
 

 

7. Ruimtelijke ordening, waterbeheersing, gemeentelijk 
patrimonium en begraafplaatsen  

1. Realisaties van huidige bestuursperiode 
 

• Ruimtelijke ordening is nog zo’n beleidsdomein waar we als gemeente Zwalm bij het begin van deze 
beleidsperiode omzeggens nergens stonden. Geen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), geen 
gediplomeerd stedenbouwkundig ambtenaar, geen GECORO-raad (Gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening), enz… Initiatieven waar dit gemeentebestuur wel voor getekend heeft en waaraan een begin 
is gemaakt. De GECORO is uiteindelijk samengesteld in de loop van 2010.  

• Sinds 2007 is onze gemeente aangesloten bij TMVW-Aquario voor de huisaansluitingen aan het 
rioleringsnet. Elke burger betaalt een zelfde forfait ongeacht de eigenlijke kost van de aansluiting, ook 
indien er een IBA (individuele behandeling  afvalwater) moet worden geplaatst en de particulier beslist 
dit te doen via Aquario. De kosten boven de aansluitingsvergoeding van 1.000 euro worden door de 
gemeente vergoed. Gekoppeld aan allerlei wegenwerken komt er in de loop van de volgende jaren een 
dubbel rioleringssysteem met behulp van TMVW-Aquario. De gemeente geeft een vergoeding van max. 
750 euro aan de gezinnen die volgens de Vlarem-verplichtingen moeten aansluiten aan de gescheiden 
rioleringen in de straat. De studiekosten die aan de afkoppeling voorafgaan worden volledig door de 
gemeente gedragen. De gemeente maakt gebruik van bepaalde raamcontracten via TMVW, waaronder 
ruimen kolken, ruimen grachten, aankoop zout, raamovereenkomst studiebureaus,…  wat een betere 
werking met zich meebrengt en waarbij het btw voordeel speelt. De financiering van het 
rioleringsgedeelte met oog op het optrekken van de zuiveringsgraad van 21% (eind 2006) naar 41%  in 
2015 gebeurt door de gemeentelijke bijdrage aan TMVW (RioFin) van 185.450 EUR per jaar gedurende 
50 jaar (samen circa 9.272.500 euro). Ook de inkomsten op de drinkwaterfactuur met betrekking tot de 
saneringsbijdrage worden aangewend voor de aanleg van rioleringen. Geleidelijk wordt aan de 
opgelopen achterstand qua rioleringsgraad gewerkt. 

• Eén van de grootste uitdagingen voor het nieuwe gemeentebestuur was de quasi uitzichtloze toestand 
waarin de technische dienst van de gemeente bij de bestuursovergang verkeerde. Zo werd bij 
aanvang geconstateerd dat er nauwelijks werkmaterialen ter beschikking waren, het rollend materieel in 
verouderde staat verkeerde, een erg hoog brandstofverbruik te noteren viel, minder motivatie bij het 
personeel, enz. Hierdoor was een grote inhaalbeweging nodig. 
Binnen de gemeentelijke loods werden de voorziening voor het personeel verbeterd, ondermeer door 
een keuken te plaatsen. Bij de herstructurering van de technische dienst werd er een dienst gebouwen 
opgericht waarin enkele arbeiders tewerkgesteld worden. Het gemeentelijk onroerend patrimonium was 
de voorbije tientallen jaren immers volledig verwaarloosd, tijd om daar verandering in te brengen. 
Eveneens werd de ploeg van het containerpark uitgebreid.  
De groendienst wordt ondersteund door het onderhoud van de begraafplaatsen via (deels 
gesubsidieerde) MiNa-werkers te laten uitvoeren en sommige maaibeurten van de wandelpaden door de 
Beschutte Werkplaats Zottegem. Aldus komt de gemeente ook haar belofte waar om kansen te bieden 
aan sociale economieprojecten in onze streek.  
Verder werden verschillende werken uitgevoerd in de versteviging van de grachten e.d., door 
ondersteuning van TMVW. Er werd een logistiek ambtenaar aangeworven, die alle diensten logistiek 
ondersteund en eveneens in het bezit is van het diploma preventieadviseur, wat wettelijk gezien ook 
vereist is. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van zowel infrastructuur, patrimonium als personeel onder 
de loep wordt genomen en naar algemene veiligheid en welzijn kan worden gestreefd. 

• De gemeente heeft werk gemaakt van oever- en grachtenversterking om de optimale afwatering te 
behouden en de stabiliteit van de wegenis te garanderen. Zo waren er structurele werken in onder meer 
de Terweëenstraat, Groenstraat, Armekleie, en oeverversterking in Wijlegem en de Veldstraat (beperkt 
stuk). Bij deze laatste werd de gracht aangelegd als buffer om de steeds weerkerende wateroverlast te 
voorkomen. Er werd een studie opgestart om extra overstromingsgebied aan te leggen op de 
Wijlegembeek voor deze Munkzwalm binnenkomt. Op deze manier wordt de wateroverlast binnen 
Munkzwalm en stroomafwaarts de Zwalm verminderd.  



 

 

 
Ook langs de Boekelbaan werd de wateroverlast aangepakt door een extra buffer te voorzien. Voor de 
sanering van Sint-Denijs-Boekel werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgestart in Oudenaarde, 
dat voorziet om ook een waterzuiveringstation te bouwen op grens met Zwalm. De sanering van 
Hundelgem was één van de eerste projecten die het door het gemeentebestuur werd opgestart, maar 
aangezien VMM dit dossier niet als prioritair ziet blijft dit voorlopig ‘on hold’ staan. 

• Het gemeentebestuur voert in samenwerking met de provincie diverse structurele ingrepen uit om de 
erosieproblemen aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiedossier van de Sint-Annastraat 
dat in 2012 zal worden aanbesteed. Hierdoor wordt het water achter de huizen opgevangen en 
ondergronds afgevoerd, waardoor overlast in tuinen en wegenis opgelost worden.  

• De gemeentelijke gebouwen waren in 2007 in een slechte staat. De bevloering van de 
sporthalkleedkamers en de bibliotheek was erbarmelijk, de verschillende gemeenschapslokalen verspreid 
over de verschillende deelgemeenten en de huurhuizen hadden te kampen met diverse structurele 
problemen. Er is eerst prioriteit gegeven aan de veiligheid, want in vele gebouwen waren gasflessen 
opgestapeld, de elektrische leidingen onveilig, enz.. Daarna is werk gemaakt aan de planning van de 
werken in de bibliotheek/sporthal.  

 

2. Aandachtspunten voor de beleidsperiode 2013-2018 
 

• Zwalm realiseert binnen de volgende legislatuur de gemeentelijke vergunningsautonomie, wat men 
doorgaans de ‘ontvoogding’ noemt. Dit kan op voorwaarde dat  de gemeente beschikt over een 
goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (voorzien voor 2013), een gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar (is gerealiseerd), een conform verklaard plannenregister, een 
vastgesteld vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen. 

• Een algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bundelt voor de kandidaat-bouwers alle 
voorwaarden waaraan een nieuwbouw of verbouwing moet voldoen.  

• Zwalm moet ook de strijd aangaan tegen leegstand van gebouwen, woningen, kamers en andere 
woongelegenheden, en de leegstand van loodsen en andere bedrijfsgebouwen. De gemeenteraad van 
juli 2010  keurde het principe van een leegstandbelasting goed, maar voor de concrete uitwerking is het 
nog wachten.  

• Er moet in 2013 een bijzondere werkgroep worden opgericht die op korte termijn een volledige visie 
ontwikkeld over het gemeentelijk patrimonium. Er is nood aan een nieuwe behuizing van het 
OCMW, de huidige bibliotheek is te klein, er is nood aan zaaltjes voor verenigingen. De 
jeugdbewegingen hebben momenteel een gemeentelijk lokaal ter beschikking. We willen nagaan of we 
via publiek private samenwerking of een andere financieringsvorm bestaande gebouwen (zoals het oude 
schoolgebouw in Nederzwalm) een volwaardige nieuwe bestemming willen geven (bv. een 
ontmoetingscentrum). Ook de woonhuizen die momenteel verhuurd worden, dienen opgenomen te 
worden in deze visieoefening.  

• Onze gemeente kan een voortrekkersrol spelen in de discussie over de herbestemming van bestaande 
kerkgebouwen in landelijke regio’s, die momenteel wordt gevoerd in het Vlaams Gewest. Het 
onderhoud van de begraafplaatsen dient meer aandacht te krijgen, zodat eenieder die een graf wenst 
te bezoeken, dit in alle sereniteit kan doen.  

• Er dient nagegaan te worden of de overstromingsgebieden / wachtbekkens dienen te worden uitgebreid.  
• De erosie van de leemgronden in Zwalm is een ernstig probleem. Een gedragen beleidsplan dringt zich 

op. Hierin moeten particulieren (landbouwers)  mee hun verantwoordelijkheid opnemen. 
• De omschakeling naar het dubbel rioleringssysteem dient verder gezet te worden. Het is best de situatie 

binnen de gemeente Zwalm te vergelijken met vergelijkbare rurale gemeenten in Vlaanderen om te zien 
of/hoe groot de achterstand is die we de voorbije jaren hebben opgelopen. Zo kunnen we o.m. nagaan 
of we onze (financiële) inspanningen binnen de TMVW-groep moeten opdrijven of niet. 

 

 



 

 

 

3. Checklist 
 

1. Minimaal ruimtelijke ordeningsbeleid opstarten (opstart GRS, Gecoro, stedenbouwkundig ambtenaar) : 
ok 

2. Realiseren van vergunningsautonomie : verder werk van maken 
3. Gemeentelijke gebouwen in kaart brengen, minimaal veilig maken en opknappen : ok, maar er is nog 

erg veel te doen 
4. Visie ontwikkelen rond toekomst gemeentelijk patrimonium (huurhuizen, verenigingslokalen, …) : 

dringend opstarten 
5. Voortrekkersrol spelen in de discussie over de herbestemming van bestaande kerkgebouwen in 

landelijke gebieden : doen! 
6. Erosiebestrijding o.m. bij grote akkers : er is begin gemaakt, maar er moet meer gebeuren 
7. De wachtbekkens en de nodige oeverversterking: er is begin gemaakt, maar er moet meer gebeuren 
8. Onderhoud begraafplaatsen : is verbeterd, maar nog onvoldoende 
9. Dubbel rioleringssysteem : verder aan te houden 
10. Beleid tegen leegstand uitvoeren : doen! 

 

 


