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Ontstaan
Bezorgde bewoners Zwijndrecht en Linkeroever

Informatie burgeractivisten Thomas Goorden en Frank Van Houtte 

Ontstaan einde mei 2021: jonge burgerbeweging en pijlsnel gegroeid

Collectief zonder dubbele agenda – komen op voor een gezonde leefwereld 
voor mens en dier



Ontstaan en bezorgdheden
“Kunnen wij nog leven en werken in 
deze omgeving, zonder schrik dat 
onze kinderen en wijzelf vergiftigd 

worden? “ 



Waar vechten we voor ? 

Een propere en gezonde leefomgeving 

Wettige en doordachte opkuis betaalt door vervuiler 3M

Een overheid die haar zorgplicht tov mens en natuur nakomt

Een transparante overheid die als bondgenoot van haar burgers beleid voert

Een industrie die haar verantwoordelijkheid neemt naar mens en omgeving

Volksgezondheid boven expansie/infrastructuur- en bouwwerken

De vervuiler betaald de volledige sanering en medische kosten

Een herwaardering en forse investering in het Departement Omgeving



Welke acties voeren we? 
INFORMEREN – DRUK ZETTEN BIJ OVERHEID – ONAFHANKELIJKHEID – DIALOOG 

PFOS Protest

Protestmars in Antwerpen voor een gezonde haven en stad

Infoavond voor lokale bevolking met onafhankelijke experten

PFAS FORUM

Organiseren van eigen (bloed)onderzoeken betreffende PFAS

Media via Opiniestukken / interviews / persberichten 

Visienota bodemsanering rond 3M

28 speerpunten ‘gezondheid en milieu voorop’

Evaluatie BBO 

Informatie vergaren en kritisch evalueren

Juridische strijd Media via Opiniestukken / interviews / persberichten d: Aanvechten werkwijze Oosterweel en dagvaarding 3M

Bezwaarschriften indien bij vergunningsaanvragen van 3M / Lantis / …

In gesprek met de bevoegde Overheden (lokaal/gewestelijk/federaal)



Onze werking? 
• Maandelijkse Grondrechtvergadering

o Stand van zaken werkgroepen 

o Brainstorm toekomstige doelen en acties 

o Taakverdeling

• Tussentijdse werkgroepvergaderingen 

o Team gezondheid – acties/evenementen – juridisch – 
politiek – buurt

• Vergaderingen met partners

o Bredere en overkoepelende doelen en acties



Met wie gaan we rond de tafel? 

• Agentschap zorg en gezondheid: bloedonderzoek 

• Adviesgroep HBM studie 

• Minister Leefmilieu, Demir

• Minister mobiliteit, Peeters

• Gemeente Zwijndrecht 

• Gesprekken met partners HEAL, We move Europe

• Partners 



Communicatie en middelen
• Website up-to-date 

• Facebook + Instagram

• Visienota(‘s) verspreiden via mail

• Crowdfunding: PFOndS

• Nieuwsbrief: intern en extern

• Persberichten naar regionale, nationale en internationale pers

•



Partners
• SAMEN STERK!

• Coalitie: Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Thomas Goorden

Zwijndrecht Gezond, Climaxi, IWF,

• Dryade vzw, Red onze kleiputten, Boerenforum, End Ecocide Belgium 

• HEAL, We move Europe, EEB 

• Onafhankelijke experten

• …



Toekomst

• ?


