
 

 

4. Sport- en recreatiebeleid 
 

 

 

 De sportraad van de gemeente ging van start bij de aanvang van het nieuwe gemeentebestuur. De 

raad is een goed draaiende ploeg van vrijwilligers die ook geregeld de handen uit de mouwen steekt om 

de sportambtenaar bij te staan in de diverse nieuwe initiatieven van de gemeente.  

 We streven naar een grotere diversiteit aan sportaanbod in onze gemeente. Zo hebben we in Zwalm 

sportclubs in badminton, dans, line dance, golfbiljart, hondensport, jogging, judo, minivoetbal, nordic 

walking, petanque, voetbal, volleybal, wielersport en wandelen.  

 De sportdienst organiseert twaalf schoolsportactiviteiten per jaar, initiatiereeksen voor alle 

leeftijdsgroepen en 21 sportvakanties tijdens de schoolvakanties. Er zijn sportinitiatieven voor alle 

leeftijds- en bevolkingsgroepen. Zo is er een sportacademie en sportkampen voor kleuters en kinderen, 

sportlessen overdag en ’s avonds voor volwassenen, sport- en speldagen voor senioren en 

sportnamiddagen voor personen met een beperking.  

 Elk jaar vindt voor de scholen van Zwalm en Horebeke de scholenveldloop plaats op het grasveld 

naast de sporthal. De kleuters (vanaf de tweede kleuterklas) en kinderen van de basisscholen zetten er 

hun beste beentje voor. Het voorbije jaar was er ook een aparte reeks voor andersvaliden. Deze 

sportmanifestatie is steeds een groot succes met meer dan 700 deelnemers. 

 Sinds 2007 organiseert het gemeentebestuur jaarlijks een gevulde huldigingsavond voor 

verdienstelijke Zwalmse sporters en kampioenen. Over de verschillende jaren kregen we boeiende 

avonden met gastsprekers. Zo kwam niemand minder dan Eddy Merckx, maar ook bv.  Ivan Sonck, 

Louis De Pelsmaeker, Veerle Dejaeghere en Freek Braeckman naar Zwalm. Verschillende topsporters en 

verzorgers (o.m. van Tom Boonen en RSC Anderlecht) schetsten ons een beeld over de sportwereld van 

binnenuit bekeken. Er waren tal van sportdemonstraties, waaronder onze rope-skippingkampioenen, de 

dansschool,  turners en schermers). De echte vedetten van deze avond zijn natuurlijk onze Zwalmse 

sportkampioenen, inclusief de Special Olympics-kampioenen van het dienstencentrum Mariaheem.  

 Dankzij ons gemeentelijk sportbeleid ontvangen onze verenigingen een belangrijke som aan 

sportsubsidies van de Vlaamse Overheid. Daar bovenop zijn er jaarlijks extra impulssubsidies van 525 

tot 4.450 euro voor vier sportverenigingen met gebrevetteerde jeugdwerking. Ondertussen hebben we 

met Tradecom een minivoetbalploeg in eerste klasse! 

 Sinds eind 2011 is Zwalm voorzitter geworden van de Burensportdienst van de Vlaamse Ardennen, ter 

vervanging van Oudenaarde. Een dynamische sportfunctionaris valt iedereen op.  

 Ten slotte werd eind 2011 beslist om enkele grotere sportverenigingen de kans te bieden in te schrijven 

op een renteloze lening van de gemeente voor werken aan de infrastructuur van de club. SK 

Munkzwalm heeft ondertussen kunnen inschrijven in een renteloze lening van vijf jaar ter waarde van 

12.500 euro.  

 Momenteel wordt een actie voorbereid om meer Zwalmse senioren in beweging te krijgen.  

 We blijven de externe sportactiviteiten onder meer op ons grondgebied (bv. Ronde van Vlaanderen) 

verwelkomen, maar ook met respect voor onze bevolking (bv. bestaande schadeclausule bij Ronde van 

Vlaanderen voor wielertoeristen).  

 

 

 

http://voorzwalm.com/

