
Onze gemeente kabbelt voort, 
maar mist een duidelijke koers.

Laat ons daar heel duidelĳ k over zĳ n: er worden ook goede dingen gedaan 
in Zwalm. Waar zou anders het budget van ruim 7 miljoen euro naartoe 
stromen? Gelukkig worden ook tal van initiatieven, die tĳ dens de vorige 
bestuursperiode zĳ n ontstaan, verder gezet. 

Maar jammer genoeg: dit bestuurscollege stelt vooral teleur. 
Het ontbreekt haar aan bestuurlĳ ke orde, voeling met de actualiteit, 
dynamiek om zich voor de bevolking in te zetten, en goede contacten met 
bovenlokale overheden.

Het is de taak van de oppositie binnen een democratie om die pĳ npunten 
bloot te leggen en te zeggen waar en hoe het veel beter kan.  →

Beste Zwalmenaar, 
wist u …

• dat kerken, kerkhoven en ander erfgoed verkocht worden, 
zonder dat u momenteel iets te zeggen hebt,

• dat de 2,5 miljoen euro, uw en ons geld, voor de onnodige nieuwbouw 
van het ‘gemeenschapscentrum’, wellicht onvoldoende zal zĳ n,

• dat de bestuurlĳ ke slordigheid van het huidig college een perfect 
script zou zĳ n voor een lachwekkend amateurtoneel, 

• dat we het eerste initiatief voor een proactief natuur- en milieubeleid 
sinds 2013 nog moeten zien, en we er qua verkeersveiligheid zelfs op 
achteruit gaan, 

• dat van de inspraak in onze gemeente sinds het vorige bestuur nog 
maar één kwart overblĳ � ,

• dat indien de schepenen van fi nanciën, lokale economie en sociaal 
beleid betaald zouden worden op basis van nieuwe ideeën of 
realisaties, ze wellicht hun wedde volledig zouden verliezen.

??????????

voorZwalm nieuwsbrief april 2017
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Minstens 
2.4 miljoen euro 
voor een onnuttig 
gemeenschaps
centrum
Het gemeenschapscentrum, waarbij 
de sterk werkende bibliotheek in de 
kelder wordt gestoken, is een onnodi-
ge en dure investering van minstens 
2.4 miljoen euro. Het duurste gebouw 
ooit in de geschiedenis van onze ge-
meente. Geld dat we geen twee keer 
kunnen uitgeven… In het licht hier-
van is het onaanvaardbaar dat de 
jeugdverenigingen voorlopig geen 
verhoging krijgen van de gemeente-
lijke steun voor hun gebouwen, maar 
wij blijven dit volgen!
Nochtans was er een veel goedko-
per en haalbaar alternatief voor dat 
gemeenschapscentrum. Het bpost- 
gebouw in de Spoorweglaan stond 
lange tijd te koop tegen de (onderhan-
delbare) prijs van 500.000 euro en kon 
perfect dienen voor de bibliotheek 
(incl. daglicht voor medewerkers en 
gebruikers) en de uitleendienst (di-
verse hoge garageboxen), er is ruime 
parking én het is ook zeer centraal 
gelegen, op wandelafstand van twee 
scholen. 
Wanneer je dit combineert met een 
aanpassingsbudget aan dat post-
gebouw en een drietal vergader-
ruimtes, niet enkel centraal in de 
gemeente maar beter verspreid, kon 
1 tot 1.5 miljoen euro uitgespaard 
worden. Geld dat welkom zou zijn 
geweest om nodige aanpassingen bij 
de overtollige kerkgebouwen te kun-
nen bekostigen, waarvoor overigens 
(in tegenstelling tot een nieuwbouw) 
subsidies kunnen worden verkregen. 
Een hefboomeffect, dat we nu missen. 
Er werd ook geen behoeftestudie uit-
gevoerd omtrent de noodzaak voor 
een dergelijk duur gebouw. 

“Het wordt sterk tijd dat het Zwalms 
gemeentebestuur ervoor kiest om te 
investeren in onze mensen, in plaats 
van in stenen”, zegt Tom Aelbrecht, 
voorZwalm-OCMW-raadslid. 
Ondertussen worden verkapte belas-
tingverhogingen niet geschuwd. Eind 
2013 verhoogde de huidige bestuurs-
meerderheid het tarief voor steden-

bouwkundige inlichtingen naar 25 
euro. ”Voor de hele periode van 2014 
tot en met 2019”, zo stond er te lezen. 
Desondanks is deze belasting midden 
2016 nog eens verhoogd, en wel tot 
70 euro. In vergelijkbare gemeenten, 
zoals Brakel en Horebeke, is de retri-
butie beperkt tot 25 à 50 euro. Deze 
verkapte belastingverhoging is niet 
meer of minder dan een contract-
breuk met alle eigenaars van een 
perceel of een woning.

Milieuzorg, natuur
behoud, trage wegen 
en cultureel erfgoed: 
daar zijn gelukkig 
anderen voor

“Behalve de initiatieven genomen door 
de Milieuraad zelf (zoals informatie-
avonden) en de verplicht opgeleg-
de bevragingen op vlak van natuur 
en milieu, moeten we het eerste  
reële initiatief van dit college inzake 
natuur en milieu nog mee maken. We 
kijken momenteel tegen een leeg blad 
aan!” zegt Francia Neirinck, voor-
Zwalm-gemeenteraadslid. “Er is een 
totaal gebrek aan initiatieven, visie, 
daden en strategie. Alle kansen om 
een proactief milieu-en natuurbeleid 
te voeren laat het huidig gemeente-
bestuur links liggen.”
Er was op ons aangeven een vraag 
om een zoektocht te organiseren 
voor het aanleggen van een speel- of 
geboortebos, maar ook in dit dos-
sier één en al onkunde. Er blijken 
problemen met de pachter en het 
dossier is vertrokken naar de Raad 
van State. Ondertussen is er in de 
verste verte geen boom te bespeu-
ren. Het voorstel dat wij met de 
voorZwalm-fractie in februari 2015 
indienden op de gemeente raad om 
het burgemeester convenant te onder-
tekenen (o.m. rond energie-efficiënt 
beleid en groene stroom), lachte de 
bestuursmeerderheid weg. Nu o.m. de 
intercommunale en de provincie dit 
sterk aanbeveelt en Zwalm écht niet 
meer kan achterblijven om dit te on-
dertekenen, doet het college alsof er 
nu een prioriteit van wordt gemaakt. 
Onze beurt om eens te glimlachen…

“De adviesraad 
lokale economie is de 
voorbije 18 maanden 

welgeteld nog één 
keer samengekomen, 

om vast te stellen 
dat de adviesraad 

als een soufflé in 
elkaar is gezakt. En 
wij die dachten dat 

de liberalen voor de 
middenstand waren.”

Bruno Tuybens
voorZwalm-gemeenteraadslid  

en voormalig burgemeester

brunotuybens 
@hotmail.com

0475 75 36 74
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“De gemeentelijke 
tussenkomst 
voor De Lijn werd 
afgeschaft,  
waardoor het voor 
de Zwalmenaren 
duurder wordt om 
de bus te nemen.”

“Het eerste reële 
initiatief van dit 
college inzake 
natuur en milieu 
moeten we nog 
meemaken. We kijken 
momenteel tegen 
een leeg blad aan!”

Ten slotte werden tal van voorstellen 
van onze voorZwalm-fractie vrolijk 
van tafel geveegd, bv. rond enkele 
laadpalen voor elektrische wagens, 
voor gesubsidieerde lokale bosuit-
breiding en dergelijke. De volgens 
de Bond Beter Leefmilieu volstrekt 
onnodige veldkanonnen mogen 
opnieuw probleemloos vanaf 6 uur 
’s morgens knallen, je mag binnen-
kort weer de bosmaaier hanteren op 
zondagnamiddag, enz… Dank u wel, 
Zwalmse bestuurs meerderheid!
De gemeente voorziet in haar alge-
meen actieplan meer gebruik te ma-
ken van de trage wegen. Helaas. Dat 
recentelijk in beide Boekels opnieuw 
trage wegen werden geopend, hebben 
we enkel en alleen te danken aan 
een groep bevlogen, hardwerkende 
vrijwilligers, die wij met onze fractie 
daadwerkelijk steunen. Bij het aan-
treden van het huidige gemeentelijk 
college werd de samenwerking met 
de provincie stopgezet. Voor de op-
maak van een trage-wegen-plan kan 
nochtans duizenden euro subsidies 
worden binnengehaald. Meer nog, 
het gaat ook hier van kwaad naar 
erger: in de begroting wordt nu zelfs 
helemaal niks meer voorzien (nul 
euro voor 2017). 
Ook zien we, ten slotte, dat het huidige 
gemeentebestuur diverse inwoners-
groepen in de steek laat. Nu Roze-
beke als dorpsgezicht is beschermd, 
is het de taak van de lokale overheid 
de bevolking te informeren, subsi-
dies mogelijk te maken, enz… Liever 
dan daar werk van te maken, laten 
de liberalen en de CD&V-schepen de 
inwoners gewoon in de steek. “Zij die 
aanpassingswerken plannen aan hun 
huis, zullen de volgende jaren geen 
beroep kunnen doen op subsidies. 
Omdat de gemeente voorlopig niets 
wil ondernemen”, zegt Patrick Mo-
reels, voorZwalm-gemeenteraadslid 
en voormalig schepen. 

De inspraak in het 
gemeentebeleid 
wordt stilaan een 
gênante lege doos

“Ronkende verklaringen tijdens de 
verkiezingscampagne over inspraak, 
dat wel, maar het huidig college heeft 
lak aan adviesraden en duldt geen 
inspraak van de bevolking”, zegt 
Edith De Temmerman, voorZwalm-
gemeente raadslid.
Het college begon met de afschaf-
fing van de verkeerscommissie, een 
inspraakorgaan over verkeersveilig-
heid. Sinds 2013 worden pogingen 
ondernomen om de beheerraad van 
de bibliotheek opnieuw op te richten. 
Verder was er al een leegloop in het 
bestuur van de sportadviesraad, de 
seniorenraad, de jeugdraad, enz…
Dit geldt zelfs voor de officiële com-
missies: in 2016 is er welgeteld één 
vergadering geweest van de Gecoro 
(Ruimtelijke ordening), maar als er 
geen beleid gevoerd wordt, moet 
deze geen adviezen geven natuur-
lijk. De Milieuadviesraad mocht 
geen advies geven over het regle-
ment afvalstoffen beleid (nochtans 
opgesteld “ter bescherming van het 
leef milieu”…). En voor de oprichting 
van de decretaal opgelegde com-
missie intercommunales heeft de 
voorZwalm-oppositiefractie zelf het 
initiatief moeten nemen, of ze was 
er nog niet. 
Ondanks de ‘belofte’ van burger-
participatie is er in belangrijke dos-
siers (bv. kerkgebouwen en kerk-
hoven) geen informatieronde noch 
bewonersbevraging. Niet dat de be-
volking niet geïnteresseerd zou zijn, 
wel integendeel. Vele gezinnen legden 
bezwaarschriften neer in verband met 
het nieuw te bouwen gemeenschaps-
centrum, 950 mensen tekenden de 

Patrick Moreels
voorZwalm-gemeenteraadslid  

en voormalig schepen

pat.moreels@skynet.be

Francia Neirinck
voorZwalm-gemeenteraadslid

f.neirinck@telenet.be

onze mandatarissen hielden een 
zwerfvuilactie op 11 maart jongstleden
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petitie voor de erfgoedbescherming 
van de dorpskern Rozebeke, enz… 
Ook in het dossier waarbij de ge-
meente Zwalm aan het station van 
Sint- Denijs-Boekel vier containers 
liet plaatsen (met daken tot 6,5 meter 
hoog) voor de opslag van baggerspecie 
is er een totaal gebrek aan communi-
catie. voorZwalm- gemeenteraadslid 
Francia Neirinck is scherp: “Er zijn 
bijzonder veel vragen over de ver-
keersveiligheid aan het station, het 
groenscherm, de kostprijs en de over-
last voor de handelaars en de omwo-
nenden. Op al deze vragen hebben we 
nog geen antwoord gekregen.“

De bestuurlijke 
slordigheid gaat van 
kwaad naar erger

De liberale meerderheid beheert de 
gemeenteraad zoals een veredelde 
vogelpikclub. Het valt zelfs de neu-
trale waarnemer op, elke maand op-
nieuw. Het Nieuwsblad schreef zelfs 
eens letterlijk: “Met een spervuur van 
opmerkingen over hoe het college de 
agenda van de gemeenteraad opstelt, 
zette de oppositie de meerderheid in 
haar hemd”. 
Onvolledige of afwezige ontwerp-
notulen, teksten die luttele uren voor 
de gemeenteraad worden uitgestuurd, 
verzoeken om iets te beslissen dat al 
is uitgevoerd, besluiten die na de ver-
gadering gewijzigd worden, enz …
Vaak blijven pertinente vragen on-
beantwoord. Of men probeert het via 
aanvallen op de persoon, die niets met 
de zaak te maken hebben. Je weet wel: 
niet de bal spelen, maar de man. Dat 
is hét ultieme teken van zwakte, het 

duidt er op dat sommige leden van de 
meerderheid geen inhoudelijke argu-
menten meer hebben om hun beleid 
te verdedigen. Straks worden we nog 
verweten dat we oppositie voeren. 
Zelfs de gouverneur tikte het college 
op de vingers: de gevolgde procedure 
om een deelbestek van de nieuwbouw 
goed te keuren, werd ‘geen logisch dos-
sierverloop’ genoemd en het college 
werd verzocht deze handels wijze niet 
systematisch toe te passen. Daarna 
was het de beurt aan het bestek over 
de elektriciteit: de raming van de kost 
van dit bestek werd vastgesteld op 
195.650 euro. Drie maand later bleek 
dit bedrag te laag en werd de gemeente-
raad gevraagd om de raming met 
zo’n 22,5% op te trekken tot 239.600 
euro. De beslissing werd dan maar 
na de vergadering in de notulen aan-
gepast. Emmy Herregodts, voorZwalm- 
gemeente  raadslid, voormalig OCMW- 
voorzitter en schepen: “Stilaan begint 
het niveau van het bestuurs toneel vrij 
amateuristisch te worden. Ik vrees te 
moeten zeggen dat bepaalde mensen 
politieke verantwoordelijkheden heb-
ben die hun petje ver te boven gaan.” 

Het sociaal 
objectief: het 
zwaard van 
Damocles op 
de toekomstige 
begrotingen

Het ziet er als om meer naar uit dat 
ons gemeentebestuur geen enkele vi-
sie heeft hoe zij tegen uiterlijk acht 
jaar de decretaal opgelegde 54 bijko-
mende sociale woningen zal creëren. 

“Ik vrees te moeten 
zeggen dat bepaalde 

mensen politieke 
verantwoordelijkheden 

hebben die hun petje 
ver te boven gaan.”

Emmy Herregodts
voorZwalm-gemeenteraadslid 

voormalig OCMW-voorzitter  
en schepen

emmy.herregodts@ 
gmail.com
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Zeker nu er al vier à vijf jaar gepala-
verd wordt over de invulling van het 
woonuitbreidingsgebied tussen de 
Decoenestraat en de Gaverbosdreef 
en in dit dossier geen daadwerkelijke 
stappen vooruit worden gezet. 
De Vlaamse overheid hekelt het 
Zwalmse bestuur dat er geen gron-
den of woningen zijn met afspraken 
voor de realisatie van een sociaal 
woonaanbod, geen budget bestaat 
voor een voorkooprecht of de opstart 
van eigen projecten, geen afspraken 
zijn met het sociaal verhuurkantoor 
over een groeipad, geen door de ge-
meenteraad goedgekeurd actieplan 
bestaat, en geen reglementen of ver-
ordeningen bestaan, die sociaal wo-
nen kunnen ondersteunen. En ga zo 
maar door. 

“Op die manier zadelt deze bestuurs-
meerderheid onze toekomst op met 
een loodzwaar probleem, een zwaard 
van Damocles, want de niet-invulling 
van het sociaal objectief zal gevolgen 
hebben voor de gewestelijke subsidies 
aan de gemeentebesturen”, zegt Nina 
Roest, voorZwalm-OCMW-raadslid. 

“Er moet een dringende ‘task force’ 
worden opgericht in de gemeente, 
met een stappenplan om tegen de 
deadline de doelstelling van de bij-
komende sociale woningen te beha-
len. We hebben nu de indruk dat dit 
college hierover niet wakker ligt, teert 
op een eenmalige meevaller en geen 
voorbereidend werk doet, los van het 
woonuitbreidingsgebied.” 

De kerkgebouwen 
en kerkhoven: 
de liberale 
meerderheid popelt 
om ze te verkopen

In het dossier van de overtollige 
kerkgebouwen komen alle kritieken 
over deze bestuursmeerderheid sa-
men. Lange tijd bestonden de kerk-
gebouwen, als alternatief voor de 
nieuwbouw, administratief niet. Zo 
moest de meerderheid ook geen uit-
leg geven. 

“Het kerkenbeleidsplan is vervol-
gens niet opgesteld in een sfeer van 

samen werking. Adviesraden, vereni-
gingen en de bevolking van Zwalm 
werden niet gehoord. De ontwikkel-
de inzichten en morele autoriteit van 
het Centraal Kerkbestuur werden 
grondig genegeerd.
De meeste kerkgebouwen worden 
ontwijd en herbestemd, zonder peri-
ode van nevenbestemming, waar het 
kerkbestuur naar vroeg”, zegt Mar-
leen Vanwildemeersch, voorZwalm- 
gemeenteraadslid, voormalig schepen.”
Wij kiezen ervoor om eerst een pe-
riode van nevenbestemming in te 
lassen, om daarna in alle sereniteit  
en samen met de bevolking te oor-
delen wat er verder dient te gebeuren 
met de kerkgebouwen. Ook omdat we 
willen weten wat het effect zal zijn 
op de bestaande kerkhoven. Zo is de 
bijkomende dure investering in de 
uitbreiding van de gemeentelijke be-
graafplaats in Nederzwalm vandaag 
onvoldoende gemotiveerd.
Ondertussen werd de verkoop van 
het kerkgebouw en het kerkhof in 
Paulatem op de rails gezet. Het dos-
sier overtuigt ons niet dat dit het alge-
meen belang dient, maar eerder voor 
een bepaald particulier belang. 

Iemand al iets 
gemerkt van wat 
zou kunnen lijken 
op nieuw sociaal 
beleid? 

Uit de cijfers en de praktijk blijkt dat 
Zwalm op sociaal beleid niet hoog 
scoort. Inspiratieloos beheren, noe-
men we het, in plaats van dynamisch 
besturen, zoals het zou moeten zijn.
Alle initiatieven die nu lopen, zijn 
tijdens de vorige bestuursperiode 
opgestart. “Kijk naar de financiële 
ondersteuning van de mantelzorgers’, 
zegt voorZwalm-gemeenteraadslid 
en voormalig schepen Marleen Van-
wildemeersch. “Een eerste stap, die nu 
tijdens deze bestuursperiode verder 
zou moeten uitgebouwd worden. Niet 
alleen financieel, ook via informatie-
bijeenkomsten of psychosociale be-
geleiding. Maar daar is vandaag geen 
dynamiek voor”.

“Het kerkenbeleidsplan 
is niet opgesteld 
in een sfeer van 
samenwerking. 
Adviesraden, 
verenigingen en de 
bevolking van Zwalm 
werden niet gehoord.”

Marleen  
Vanwildemeersch

voorZwalm-gemeenteraadslid 
voormalig schepen

vanwildemeersch@ 
skynet.be

“Het huidig college 
heeft lak aan 
adviesraden en 
duldt geen inspraak 
van de bevolking.”

Edith De Temmerman
voorZwalm-gemeenteraadslid

edith.de.temmerman 
@telenet.be
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In Zwalm leven nochtans een 70-
tal kinderen in een gezin met een 
lager inkomen, bij 10% van de 
school kinderen is er sprake van een 
leerachter stand.
De gemeente kan nochtans een 
nieuw sociaal beleid voeren. De jaar-
lijkse leegstandtaks (zo’n 18.000 euro) 
kan geherinvesteerd worden voor 
een meldpunt en de start van een op-
knappremie voor woningen, waar de 
nood het hoogst is. De gemeente kan 
een behoeftemeting doen inzake de 
elektronische informatiedrempel bij 
bepaalde doelgroepen en een beleid 
uitwerken, ze kan gezondheidscam-
pagnes opstarten bij jeugdverenigin-
gen en scholen, enz…
Greet Van Herpe, voorZwalm-OCMW- 
raadslid zegt zeer duidelijk: “Voor so-
ciaal beleid heb je dynamiek nodig, 
goesting en motivatie. Uitgerekend 
dit alles missen we bij de huidige libe-
rale meerderheid. Stilstaan in een we-
reld met meer noden, een wereld in 
beweging, is feitelijk achteruitgaan.” 

Communicatiebeleid 
van de gemeente 
vermindert 
zienderogen

De gemeenteraad gaf op 25 juni 2015 
goedkeuring aan de daadwerkelij-
ke vernieuwing van de website van 
de gemeente. Een vol jaar én negen 
maanden later is het er eindelijk, en 
dankzij een kundige inwoner van 
Zwalm ziet het er keurig uit. Maar 
waarom het zo lang moest duren... “In 
de ‘Zwalmse Post’ is het belangrijk om 
te allen tijde politiek neutraal te blij-
ven en informatie te bieden, zonder 
politieke boodschap. Ook de gemeen-
telijke nieuwjaarsreceptie dient niet 
om aan politieke propaganda te doen”, 
zegt Bruno Tuybens, voorZwalm-
gemeente raadslid, voormalig burge-
meester van de gemeente Zwalm. 
Niet verwonderlijk bedacht de 
Zwalmse bevolking enige tijd gele-
den de burgemeester met een scha-
mele 5.4/10, ruim de laagste score 
van het zuidwestelijke gedeelte van 
de provincie (22 steden en gemeen-
ten). De voorlaatste van de 22 scoor-

de 5.9/10, alle anderen boven de 6/10. 
Het is veelzeggend. Bij de vraag of het 
huidige bestuur slechter of beter is 
dan het vorige, zegt 43.3% slechter 
(en 11.7% hetzelfde). In 2012 was dat 
maar 26.7% (en 36.6% hetzelfde). Het 
is duidelijk dat de Zwalmse kiezers 
bewuster zijn geworden van de be-
stuurlijke situatie in Zwalm.

Onze lokale 
economie 
stiefmoederlijk 
behandeld: 
liberalen veel 
minder dynamisch 
dan vorig bestuur
Zonder de middenstand is er geen le-
ven in de gemeente. Tijdens de vorige 
bestuursperiode werd de adviesraad 
lokale economie nieuw leven ingebla-
zen en konden vele lokale onderne-
mers een mooi graantje meepikken 
van de vele activiteiten die Zwalm 
kende (zoals Dorp van de Ronde, Tour 
d’Amour, e.a.). Zwalm heeft niet langer 
dat imago van die nieuwe bestuurlij-
ke wind. Zwalm komt niet meer op 
positieve wijze in het nieuws. Nu wor-
den de belangrijkste evenementen bv. 
in Munkzwalm georganiseerd… door 
de middenstanders zelf, die meer 
dynamiek tonen dan het huidige ge-
meentebestuur. Of het moet gaan om 
gemeentelijke activiteiten die al door 
het vorige bestuur weden opgestart.
Schoolvoorbeeld van de huidige ma-
laise is de gemeentelijke handelsgids 
die wordt uitgebracht. In 2014 en 
2015 bracht de voorZwalm-fractie 
naar buiten dat bovenlokale subsi-
dies voor het rapen lagen, en dat di-
verse buurgemeenten hiervan sterk 
gebruik maakten. Alleen Zwalm bleef 
achter. Toen dezelfde subsidietrein 
nog maar eens passeerde in 2016, 
kon het Zwalmse gemeente bestuur 
niets anders dan toch maar iets doen. 
Ook de adviesraad lokale economie 
was vrij vernietigend voor het colle-
ge. Zonder blikken of blozen gezegd: 
als de handelsgids in jullie bus valt, 
wees maar zeker dat ze er ligt dankzij 
de voorZwalm-fractie. Hopelijk is het 

Nina Roest
voorZwalm-OCMW-raadslid

ninaroest@hotmail.com

“De niet-invulling van 
het sociaal objectief 
zal gevolgen hebben 
voor de gewestelijke 

subsidies aan de 
gemeentebesturen.”

Greet Van Herpe
voorZwalm-OCMW-raadslid

greetvanherpe@ 
telenet.be

“Voor sociaal beleid 
heb je dynamiek 

nodig, goesting en 
motivatie. Uitgerekend 

dit alles missen we 
bij de huidige liberale 

meerderheid.”
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een mooie en praktische handelsgids, 
want daar worden we uiteraard niet 
bij betrokken. 
Voor de rest is het volledig stil rond 
de ondersteuning van de lokale eco-
nomie in Zwalm. In diverse gemeen-
ten worden middenstanders op een 
attentie vergast, bv. als zij tot de ‘sym-
pathiekste lokale ondernemer’ wor-
den verkozen. Niet in Zwalm. 

“De adviesraad Lokale economie is de 
voorbije 18 maanden welgeteld nog 
één keer samengekomen, om vast te 
stellen dat de adviesraad als een soufflé 
in elkaar is gezakt. En wij die dachten 
dat de liberalen voor de midden stand 
waren…”, zegt Bruno Tuybens, voor-
Zwalm-gemeenteraadslid en voor - 
malig burgemeester. Nogmaals: het to-
tale gebrek aan dynamiek ligt hiervan 
aan de basis.

In verkeers
veiligheid en 
mobiliteitsbeleid 
worden er zeker 
stappen gezet… 
maar dan wel 
achteruit!
Het gemeentelijk mobiliteitsbeleid 
overtuigt allerminst. “De gemeen-
telijke tussenkomst voor De Lijn 
werd afgeschaft, waardoor het voor 
de Zwalmenaren duurder wordt om 
de bus te nemen”, zegt Patrick Mo-
reels, voorZwalm-gemeenteraadslid 
en voor malig schepen. De verkeers-
commissie, het inspraakorgaan van 
de bevolking, werd zonder blikken 
of blozen afgeschaft. En voor het 
politieke begeleidingsorgaan ver-
tikte de bestuursmeerderheid de 

gemeente raadsfracties reglementair 
uit te nodigen. 
Er waren ook ondermaatse tussen-
komsten bij het Vlaams Gewest om 
structurele maatregelen erdoor te 
krijgen. Kijk maar naar de chaoti-
sche situatie in de Schoolstraat in 
Nederzwalm, waar tijdens de activi-
teiten van de jeugdbeweging en de 
wekelijkse misviering vrij gevaar-
lijke situaties ontstaan op de druk 
bereden gewestweg. Dankzij onze 
inspanningen in de vorige bestuurs-
periode heeft het Vlaams Gewest de 
schoolomgeving van Hundelgem vei-
liger gemaakt, door ingrepen om het 
autoverkeer trager te laten rijden. In 
Sint-Maria-Latem is dit helaas niet 
gelukt, is de fietsinfrastructuur rond-
uit verminderd. En wij die dachten 
dat aanpassingswerken juist zwarte 
punten moeten wegnemen, in plaats 
van nieuwe te creëren! Voornamelijk 
dankzij inspanningen van de huidige 
oppositie komt er wel een rond punt 
aan ‘Den Os’, althans dat is beloofd. 
In de Schoolstraat en de Lindestraat 
is er niet alleen druk en té snel ver-
keer, ook inzake de parkeerplaatsen 
werd het krachteloos Zwalms college 
voor voldongen feiten geplaatst. Bo-
vendien wenst het gemeentebestuur 
niets te ondernemen tegen het sterk 
gegroeide vrachtverkeer aldaar, ze-
ker sinds de invoering van de tolhef-
fing en de wegenwerken in Gavere. 
Voorts zien we dat het mobiliteits-
plan niet wordt nageleefd en dat er 
in de plaats aan solo-slim wordt ge-
daan, gevolgd door ad-hoc beslissin-
gen. Het recentste voorbeeld zien we 
in de Heufkensstraat, waar er geen 
rekening werd gehouden met het mo-
biliteitsplan, noch met de opmerkin-
gen van de buurtbewoners. De ene 
proefopstelling volgt op de andere. 
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“Het wordt tijd 
dat het Zwalms 
gemeentebestuur 
ervoor kiest om te 
investeren in onze 
mensen, in plaats 
van in stenen.”

Tom Aelbrecht, 
voorZwalm-OCMW-raadslid

tom.aelbrecht@ 
gmail.com
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Bruno Tuybens 
fractieverantwoordelijke 
brunotuybens@hotmail.com 
0475 75 36 74

Patrick Moreels 
pat.moreels@skynet.be

Francia Neirinck 
f.neirinck@telenet.be
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voorZwalm is een intense samenwerking van erva-
ren en dynamische beleidsvoerders, een voor ons 
land vrij uniek samengaan van opbouwende, voor-
uitstrevende mensen uit sp.a, Groen! en christelijk 
geïnspireerde middenveld organisaties. 

Zij waren tussen 2007 en 2012 de grondleggers van 
het broodnodige, eigentijdse gemeentelijk beleid 
in Zwalm. Na dertig jaar van liberale alleenheer-
schappij, was er toen eindelijk een periode van de 
beleidsdynamiek, de professionalisering van het 
gemeente huis, openheid, eerlijke, gelijke behan-
deling en inspraak, en gemeenschapsbevordering 
tussen mensen en dorpen. 

Nu is het voorZwalm-team de grootste en meest 
actieve oppositiefractie ooit in Zwalm. Striemend 
als het moet, maar altijd met een opbouwend alter-
natief. Een oppositiefractie met grote ambities voor 
alle leden van de Zwalmse bevolking. 

De komende maanden tekent voorZwalm een 
nieuw programma voor onze gemeente uit. De 
ervaren bestuurders en nieuwe, jonge krachten die 
we bij voorZwalm mogen verwelkomen, tekenen 
alternatieven uit. We starten bovendien enkele 
werkgroepen rond de gemeentelijke beleids-
thema’s. Laat je mening horen over het huidige 
beleid of hoe jij denkt dat het beter kan. 

Zend ons een berichtje! Versterk ons. Het zal 
immers nodig zijn dat het beleid opnieuw in betere 
handen terecht komt. 

Neem ondertussen af en toe een kijkje op onze 
website https://voorzwalm.com of de facebook-
pagina ‘voorZwalm’. 

Tot gauw!

Uniek samengaan van 
opbouwende, vooruit
strevende mensen uit sp.a, 
Groen! en christelijke 
midden veldorganisaties.

Het voorZwalm-team, met van links naar rechts:  
Marleen Vanwildemeersch, Emmy Herregodts,  
Greet Van Herpe, Bruno Tuybens, Francia Neirinck, 
Edith De Temmerman, Tom Aelbrecht, Nina Roest  
en Patrick Moreels
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is uw ervaren, dynamisch alternatief.

Emmy Herregodts 
emmy.herregodts@gmail.com

Marleen Vanwildemeersch 
vanwildemeersch@skynet.be

Edith De Temmerman 
edith.de.temmerman@telenet.be

Nina Roest 
ninaroest@hotmail.com

Greet Van Herpe 
greetvanherpe@telenet.be

Tom Aelbrecht 
tom.aelbrecht@gmail.com
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