -planning 2015-2016
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Pauze
13. Presentatie (afhankelijk van tijdstip)
14. Drankje in de gelagkamer

Expositie-spullen te leen gevraagd.

DE BEVRIJDING
Zeventig jaar na het beëindigen van de
Tweede Wereldoorlog, besteden we aandacht
aan die oorlog, met een accent op de
gebeurtenissen in Zwijndrecht.
Heeft u spullen die daar op van toepassing zijn,
dan willen we die graag van u lenen.
Vooral foto’s van bevrijdingsfestiviteiten zijn
van harte welkom.
De expositie wordt gehouden
vanaf Voorjaar 2015.
Aub melden/opgeven aan:
Klazien Odekerken telefoon 078-6191673 of
per e-mail klazien@odekerken.net
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De documenten voor de agendapunten 7 en 9 worden u op de avond zelf uitgereikt en zullen dan toegelicht worden door het bestuur.

aantal gesprekken is de heer Leo van Namen
toegetreden tot het bestuur als a.i. voor de taken
PR & Communicatie.
In de Algemene Ledenvergadering van 2015 zal er
gevraagd worden of hij officieel in het bestuur mag
aantreden.
Het bestuurslid Daan Groeneveld van facilitaire
zaken is met ernstige problemen in de ziekenboeg
beland. Het zal nog lang duren voordat hij volledig
hersteld is.

Beknopt Jaaroverzicht 2014 van de
Historische Vereniging Zwijndrecht
In het afgelopen jaar is er heel veel gepasseerd in
De Vergulde Swaen. Een opsomming, die ongetwijfeld niet geheel compleet is…
Publieksactiviteiten
U hebt regelmatig de Mededelingenkrant
en
Swindregt Were ontvangen.
Wederom bezorgd door een groep vrijwilligers.
Waarvoor het bestuur hen hartelijk bedankt.
En verder:
Traditiegetrouw de Wintervoorleesavonden waarvoor altijd veel belangstelling bestaat.
1. Na de expositie over “200 jaar Koninkrijk” die
tot eind januari 2014 doorliep, hebben we
afgelopen jaar nog een drietal exposities
gehouden.
2. De “Schoolplaten uit onze kinderjaren” tot eind
mei 2014.
3. Foto’s gemaakt door Jan Buitendijk met als titel
“Water en Land” tot eind september.
4. 90 jaar van Leeuwen Buizen met als titel “een
dijk van een bedrijf” tot medio april 2015.
We bedanken de vrijwilligers die deze exposities
hebben opgebouwd en ook weer hebben opgeruimd.

Werkgroepen
De Historische Vereniging heeft een aantal
werkgroepen die dagelijks, wekelijks of periodiek
actief zijn geweest.
Een aantal werkgroepen zal ik benoemen:
 Exposities
 WIR (werkgroep inventarisatie en registratie)
 Genealogie
 Evenementen (inclusief catering gelagkamer)
 Bouw- en klusploeg
 Internet (nog in opbouw)
WIR (werkgroep inventarisatie en registratie)
Nog steeds hard bezig met het inventariseren en
registreren van objecten.
Bas van Gurp is teruggetreden en de leiding werd
overgenomen door het duo Kees Klootwijk en Siem
Zoutewelle. Helaas moeten we in deze groep langdurig een tweetal dames missen door ziekte.

Scholenbezoek
En natuurlijk niet de bezoeken van basisscholieren
vergeten, die onder deskundige leiding van Jan van
der Molen werden georganiseerd.

Genealogie
Deze werkgroep is elke derde dinsdag van de
maand actief om kennis te verwerken en vragen te
beantwoorden over stambomen en familienamen.

De Kombinatie
In het weekblad De Kombinatie publiceert uw
Historische Vereniging om de veertien dagen een
artikel over de historie van Zwijndrecht.

Evenementen in de gelagkamer
Afgelopen jaar wederom veel “feestjes” gehad en
dat is nodig om de stichting en de vereniging
financieel te ondersteunen. We willen de dames en
heren die de gelagkamer en keuken runnen dan
ook heel hartelijk bedanken voor deze inspanningen.

Vrijwilligers
We hebben nog steeds een enthousiast team van
vrijwilligers die De Vergulde Swaen runnen.
Neem de mensen van de catering, altijd bereid zich
voor de gasten in te spannen.
De mensen die de diensten in de Oudheidkamer
draaien op woensdag, zaterdag en zondag en de
gasten een rondleiding aanbieden en desgewenst
voorzien van een natje en een droogje.

Bouw- en klusploeg
Deze ploeg is zowel bij het normale onderhoud ook
actief bij het inrichten van exposities.
Enkele feiten
Het bezoekersaantal is ongeveer gelijk t.o.v. 2013,
inclusief het scholierenbezoek.
Het totale ledenbestand is door afzeggingen en
aanmeldingen ongeveer gelijk gebleven.
Onze langdurig zieken zijn regelmatig bedacht met
beterschapswensen.

Horeca en - wetgeving
Het afgelopen jaar werden ook vrijwilligersavonden
belegd om de veranderingen binnen de horecawetgeving te bespreken. Een drietal vrijwilligers
heeft inmiddels een certificaat behaald waardoor
De Vergulde Swaen beschikt over de benodigde
papieren om een Horeca-vergunning te krijgen.
Bestuur
Het bestuur was nog op zoek naar een kandidaat
voor PR & Communicatie. In november 2014 kreeg
het bestuur een spontane aanmelding. Na een

Tot slot
Met nogmaals dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan het wel en wee binnen de Historische Vereniging besluit ik dit verslag.
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Rob Kaim, secretaris

De boeken over Burg. de Bruïne worden door dhr.
Van Mens aan de vereniging geschonken. Vraag
gesteld over ‘onvoorzien’: Moet liever benoemd
worden wat ‘onvoorzien’ eigenlijk is. Cees van de
Leer zal dit aan de penningmeester per mail
meedelen.

Verslag jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van de
Historische Vereniging
Zwijndrecht,
woensdag 26 maart 2014

Bestuursverkiezing
De leden van de Vereniging hebben geen tegenkandidaten opgegeven. Dhr. Daan Groeneveld is
aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. De
vergadering gaat akkoord met de herbenoeming
voor 3 jaar. Mevr. Anca Goedegebuure is als
adviseur van de HVZ aangesteld.
Clement Blacquière blijft als vertegenwoordiger
van de Stichting de vergaderingen van de Historische vereniging bijwonen. Er zijn echter nog
steeds 2 vacatures binnen het bestuur.

Woensdag 26 maart 2014, bovenzaal Vergulde
Swaen. Aanwezig 42 personen, 3 personen met
kennisgeving afwezig.
Aanvang
De voorzitter opent de vergadering en heet een
ieder hartelijk welkom. De gepubliceerde agenda
wordt toegelicht en vervolgens zonder amendering
vastgesteld. De voorzitter kijkt terug op een jaar
met ups en downs. We staan even stil bij de
overledenen van de vereniging. Daarna wordt het
verslag van de ALV 2013 doorgenomen. Hierop
wordt door de aanwezigen geen commentaar
geleverd. Het jaaroverzicht 2013 wordt doorgenomen met de introductie en vermelding van
nieuwe vrijwilligers. Deze worden hartelijk welkom
geheten. Verder wordt medegedeeld dat er een
werkgroep voor verbetering van de website moet
worden opgestart, dat de Werkgroep WIR bijna
alles heeft geregistreerd en dat de Werkgroep
Genealogie nog steeds de 3e dinsdag van de
maand zitting heeft.
De vereniging heeft een goede geoliede organisatie. Het totaal aantal leden van de vereniging
per 31 december 2013 was 623 en per 26 maart
2014: 618 leden.

Jaarplan 2014-2015
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarplan
en geeft aan wat al is uitgevoerd in 2013 en wat er
nog in 2014 gedaan moet worden. Het nieuwe
jaarplan wordt uitgereikt en aan de hand van
beelden via de beamer aan de vergadering
uitgelegd. De vergadering gaat akkoord met het
nieuwe jaarplan. Uit de vergadering kwam de vraag
over de ‘ontzamelde
goederen’ afvoer. De
voorzitter geeft hier een duidelijk antwoord op.
Rondvraag en opmerkingen.
Chris Bergijk: De vereniging moet een papiercontainer aanvragen bij HVC.
Erik Matze: Is blij dat hij zich als vrijwilliger binnen
de vereniging nuttig kan maken.
Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering, gevolgd door
twee korte foto-impressies uit de vorige eeuw,
waarna iedereen wordt uitgenodigd voor een hapje
en een drankje in de gelagkamer.

Financiën
De penningmeester licht de balans toe. We hebben
wederom een positief saldo door meer contributies,
donaties, giften dan in 2012. Er werd de vraag
gesteld over de term ‘onvoorzien’, verder geen
vragen. De penningmeester wordt bedankt voor het
maken en toelichten van het overzicht. De
kascontrolecommissie heeft de controle van de
administratie uitgevoerd. Het verslag werd
voorgelezen door Dhr. A. Reedijk. De commissie
stelt voor de vergadering voor het financiële beheer
over 2013 goed te keuren en de penningmeester
decharge te verlenen. Dit wordt onder dankzegging
aan hem verleend. Aangezien er een lid van de
kascontrolecommissie moet aftreden wordt Dhr.
Koen Boot het nieuwe lid van deze commissie.
Begroting
Om als vereniging te kunnen overleven moeten er
meer nieuwe leden komen. De huur van het buitendepot ging omhoog. Bij de exposities had de
vereniging een meevaller door de verkoop van een
aantal foto’s aan het museum van de Willem IIIkazerne in Apeldoorn.

R.Kaim secretaris, april 2014

Genealogie
Wij herinneren u er aan dat de werkgroep
Genealogie elke derde dinsdagavond van de
maand aanwezig is om u desgewenst te
helpen bij het opzetten of aanvullen van uw
stamboom-gegevens.
Tevens is veel informatie in huis over Zwijndrechtse familienamen.
Elke derde dinsdagavond van de maand
Vanaf 19.30 uur
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Van onze Penningmeester

Wintervoorleesavonden 2015

Betaling
Contributie
2015

Op de eerste Wintervoorleesavond van woensdag
4 februari zat Dominic Schrijer, als gastlezer, in de
burgemeestersstoel naast de open haard in de
stijlkamer.

Bij deze mededelingenkrant zit ook
de acceptgirokaart.

De contributie is (ten minste) €15.00 per jaar. Met
de toevoeging “ten minste”, want giften zijn altijd
welkom en blijven belangrijk voor onze inkomsten.
Wij zijn een ANBI en culturele vereniging, dus u
mag giften voor 125% aftrekken van de belasting. .
Elektronisch betalen heeft onze voorkeur vanwege
de lagere kosten.
Ons IBAN nummer is NL98 INGB 0000 136481 .
Bij voorbaat dank, de penningmeester
Bram Schenkel

Voor de pauze vulde hij de avond met zijn eigen
exclusieve verhaal; vanaf zijn vroegste jeugd tot
nu. Na de pauze ging hij als ‘burgervader’ met de
aanwezige gasten in gesprek. Wat vinden zijn
burgers van het Zwijndrecht van nu? Om
vervolgens de prangende vraag te stellen: hoe
gaan we verder?
Een interessante avond die aan beide kanten werd
ervaren als een zeer prettige ‘nadere kennismaking’.

Komende tentoonstellingen
Na de huidige tentoonstelling “90 jaar Van
Leeuwen Buizen” volgen dit jaar
achtereenvolgens de volgende exposities:

Ton Delemarre, vergezeld door zijn onafscheidelijke Ada, zorgde op dinsdag 10 februari
voor een poëtische tweede voorleesavond. Ook
Ton begon met het vertellen van zijn levensverhaal.
Hoe hij in Dordrecht terecht kwam en uiteindelijk
met de stad vergroeid raakte. Als een ware
stadsdichter heeft hij veel prachtige gedichten aan
deze oudste stad van Holland gewijd.
Klassieke gedichten kwamen voorbij, die hij dan
zelf weer bewerkt had naar het nu, met een
knipoog naar het oude. Een avond zoals je je een
Wintervoorleesavond voorstelt. Voor herhaling
vatbaar.

Vanaf 2 mei 2015:
Een herdenkingstentoonstelling over
de bevrijding in 1945. Dit omdat het 70 jaar
geleden is dat Nederland bevrijd werd.
Deze expositie loopt tot en met juli 2015
Na de vakantie:
In september starten we een tentoonstelling
over het 125-jarig bestaan van de
Gereformeerde Kerk aan de Rotterdamseweg.
Deze expositie loopt (waarschijnlijk) tot
half november 2015
En dan:
De laatste in de rij is een expositie over
Schokbeton. De meeste van u kennen dit
bedrijf en velen uit Zwijndrecht hebben er
gewerkt. In de expositie komt ook een
professionele uitleg van het unieke en
wereldberoemde patent over het ‘schokken’
van beton.
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Bij het inleveren van deze kopij voor de Mededelingenkrant hebben de andere gastlezers hun
verhaal nog niet verteld.
Dat gebeurt op de derde avond, woensdag 18
februari, door Annemarie Fokker uit Hendrik-IdoAmbacht. Haar specialiteit is de auteur Willem
Schippers (1867) afkomstig uit Groote Lindt; van
hem leest zij “De Stroper”.
Loes Brouwer is er op dinsdag 24 februari met
werk van Jan Boerstoel;
op woensdag 4 maart Nelleke van Pelt met
prachtige oorlogsverhalen en op dinsdag 10 maart
sluit Ronald Roël de serie Wintervoorleesavonden

af. Deze laatste avond zal muzikaal worden omlijst
door gitarist Marcel la Haije en vindt traditiegetrouw
plaats in de gelagkamer, zodat er meer gasten
kunnen genieten van deze feestelijke afsluiting.
Wilt u zich hiervoor nog opgeven, dat kan telefonisch bij De Vergulde Swaen (tijdens openingstijden) of per e-mal naar: klazien@odekerken.net

De Terugblik
van Jeanne Hermus-Kneepkens
Samen met haar man Luc beheerde zij vele
jaren het voormalige RK-parochiehuis ‘De Horst’
aan de Emmastraat.
Interview Carla de Klerk

Nieuw in De Vergulde Swaen:

“De parochie vormde een hechte gemeenschap”
Bij Jeanne Hermus in de Emmastraat in Zwijndrecht is het gezellig. Zij woont daar sinds de
vijftiger jaren pal naast de RK Heilig Hartkerk aan
de Bruïnelaan. De kachel brandt met echte houtblokken; dat zie je niet zo vaak meer. Zij en haar
man Luc beheerden 21 jaar lang (1955-1976) het
voormalige parochiehuis “De Horst”, bijna naast
haar huis.
Zij vertelt graag over vroeger. In de kerk werd met
enthousiasme veel vrijwilligerswerk gedaan. Er was
vaak iets te doen in het parochiehuis. Het was van-

Lezingen/cursussen
Kunstgeschiedenis.
Aanvankelijk een experiment, omdat de belangstelling gepeild moest worden, maar het succes
is aangetoond, dus volgen er meer…
Op woensdag 28 januari j.l. stroomde de bovenzaal
vol voor de lezing Kunstgeschiedenis door Hans
Brouwer. Een dergelijke lezing zou je niet gauw
verwachten in De Vergulde Swaen en je kunt het

Jeanne, thuis in de Emmastraat

zelfsprekend dat je elkaar hielp. De parochianen
droegen hun steentje bij met bruiloften en partijen
en de pastoor zette koffie. Ook hield hij de tuin bij
naast en achter de kerk. Haar man Luc was
metselaar van beroep en zodoende deed hij heel
veel klussen, zowel in het kerkgebouw als in het
parochiehuis.
Wanneer er schoongemaakt moest worden ontstond er spontaan een ploeg. Jeanne vond het een
fijne en uiteraard drukke tijd. Luc is helaas in 2000
gestorven; hij was een optimistische en vrolijke
man die zij nog iedere dag mist.

dan ook een branche vreemd experiment noemen.
Het werd een geslaagde en interessante avond
met de titel ‘Het schilderij verbeeld’. Aan de hand
van traditionele voorstellingen (in schilderijen en
beelden) werden de veranderingen belicht in zowel
onderwerpen als technieken, alsmede de positie
van de kunstenaar, van de Oudheid tot nu.
Deze avond Kunstgeschiedenis is heel goed
ontvangen en zal dan ook zeker een vervolg
krijgen.
Te verwachten is dat dit in het najaar van 2015 en
het voorjaar van 2016 het geval zal zijn.
De meeste geïnteresseerde bezoekers hebben hun
e-mail adres al doorgegeven om als eersten op de
hoogte te worden gebracht als het zover is.
Ook interesse om op de lijst gezet te worden?
Mail uw adres door aan: klazien@odekerken.net

5

“Ben je nog steeds zo betrokken bij de kerk?”
Dat is toch echt een stuk minder geworden. Wij
hebben nu een deeltijd- pastoor, dat wil zeggen dat
hij ook nog andere parochies onder zijn beheer
heeft. Dan worden de contacten minder. Vroeger
woonde de pastoor naast de kerk, zijn tuin grens-

“Heb je je hele leven in Zwijndrecht gewoond?”
“Ik ben in 1929 geboren in de toenmalige Rozenhof
in Zwijndrecht, dat was een hofje ongeveer achter
De Vergulde Swaen. Later heette het Kattenhof en
nog later was het verdwenen. Mijn ouders waren
Brabanders en vader kon hier aan de slag als
loodbrander. Nú is dat een oud ambacht. Destijds
werd er veel met lood gewerkt. Zo moesten er bv.
enorme ketels worden bekleed met lood en dat was
veel (gevaarlijk) laswerk. Mijn vader ging dan met
twee andere loodbranders zo'n ketel in om de klus
te klaren. Ik had een oudere broer en een jongere
broer; het huis werd te klein en zo verhuisden we
naar Rotterdamseweg ter hoogte van de Koninginneweg. Na negen jaar konden mijn ouders
een groter huis krijgen aan Lindelaan nr. 63. Nog
steeds wandel ik iedere dag even langs dat huis,
omdat ik daar zulke mooie herinneringen aan heb.
Mijn hele jeugd in Zwijndrecht was een heerlijke
tijd...”

Jeanne en haar oudste broertje Bertus in de rivier, ter
hoogte van het Zuigerzand in Zwijndrecht.

de aan de onze. Dan maak je al gauw een praatje.
Waar ik moeite mee heb, is dat de kerk niet meer
die uitstraling heeft zoals vroeger, met een hek
eromheen, een mooie poort en bomen ervoor. Als
kind stond ik altijd te kijken wanneer het prachtige
hek open ging. Dan was je gewoon onder de
indruk. Maar nu is er weinig geld. Om de kerk
helemaal op te knappen zal eerst de leegstaande
Petruskerk in de Mimosastraat verkocht moeten
worden. Deze is gesloten in 2011. Het bisdom
Rotterdam beslist over dit soort zakelijke
aangelegenheden”.

“Wat kun je je herinneren van kerk en school uit
die tijd?”
“Mijn kleuterschool was op het internaat naast de
kerk en daarna ging ik naar de St. Jozefschool
achter de kerk. Toen ik zeven jaar werd, deed ik
communie. Ik had een prachtige witte jurk aan en
opa en oma kwamen speciaal daarvoor uit Brabant;
dat was een feest! Ook herinner ik mij een
processie, een plechtige optocht van gelovigen
vanuit de kerk. De pastoor liep voorop met in zijn
handen de monstrans. Een monstrans is een
(meestal) gouden object in de vorm van een ster
waarin de heilige hostie wordt bewaard. Een hostie

St. Jozefschool (achter R.K. kerk, nu Toermalijn). Jeanne bovenste rij: 7e van rechts, oudste broer Bertus:

middelste rij 2e van links (met schrift).
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is een ouwel, een rond
schijfje ongedesemd
tarwebrood, dat uitgedeeld
wordt tijdens de eucharistieviering. De processie
werd gehouden achter de
kerk, men liep over de
speelplaats van school en
langs de nonnen van het
internaat. Dat was toch
wel iets bijzonders in het
voornamelijk protestantse
Zwijndrecht; de mensen
stonden achter de hekken
te kijken!

kerk in Dordrecht, vlak bij het station. In 1948
verloofden wij ons, vlak voordat hij als soldaat naar
Nederlands Indië ging. Intussen werkte ik als
verkoopster op de japonnenafdeling bij C&A in
Dordrecht. Dat was vijf jaar lang een fantastische
tijd. In 1950 kwam Luc weer terug en in 1952
trouwden we. In vier jaar tijd kregen wij vier
kinderen, waaronder een tweeling en na zes jaar
nog een dochter”.
Haar kinderen wonen vlak bij haar in de buurt;
daarom wil Jeanne in de Emmastraat blijven
wonen. Geef haar eens ongelijk.

Boven: Voorbeeld van een Monstrans

Thuis waren wij echter niet erg streng kerkelijk en
mijn vader werd lid van het NVV, het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen en dus niet van het
NKV, het Nederlands Katholiek Vakverbond. Toen
pastoor de Ruiter daar achter kwam, mocht mijn
vader niet meer biechten en ook niet meer ter
communie gaan. Het zat mij helemaal niet lekker
en ik kaartte het besluit van de pastoor aan bij de
biecht. Echter de pastoor hield voet bij stuk,
waarna ik besloot nooit meer te gaan biechten. En
dat heb ik ook volgehouden.”
“Je vormde met je man Luc een goed team. Hoe
heb je hem ontmoet?”
“Ik was 17 toen ik hem ontmoette op de katholieke
dansschool in Dordrecht. Hij was een vlotte jongen
met een optimistisch karakter, werkte op een
timmerfabriek en ging altijd naar de St. Antonius-

Foto boven: 1952 Trouwen vanuit Lindelaan 63.
Foto onder: Trouwfoto in de kerk: 1952 Huwelijksvoltrekking van Jeanne en Luc in de Heilig Hartkerk aan
de Burgemeester de Bruïnelaan.
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Onze watertoren

verloren gaan en ‘verkracht’ worden ten behoeve
van een (uitsluitend) commercieel doel.
Aanvankelijk wilde men een glazen opbouw
realiseren met een glazen koker als aanbouw
(nooduitgang) aan de zijkant van de toren.
Inmiddels is bekend dat de ‘glazen hoed’ geen
doorgang gaat vinden. Wat blijft is de vraag of de
externe foeilelijke nooduitgang wellicht ook aan de
binnenzijde kan worden aangebracht.
De Historische Vereniging heeft tijdens de hoorzitting op donderdag 19 februari opnieuw haar
standpunt kenbaar gemaakt aan wethouder Aaike
Kamsteeg.
De procedure is nu als volgt: half maart komt eerst
een voorstel in de Raad voor een wijziging van het
bestemmingsplan rond de toren.
Pas veel later (hangt van de besluitvorming af)
komt een nieuw ontwerp in de publiciteit. We
wachten af en blijven alert.

Tja, het onderwerp is zeer actueel. Blijft onze
watertoren bestaan? De watertoren heeft geen
functie meer in onze waterhuishouding, omdat
waterwinning heden ten dage op een andere
manier plaatsvindt.
Maar deze toren is officieel een Rijksmonument.
Een beeldbepalend object in de regio en dat mag
niet verloren gaan.
Een projectontwikkelaar is met de Gemeente Zwijndrecht in overleg om een nieuwe bestemming te
bedenken voor dit historische object.
Zwijndrecht heeft slechts enkele monumenten. Een
paar kerken, boerderijen en grafmonumenten. De
watertoren is in dat rijtje het enige industriële
erfgoed. Alleen daarom al mag de watertoren niet
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