
 

7. Ruimtelijke ordening, waterbeheersing, gemeentelijk 

patrimonium en begraafplaatsen  
 

 

 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. 

o 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.  

o 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 
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ook haar belofte waar om kansen te bieden aan sociale economieprojecten in onze 

streek.  

o 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.  

 

 

 

 


