
 

 

2. Natuur, milieu en afvalbeheersing 
 

1. Realisaties van huidige bestuursperiode 
 

• De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werd midden 2008 opgericht. Nog een 
noodzakelijke adviesraad die het levenslicht zag.  

• Van bij het begin van de nieuwe bestuursperiode trad onze gemeente toe tot het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen. Sindsdien ontvangt de bevolking regelmatig een gratis nieuwsbrief, 
hebben we recht op ploegen groenarbeiders, is er bijstand aan landbouwers, ondersteuning van 
uitbaters van hoeve- en landbouwtoerisme en kan je er streekeigen plantgoed bestellen. RLVA 
ondersteunt onze gemeente ook bij de aanplanting en onderhoud van monumentale bomen, waaronder 
de linden van de Vijflindenkapel en het plein in Roborst.  

• Via het ondertekenen van een overeenkomst met het Vlaams Gewest ontvangt de gemeente sinds 
2008 12.400 euro per jaar voor de Milieu en Natuur (of MiNa)-werker die zorgt voor het onderhoud van 
de kerkhoven. Voor 2011 komt daar nog een basissubsidie van 20.000 euro bovenop.  

• Sinds kort worden in het kader van de dierenbescherming de kosten voor castratie en sterilisatie van 
katten door de gemeente opgenomen en proberen we zo veel als mogelijk de bescherming van de 
dieren te vrijwaren. Sinds 2007 is er, bijvoorbeeld een goed overleg met enkele natuurverenigingen om 
de jaarlijkse paddentrek te vergemakkelijken. Mede dankzij vele gelegenheidsvrijwilligers hebben de 
padden tijdens hun jaarlijkse verhuizing minder kans om het leven te laten onder autowielen. 

• Via het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) kunnen vuurtje-stook, zwerfvuil, 
storende lawaaihinder en andere vormen van milieu-overlast worden gesanctioneerd.  

• Zwalmse scholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren ontvangen een  gemeentelijke 
premie. Het gemeentebestuur voorziet hen ook van vuilniszakken, fluohesjes, handschoenen en 
grijptangen.  

• In samenwerking met de provincie werden op verschillende plaatsen erosiewerende dammetjes 
aangebouwd. Een volledig gesubsidieerd erosiecoördinator volgt sinds eind 2010 dossiers 
‘erosiebestrijdingswerken’ op, bvb. de werken in de Sint-Annastraat.  

• Ter bestrijding van het zwerfvuil wordt sinds 2008 de Propermobiel ingezet. Alle Zwalmenaren kunnen 
via een telefoonnummer de diverse probleempunten melden.  

• Sinds 2010 zijn we gestart met het DifTar-systeem voor de huisvuilophaling. Bij dit systeem betaal je 
naargelang de hoeveelheid afval je produceert. Ondanks de vrees voor hogere kosten is de factuur voor 
het gemiddeld gezin niet gestegen, wel integendeel. Dankzij dit systeem wordt nu beter gesorteerd dan 
ooit tevoren. Het DifTar-systeem wordt sinds 2011 ook in het containerpark toegepast. Alle 
Zwalmenaren hebben toegang tot het containerpark via hun identiteitskaart. Ieder gezin heeft recht op 
15 gratis aanvoerbeurten per kalenderjaar. Een groot aantal van de fracties (glas, oude metalen, 
autobanden, piepschuim, papier en karton, ...) blijft gratis. Andere fracties (zoals vlak glas, steenpuin, 
houtafval, grof vuil, porselein, ...) zijn betalend geworden. Asbest kan gedurende het hele jaar 
aangeboden worden en elke bewoner kan tot zes maal toe per jaar grof huisvuil laten ophalen.  

• Er werd een nieuw systeem ontwikkeld voor de verwerking van flessenglas, volledig gefinancierd door 
FOST Plus. Het grootste voordeel van de glasbollen is dat een sortering op basis van de kleur van het 
glas mogelijk is en dus betere verwerkingsmogelijkheden heeft. Dit vermindert de kosten voor de 
gemeente en dus voor ons allemaal.  

• Wij kochten met de gemeente verschillende tientallen compostvaten aan, zodat we ze tegen erg 
voordelige tarieven aan de bevolking kunnen aanbieden. In 2011 alleen al werden zo’n 100 
compostvaten verkocht. Zo kunnen we nog beter recycleren en onze afvalberg verkleinen.  

• De gemeente trad toe tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en sloot een 
overeenkomst met SOLVA. Zo kan elke burger goedkope groene leningen (tot 2%) aangaan voor 
max. 10.000 euro en een looptijd van vijf jaar.  
 
 



 

 

 
• Samen met de vzw Goed Wonen voeren de energiesnoeiers gratis energiescans uit. Zo werden in 

Zwalm sinds 2007 reeds een 80-tal scans en opvolgbezoeken uitgevoerd. Naast de gratis scans kunnen 
de energiesnoeiers ook kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren tegen zeer gunstige tarieven. 

• In samenwerking met de milieuraad en de Milieu Advies Winkel organiseerden we een gratis workshop 
over dakisolatie. Daarnaast werd nog een rondvaart met de milieuboot, een vleermuizenwandeling en 
een bedrijfsbezoek aan de afvalverbrandingsoven IVAGO georganiseerd. 
 

2. aandachtspunten voor de beleidsperiode 2013-2018 
 

A. Natuur 

• Een inhaalbeweging in de uitbouw van natuurgebieden tot minimaal het landelijk gemiddelde van 
2.5 %. Zwalm telt vier natuurgebieden: de Oude Schelde-arm aan de Kaaihoeve (beheerd door de 
Provincie Oost-Vlaanderen), de middenloop Zwalm in de deelgemeenten Rozebeke, Roborst en 
Munkzwalm (erkend natuurreservaat), de Munkbosbeekvallei in de deelgemeenten Dikkele en Beerlegem 
(erkend natuurreservaat sinds dit jaar) en de Perlinkvallei in deelgemeente Sint-Blasius-Boekel 
(erkenningsdossier ingediend in sinds 2008). De beheerde oppervlakte is ontzettend laag voor een 
landelijke gemeente in vergelijking met de omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde op 
Vlaams niveau dat 2,5 % bedraagt. Wij stellen voor dat de gemeente Zwalm in de begroting jaarlijks 
een bedrag vrijmaakt voor (de subsidiëring van) de aankoop van natuurgebieden en inhaalbeweging 
doet. De erkende terreinbeherende natuurverenigingen krijgen het voorkooprecht op de gronden van 
het OCMW als een landbouwperceel vrijkomt zonder dat de huidige uitbater een opvolger heeft. 
Wanneer een erkende natuurvereniging een terrein aankoopt in het kader van een van haar projecten 
(momenteel Munkbosbeekvallei en Perlinckvallei) draagt de gemeente bij tot de restfinanciering voor 
een percentage van 5%. In het kader van het jeugdruimtebeleid wordt ook een speelbos ingericht.  

• Bestaande natuurgebieden zoals bossen worden in afspraak met de eigenaar opengesteld voor de 
recreatieve wandelaar. De openstelling gebeurt gecontroleerd langs bewegwijzerde wandelpaden, het 
onderhoud van de bestaande wandelpaden gebeurt in overeenstemming met de reglementering van het 
bermdecreet, de wandellussen worden bewegwijzerd.  

• De gemeente ontwikkelt verder het trage wegennetwerk (in het uiterste geval met onteigening of 
huur van stroken om wandellussen te vervolledigen) in de gemeente in functie van meer 
toegankelijkheid ten voordele van de bewoners en bezoekers. 

• De aanplanting van inheemse groenschermen bij het bouwen van grote loodsen wordt in een 
gemeentelijk reglement voorzien en de uitvoering ervan wordt nagegaan. De verplichte heraanplant 
binnen de 3 jaar van gekapte bosjes, alleenstaande bomen en bomenrijen, ook op het openbaar 
domein, wordt nagekeken.  

• Een ecologisch bermbeheersplan wordt opgesteld voor de gemeentelijke wegbermen in functie van 
het behoud en verhogen van de natuurlijke en landschappelijke waarde, met vooral aandacht voor de 
wandelpaden en bermen langs de wegen. 

• De gemeente stimuleert het aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen zoals 
hagen en rijen inheemse bomen. Bestaande subsidies worden beter bekend gemaakt. 

• Met de landbouwers wordt nagegaan of de aanplantingen voorbij de rooilijn kunnen worden 
ingehouden, alsook of er minstens één meter van de openbare weg kan worden vrijgehouden.  

• Inzake dierenbeleid kan het gemeentebestuur in Zwalm georganiseerde projecten ter bescherming en 
uitbreiding van beschermde diersoorten (bv. steenuil, kikkers, padden en salamanders, akkervogels, 
eikelmuis), gerealiseerd door plaatselijke natuurverenigingen in samenwerking met bewoners van 
Zwalm, door de gemeente worden verder ondersteund. Inzake de paddentrek wordt een poelendossier 
opgesteld met als doelstelling het behoud van de huidige poelen en het scheppen van mogelijkheden 
voor het graven van bijkomende poelen in Zwalm. Een poelennetwerk is op termijn nog altijd de beste 
waarborg op het behoud van zoetwatergebonden biodiversiteit. Voor een betere opvang van verwilderde 
of verloren gelopen huisdieren en wilde dieren werkt de gemeente verder samen met de 
gespecialiseerde dierenasielen uit de buurt. 
 



 

 

 
• In het gemeentebestuur kan het gebruik van flessenwater vervangen worden door kraantjeswater in 

uitvoering van, een campagne van TMVW. Ook wordt het milieuverantwoord productgebruik 
binnen de gemeente aangemoedigd (bv. bij cateringproducten, kantoormateriaal, verven, enz ...).  

• Het GAS-reglement is aan een algehele herziening toe, best in samenspraak met de andere 
gemeenten binnen de politiezone. Via politieoptreden op basis van het GAS-reglement en via het 
milieuvergunningenbeleid wordt strenger opgetreden tegen onnodig repetitieve geluidsoverlast, zoals 
veldkanonnen en aanhoudend hondengeblaf, dit om de woonkwaliteit te bewaken. Ook moeten de 
diverse uitstappen van motor- en autoverenigingen in de weekends bij voorkeur van de stiltegebieden 
worden weggehouden.  

B. Afvalbeheersing 

• In het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de huidige 35 euro forfaitaire 
huisvuilbelasting voor elk gezin vervangen door een betoelaging uit de algemene gemeentelijke 
belastingen (dit betekent rechtstreekse afschaffing van de huisvuilbelasting).  

• Het betaalreglement van het containerpark moet na één jaar gebruik grondig geëvalueerd worden. Zo 
bv. kan de bestaande dagregeling van maximum twee maal bezoek per dag omgevormd worden tot een 
maximum bezoekrecht van 8 keer per week.  

• Inzake grof huisvuil dat niet naar de Kringwinkel kan, moet met de intercommunale IVLA de situatie 
uitgeklaard worden in de richting van een gebruiksvriendelijke formule.  

• De gemeente wil het thuiscomposteren aanmoedigen door (tegen vergoeding) snoeihout aan huis te 
laten hakselen met  de gemeentelijke hakselaar bediend door een aangestelde van de gemeente als het 
haksel gebruikt wordt als bodembedekker. De gemeente blijft tegen kostprijs compostvaten aanbieden. 
In 2011 werden 100 compostvaten verkocht. 

• De bestrijding van het zwerfvuil wordt voorgezet. De propermobiel kunnen de Zwalmenaren sinds 
2008 bellen om zwerfvuil gratis te komen ophalen. Verenigingen en scholen kunnen een vergoeding 
krijgen voor elke kilometer openbaar domein waar ze zwerfvuil hebben opgeraapt. Het gemeentebestuur 
voorziet hen ook van vuilniszakken, fluorvesten, handschoenen en grijptangen. De nodige info is te 
krijgen bij de dienst leefmilieu op het gemeentehuis. Tweemaal per jaar worden alle bermen gemaaid; 
dan wordt een groot gedeelte van het zwerfvuil mee opgezogen en weggevoerd.  

• Via het GAS-reglement proberen te bereiken dat het verbranden van papier, keuken- en andere afval 
in Zwalm stopgezet wordt. Vuur maken kan enkel voor een kampvuur (gezelligheid) of barbecue. 

C. Energie en water 

• Alle nu bestaande en nieuwe gebouwen van de gemeente en het OCMW worden energieneutraal tegen 
1 januari 2019. Om dit doel te bereiken worden elk jaar de nodige gebouwen aangepakt.  

• We zorgen voor een gemeentelijke isolatiepremie voor de gezinnen voor daken en ramen: dit is 
de meest kostenefficiënte en ook laagdrempelige manier om energie te besparen. De isolatiepremie is 
hoger wanneer men bio-ecologisch  bouwt of verbouwt bv als isolatiemateriaal gebruikt men vlas of 
ander biologisch materiaal in plaats van purschuim. 

• De gemeente trad toe tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en sloot een 
overeenkomst met SOLVA. Zo kan elke burger goedkope groene leningen (tot 2%) aangaan voor 
max. 10.000 euro en een looptijd van vijf jaar. Dit systeem moet beter bekend gemaakt worden bij het 
brede publiek.  

• Samen met de vzw Goed Wonen voeren de energiesnoeiers gratis energiescans uit. Zo werden in 
Zwalm sinds 2007 een 80-tal scans en opvolgbezoeken uitgevoerd. Naast de gratis scans kunnen de 
energiesnoeiers ook kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren tegen zeer gunstige tarieven. Dit 
aanbod moet worden verder gezet.  

• Zwalm organiseert jaarlijks een informatieavond over groene energie en koopt voortaan alleen de 
goedkoopste groene elektriciteit en gas en mazout. Het OCMW helpt haar cliënten over te schakelen 
naar de goedkoopste leveranciers. 
 
 
 



 

 

 
• De wachtbekkens worden nagekeken op de voldoende nodige capaciteit (ev. aanleg van nieuwe), 

bovendien worden de bestaande periodisch onderhouden.  
• De gemeente streeft naar maximaal gebruik van regenwater o.a. voor de openbare gebouwen en haar 

huurwoningen en in de bouwvergunningen voldoende regenwaterputten op te leggen en die ook te 
subsidiëren. 

• We streven het gebruik na van zo veel mogelijk grasdallen en ander waterdoorlatend materiaal te 
verplichten voor opritten van nieuwbouw en wegen. 

 

3. Checklist 
 

1. Oprichting gemeentelijke adviesraad milieu en natuur: ok 
2. Samenwerkingsverbanden met Vlaams Gewest en Regionaal Landschap: ok 
3. Ondersteuning milieuverenigingen (zoals paddentrek en Natuurpunt): ok 
4. Afvalfactuur verschuift van belastingen naar afvalverbruiker: ok 
5. Grondige evaluatie betaalreglement containerpark: doen! 
6. Problematiek van het grof huisvuil uitklaren: doen! 
7. Energiescans en ondersteuning vermindering verbruik energie: ok 
8. Milieu-overlast bekampen met gemeentelijk administratief sanctierecht: ok, maar GAS-reglement is aan 

algehele herziening toe 
9. Inhaalbeweging ontplooiing natuurgebieden en aanleg van een speelbos voor de kinderen: moet werk 

van gemaakt worden 
10. Gemeentelijke isolatiepremies (bv. plaatsen dakisolatie) instellen voor gezinnen: doen! 

 

 


