“Tot in 2025!”
In welke richting kunt u onze gemeente
de komende jaren sturen?
Hier vindt u het eerste deel van het verkiezingsprogramma
van uw voorZwalm-team

Beste bewoner van Zwalm,
Wij van voorZwalm brachten onze gemeente tot zes jaar
geleden in een ware bestuurlijke stroomversnelling. Zes
jaar lang gaven we het beste van onszelf en zorgden we
voor de start van alles wat momenteel goed draait in
Zwalm. Met bekwame, sterke, progressieve bestuurders
was er sprake van een nooit eerder geziene opleving.

Wij willen eerlijk zijn met u, we stellen ons kwetsbaar op
door met grote transparantie zo’n inhoudelijke inspanning
met u te delen. Maar we doen dit zeer bewust. Voor ons is
gemeentelijk beleid gelijk aan inhoud. Met vooruitgang.
Met actief besturen in plaats van passief beheren.

voorZwalm is de énige verkiezingsgroep in onze gemeente
die eerst zegt wat ze wil doen, vooraleer ze aankondigt wie
het zal doen. Eerst de inhoud, dan de poppetjes. Zo zou
het altijd moeten zijn: wij geloven er sterk in dat u, als
kiezer, meer geïnteresseerd bent in wat er verandert in
uw gemeente, dan door wie.

In de volksmond zegt men vaak “kiezen doet verliezen”. Bij
een keuze moet je afzien van andere, vaak aantrekkelijke
mogelijkheden. Maar in dit geval kan kiezen ook ‘winnen’ betekenen.
Namens het voltallige voorZwalm-team,
Bruno Tuybens

Wij hebben alvast 160 actiepunten voor u klaar. Een
sterke oefening waar zo’n 40 mensen bij betrokken waren.
Actiepunten voor een beter Zwalm, voorZwalm dus.

Omwille van de hoeveelheid brengen we u dit
programma in drie delen. Deze week starten we
met wegenis en verkeersveiligheid, en met cultuur,
sport en doelgroepenbeleid. De volgende twee edities behandelen het sociaal beleid en welzijn, en het
beleid rond wonen en duurzame leefomgeving, de
lokale ondernemers en toerisme en het financieel
en algemeen beleid van onze gemeente.
Onze boodschap is: lees ze even door. Zo u wil,
beperk u tot de hoofdstukken die u sterk kunnen
interesseren.
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WEGEN EN
VERKEERSVEILIGHEID
TOPICS
Zeker de fietsers hebben
recht op een ernstige
inhaalbeweging
De problemen aan het Hoofd
moeten opgelost, ook om
sluipverkeer te vermijden
Sterker aandacht schenken
aan het snelle sluipverkeer
30 km/uur in het
winkelgedeelte van
de Zuidlaan
De trage wegen
verdienen meer respect
en ondersteuning
Waakzaam blijven
inzake grachtenbeheer
en erosiebestrijding
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Veilige wegenis
Verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden in de keuzes rond de
herinrichting en aanpassing van onze wegenis. Sinds de beleidsperiode 2007-2012
bestaat er een allesomvattend mobiliteitsplan: een breed gedragen plan met als
rode draad de zorg voor voetgangers en fietsers, het snelheidsbeleid, het stimuleren van het openbaar vervoer, veilige schoolomgevingen, leefbare dorpskernen
en het leefmilieu. Als voorlaatste gemeente in Vlaanderen kon Zwalm sindsdien
genieten van bovenlokale subsidies voor tal van infrastructuurwerken.

Zeker de fietsers
hebben recht
op een ernstige
inhaalbeweging

Actiepunten
1. De meer kwetsbare weggebruikers, de voetgangers en zeker de fietsers,
hebben recht op een ernstige inhaalbeweging. Op vele plaatsen moet de
bestaande wegenis voorzien worden van een fietspad of –suggestiestrook
en waar relevant een wandelpad. Zo bijvoorbeeld kunnen fietspaden op de
Gaverstraat verbindingen realiseren in het bovenlokaal fietsroutenetwerk.
Hiervoor kunnen subsidies verkregen worden. Ook dient het gemeentebestuur bij de provincie Oost-Vlaanderen aan te dringen op de realisatie
van de fietssnelweg naast het spoor tussen Oudenaarde en Zottegem. De
voetgangers hebben dan weer recht op voldoende brede voetpaden zonder
obstakels: denk aan de rolstoelgebruikers en de ouders met buggies!
2. Er dient op korte termijn een finale oplossing gezocht te worden voor
mobiliteitsproblemen tijdens de spitsuren aan de Noordlaan richting
Beerlegemsebaan. Het gemeentebestuur moet sterker aandringen op de
finale realisatie van de ronde punten aan het Hoofd.

Recente fietsstraat in Zingem

Brede voetpaden
voor rolstoel
gebruikers
en buggies

3. Ook zijn er sterke doorstromingsproblemen aan de Spoorweglaan richting
Zuidlaan en op de Zuidlaan zelf. Verder blijven we ijveren voor het kruispunt
‘Den Os’ en gaan we, samen met de Vlaamse overheid, de leefbaarheid van
Nederzwalm verhogen door een andere inrichting van de Neerstraat, en de
veiligheid ter hoogte van de school aan de Latemdreef en de Boekelbaan
aanpakken.
4. Vele dorpskernen, o.a. Munkzwalm, zijn door de jaren ‘verminkt’ door één
lange rechte asfaltrijbaan. Voor de gemotoriseerde weggebruikers moet het
duidelijk zijn dat zij een dorpskern passeren. De inrichting van de rijbaan
zou dit best ook maximaal ‘vertalen’ door snelheidsremmende maatregelen,
duidelijke fietspaden, voetpaden en groenzones. Ook de gemeenschaps
bevordering binnen de dorpskernen zal hiermee gebaat zijn.
5. Inzake ingrepen in de wegenis en de signalisatie dient het gemeentelijk
mobiliteitsplan opnieuw in de praktijk geactiveerd te worden en wordt de
bevolking, waar relevant, maximaal betrokken.
6. voorZwalm wil dat een actief digitaal klachtenbehandelingssysteem wordt
bekend gemaakt, zodat de bevolking kan opvolgen wat met hun suggestie
of klacht daadwerkelijk gebeurt.
7. De bestaande wandelwegenis, bijvoorbeeld langs de Zwalmbeek, dient ruim
beter onderhouden te worden. Structurele maatregelen inzake veilig gebruik
ervan dringen zich op.
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Verkeersveiligheid en mobiliteit
Het verkeersveiligheidsbeleid van de afgelopen zes jaren heeft eerder goede
maatregelen weggenomen dan ondersteund. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit
de officiële Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid: de Zwalmenaar is
niet lovend in haar waardering voor de fietspaden en de fietsveiligheid in de
gemeente, o.m. voor de kinderen. Ondanks de twee treinstations antwoordt de
Zwalmenaar bovendien opvallend streng op de vraag of er voldoende openbaar
vervoer is in de buurt. De informele verkeerscommissie van geïnteresseerde
bewoners is door de huidige machthebbers opgedoekt als klankbord en de
snelheidscontroles zijn jarenlang quasi volledig weggevallen.

Actiepunten
1. We gaan meer aandacht besteden aan het snelle sluipverkeer (bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend in de Sylvain Van de Veldestraat en de Gaverbosdreef,
de Paulatemstraat, de Krekelstraat, de Neerstraat, de Lindestraat, …), zeker
ook van vracht- en bestelwagens op elk uur van de dag. De ‘categorisering’
van het lokale weggennet kan mee een oplossing bieden.
2. De omgevingen van elke school moeten altijd zones zijn waar de verkeers
veiligheid strikt gegarandeerd is en wordt nageleefd. De scholenvervoerplannen moeten kinderen in staat stellen de school op een meer veilige
en milieuvriendelijke manier te bereiken. Meer aandacht moet gaan naar
initiatieven om het fietsgebruik van schoolkinderen te stimuleren (bijvoorbeeld ook door de aanleg van een afgesloten en overdekte fietsenstalling per
school voor leerkrachten en leerlingen) en het toezicht aan de schoolpoorten
met gemachtigde opzichters moet kwalitatief hoogstaand blijven.
3. Samen met specialisten en ervaringsdeskundigen maken we in het eerste
jaar van de nieuwe bestuursperiode een sterk gemeentelijk fietsplan op. Het
gemeentebestuur gaat bovendien na of de bevolking kan genieten van een
samenaankoop elektrische fietsen. Ook het gemeentehuispersoneel zou best
een elektrische fiets ter beschikking hebben.
4. Met voorZwalm willen we, zoals bijvoorbeeld in Merelbeke en Etikhove,
een snelheidsbeperking van 30 km/uur in het winkelgedeelte onderaan de
Zuidlaan te Munkzwalm.
5. Met de politie kunnen uit statistische gegevens ongevallenpatronen opgespoord worden, zodat structurele aanpassingen kunnen worden onderzocht.
We gaan ook na of de verkeersbordendatabank actueel is, waar overbodige
verkeersborden kunnen worden weggehaald en waar een duidelijke snelheidssignalisatie nodig is. Om deze laatste af te dwingen kunnen slimme
ingrepen in de infrastructuur qua doorstroming een volwaardig alternatief
zijn voor repressieve boetes.
6. We trekken sterker de kaart van een beter en gestimuleerd openbaar vervoer,
met de basismobiliteit van eenieder voor ogen. Hiertoe starten we gesprekken op met de vervoersmaatschappijen.
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De problemen
aan het
Hoofd moeten
opgelost, ook
om sluipverkeer
te vermijden
Sterker
aandacht
schenken aan
het snelle
sluipverkeer
30 km/uur in het
winkelgedeelte
van de Zuidlaan

Tragewegenwerking

De trage wegen
verdienen meer
respect en
ondersteuning

Buurtwegen zijn vaak verdwenen of in onbruik geraakt. Voor andere paden
of wegels is het recht op openbare doorgang onduidelijk. We ontwikkelen een
breed gedragen visie voor de trage wegen, waarbij overleg hét sleutelwoord is.
Het concreet actieprogramma, het onderhoudsplan en de natuurvriendelijke
inrichting van de lokale trage wegen genieten onze volle aandacht en steun.

Actiepunten
1. We hernemen de daadwerkelijke steun aan de groep bekwame, actieve
vrijwilligers in onze gemeente. Ze hebben ook bijzonder veel en nuttige
expertise in huis. Deze mensen verdienen ruim meer respect vanwege de
gemeentelijke overheid.
2. Samen met de bewoners werken we verder aan een actuele inventaris van
het lokale trage wegennet. Zo vermijden we verwarring en betwisting én
leggen we nieuwe kansen bloot.
3. Niet alleen wordt de trage wegen-wandelkaart verder geactualiseerd, we zorgen ook voor de naamgeving van de trage wegen en plaatsen naambordjes.

Wandelaars genieten van onze trage wegen

Waterbeheer en erosiebestrijding
De klimaatwijziging zorgt voor nattere winters en hetere zomers, afgewisseld
met hevige regenbuien. Als regenbuien intenser worden, is lokale waterberging
de eerste stap om overlast te voorkomen. Ook de aangehouden investering in
de zuivering van afvalwater, in samenwerking met TMVW Aquario, blijft een
gemeentelijke prioriteit.

Actiepunten
1. We gaan na in hoeverre het huidige stelsel van waterlopen, grachten en
buffergebieden voldoende en correct in kaart zijn gebracht, met het oog op
de verdere bestrijding van mogelijke wateroverlast.
2. We gaan steeds na of de grachten, beken en rioleringen op ons grondgebied
voldoende worden geruimd van slib en afval en in goede staat verkeren.

Waakzaam
blijven inzake
grachtenbeheer
en erosie
bestrijding
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3. We blijven aandacht besteden aan de infiltratie van hemelwater in het
openbaar domein. We zorgen voor de nodige opvolging en handhaving bij
overtredingen tegen de stedenbouwkundige regels.
4. We bekijken of we de gemeentelijke toelage van 750 euro voor de werken
inzake gescheiden afvalwater kunnen verhogen.
5. Door de sterke hellingsgraad en de erosiegevoeligheid van leembodems,
spoelt jaarlijks heel wat vruchtbare landbouwgrond af en treedt op verschillende plaatsen water- en modderoverlast op. voorZwalm wil nagaan
of er meer kan gedaan worden aan de planmatige aanpak van erosie, in
samenwerking met de bovenlokale overheden en de landbouwers.

2

CULTUUR, SPORT
EN DOELGROEPEN
TOPICS
Middelen voor ‘Zwalm
Kluistert’ weer op niveau
Meer aandacht
voor broodnodige
gemeenschapsbevordering
Het beluisteren van
vrijwilligers en verenigingen
moet hersteld worden
Huiswerkbegeleiding
voor tientallen kinderen
met leerachterstand
Voorbereid en gefaseerd
starten met een
kindergemeenteraad
Er is nood aan meer
voorzieningen voor de
jeugd en de senioren
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Cultuurbeleving en
gemeenschapsbevordering

Middelen voor
‘Zwalm Kluistert’
weer op niveau
Meer aandacht
voor broodnodige
gemeenschaps
bevordering

De cultuurprogrammatie heeft de laatste zes bestuursjaren geen innovatie of
verdere ontwikkeling gekend, tenzij een neerwaartse beweging qua kwaliteit.
Het is tijd om opnieuw te besturen. Inzake bottom-up culturele activiteiten heeft
het huidige gemeentebestuur de uitleendienst verder ontwikkeld en straat- en
buurtactiviteiten gesubsidieerd. De nood blijft hoog om verder te investeren in
weefselversterkende activiteiten. De gemeenschapsbevordering moet aangesterkt worden via originele culturele activiteiten.
Actiepunten
1. Het is tijd om de programmatie ‘Zwalm Kluistert’ bij te sturen. Het budget
voor de programmatie moet opnieuw aangepast worden aan de beoogde
hogere kwaliteit.
2. Alle Zwalmse verenigingen worden minstens om de 18 maanden bevraagd
naar de noden van de uitleendienst van de gemeente. Welk uit te lenen materiaal zou verder moeten aangeboden kunnen worden? Wat is er te kort, te
veel?
3. We zorgen voor alle culturele verenigingen even veel, maar waar we kunnen
verdienen de beoefenaars van de diverse kunstvormen logistiek wel een
extra steuntje in de rug.
4. Het tweejaarlijks project ‘Kunst en Zwalm’ verdient een sterkere ondersteuning van onze lokale gemeenschap dan vandaag. Het is de plicht van ons
gemeentebestuur om dit vernieuwde artistieke initiatief van hedendaagse
kunstvormen voluit te steunen.
5. We gaan na wat de actuele noden zijn in Zwalm op het vlak van gemeenschapsbevordering. Welke mensen komen nauwelijks hun huis uit en zouden
geïnteresseerd kunnen zijn in een cultureel evenement? We gaan na of het
idee van een buurtwerker weer ingang kan vinden in onze gemeente: we
hebben nood aan out-of-the-box ideeën (kijk maar naar het zeer succesvolle
‘Toer d’Amour in Zwalm) en een groot draagvlak voor wat gebeurt in Zwalm
op socio-cultureel vlak. We gaan ook na of we de Zwalmgames na 2020 om
de twee jaar kunnen laten plaatsvinden, of een ander dorpen-verbindend
project kan opgestart worden.
6. We organiseren jaarlijks een 11 juli-viering met, zoals bij elke feestdag, de
nadruk op gemeenschapsbevordering, bijvoorbeeld inzake de verbinding
tussen generaties van mensen, of de integratie van mensen van een andere
origine in onze gemeenschap.
7. voorZwalm neemt initiatief om in onze gemeente af en toe een filmvoorstelling te geven, vermits hierrond geen aanbod bestaat momenteel.
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Verenigingen en vrijwilligers
De vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen in onze samenlevingsopbouw.
Maar bij ons zijn dat geen holle woorden: nooit is er meer gedaan voor de
vrijwilligers en verenigingen dan tijdens de bestuursperiode 2007-2012. In het
verenigingsleven nemen vrijwilligers het initiatief om mensen bij elkaar te
brengen. En dat gevoel van diep respect voor elke vrijwilliger willen we opnieuw
herstellen in Zwalm.
Actiepunten
1. De beste manier om respect te tonen voor elke vrijwilliger en vereniging is
te luisteren naar hun ervaringen, hun adviezen. Verenigingen kunnen ook
het gemeentebestuur adviseren om bepaalde activiteiten in te richten en die
dan mee te ondersteunen (zo is bijvoorbeeld de Gezinsdag ontstaan door de
samenwerking van het OCMW met de Gezinsbond).
2. We stimuleren specifiek het vrijwilligerswerk onder jongeren, meer op basis
van tijdelijke en specifieke acties, eerder dan via een permanent engagement.
3. De BuurtInformatieNetwerken (BIN’s) waken mee over de veiligheid van
onze bewoners en zijn hierin belangrijke schakels in de informatieverspreiding. Zij dienen opnieuw daadwerkelijk vanuit het gemeentebestuur in ere
te worden hersteld: ze verdienen de nodige erkenning en aanmoediging.
4. Het jaarlijks bedankingsevenement, dat in de bestuursperiode 2007-2012 van
start ging, moet niet alleen blijven bestaan maar opnieuw ‘heruitgevonden’
worden, zodat meer mensen zich aangetrokken voelen om te komen. Er
zijn ook nog andere vormen van bedanking mogelijk via de Zwalmse Post
en de Facebookpagina van de gemeente. Waarom ook niet (stel dat daartoe
behoefte zou bestaan) een verkiezing van de vrijwilliger van het jaar, onafhankelijk verkozen door enkel de verenigingen en andere vrijwilligers zelf?
5. Het bestaande systeem van een gratis vrijwilligersverzekering bij Vlaams
Steunpunt voor vrijwilligers wordt verder gepromoot.
6. Nu er meer activiteiten centraal in Munkzwalm zullen plaatsvinden, moet
er oog voor zijn dat ook minder mobiele leden aan alle activiteiten, ook van
verenigingen, kunnen deelnemen.
7. Verenigingen en vrijwilligers worden mogelijkheden tot vorming (bijvoorbeeld door VormingPlus) aangeboden.
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Het beluisteren
van vrijwilligers
en verenigin
gen moet her
steld worden

Bibliotheek
De werking van de bibliotheek heeft een goede reputatie opgebouwd in onze
gemeente. We willen dit met nog meer mensen delen.
Actiepunten
1. De bibliotheek behoudt voldoende budget, openingsuren en gekwalificeerd
personeel.
2. Het is wenselijk dat de bibliotheek, in samenwerking met externe partners,
meer lezingen en workshops organiseert. Dergelijke samenwerkingen
verhoogt de promotie voor het lezen en vertellen bij een breder en vaak
nieuw publiek.
3. Ook kan de bibliotheek elektronische boeken en andere digitale toepassingen
ter beschikking stellen.
4. Bij het begin van elk schooljaar promoot de bibliotheek haar werking in de
scholen met een pop-up bib.
5. We plaatsen enkele boekenkastjes aan scholen, aan speeltuintjes en op de
recreatiesite.

Sport en recreatie
Sinds het vorig gemeentebestuur 2007-2012 ontvangen alle sportverenigingen
in onze gemeente subsidies om hun werking structureel te ondersteunen. De
invulling van de site naast de bibliotheek als sport- en recreatieterrein verhoogt
sterk de bewegingsmogelijkheden van elke Zwalmenaar. De afgelopen zes jaren
merken we een globale verschraling van het gemeentelijk sportaanbod.
Actiepunten
1. Naast de verdere sterke ondersteuning van onze voetbalverenigingen maken
we met voorZwalm werk van een aanbod aan minder beoefende sporten. Zo
bijvoorbeeld initiatieven als ‘Start to mountainbike’, ‘skaten voor beginners’
en wekelijke sportlessen voor senioren.
2. Omwille van de laagdrempeligheid en de sterke troeven van onze omgeving,
dient de wandelsport extra aandacht te krijgen. Ook de joggers verdienen
bijkomende aandacht.
3. We gaan na of er ruimte is voor de tennis- en padel-liefhebbers om in onze
gemeente hun sport te laten beleven.
4. Vlaanderens Mooiste Marathon, opgericht in 2012, moet opnieuw een jaarlijks weerkerend evenement worden.
Impressie uit Vlaanderens Mooiste
marathon in Zwalm
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5. We brengen de sportbehoeften en -noden van personen met een beperking
in kaart en nemen de nodige acties om ze verder mee in te vullen.

Integratie en inburgering
De enkele anderstaligen die zich in Zwalm komen vestigen, hebben vaak een
behoorlijke taalachterstand. De integratie wordt alleen maar makkelijker via
een talenondersteuning. En elke persoon die zich komt vestigen, is een verrijking
voor onze gemeenschap.
Actiepunten
1. We kunnen de lessen ‘OKAN volwassen anderstaligen’ bijvoorbeeld integreren
in de muziekschool Creamuse, die door de lokale overheid gesponsord wordt.
2. We willen ‘koken met vr(i)enden’: Zwalmenaars met een andere origine (in
Zwalm ‘vrenden’ genoemd) nemen deel aan een kookworkshop, samen met
onze Zwalmse kinderen.

Kinderen (opvang, scholen)
De kinderen zijn onze toekomst!
Met zo’n 850 zijn ze, de kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, woonachtig in Zwalm.
Samen maken ze meer dan 10% van de bevolking uit. En ze hebben een belangrijke stem, maar niet tijdens de verkiezingen. Daarom moeten we meer
inspanningen leveren om hen te beluisteren.
Daarnaast hebben wij in de bestuursperiode 2007-2012 het Lokaal Overleg
Kinderopvang opgericht en met het toenmalige bestuurscollege de kinderopvang
in onze gemeente danig opgetrokken.
De Zwalmse basisscholen krijgen in de Gemeentemonitor van de Vlaamse
overheid terecht een zeer hoge score qua tevredenheid vanwege onze bevolking.
Actiepunten
1. Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang houden we regelmatig de
nood aan kwalitatieve kinderopvang in het oog, om niet te laat te komen
met nieuwe investeringen of bevragingen als ze zich opdringen.
2. We ondersteunen verder de scholen in hun maatschappelijke rol, door de
bestaande subsidieprogramma’s, ook voor duurzaamheid en milieuzorg,
verder uit te bouwen.
3. We willen de huiswerkbegeleiding voor kinderen die het moeilijker hebben,
weer leven inblazen. Een 40 à 50 leerlingen hebben een schoolse vertraging
in het lager onderwijs. Via ‘De Katrol’ kunnen gezinnen gratis beroep doen
op leraren of hogeschoolstudenten voor huiswerkbegeleiding.
4. We streven naar de bouw van een paar bijkomende speeltuintjes in deeldorpen van onze gemeente: goed voor de sociale samenhang.
5. We starten gefaseerd met de inrichting van een kindergemeenteraad. Maar
eerst plegen we overleg met de schooldirecties en gaan we luisteren naar de
kinderen via een actie ‘Vraag het aan de burgemeester’.
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Huiswerk
begeleiding
voor tientallen
kinderen met
leerachterstand
Voorbereid en
gefaseerd starten
met een kinder
gemeenteraad

Jeugd
Er wonen om en bij de 570 jongeren tussen 12 en 17 jaar in onze gemeente. In
de officiële Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid geeft de Zwalmenaar
aan het minder eens te zijn dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de
jeugd in onze gemeente.
Actiepunten

Er is nood
aan meer
voorzieningen
voor de jeugd
en de senioren

1. voorZwalm engageert zich verder om de jeugdbewegingen en andere initiatieven voor jongeren in onze gemeente verder structureel te ondersteunen,
zoals ze dit van ons gewoon zijn geworden. Zo is de organisatie van het
kampvervoer dringend aan een herziening toe.
2. Het gemeentebestuur brengt meer actief de behoeften van de jongeren in
kaart. Goed gekozen evenementen en voorzieningen, specifiek gericht op
jongeren, brengt de Zwalmse jeugd op de been. De gemeente biedt een stimulerende rol.
3. voorZwalm wil dat de gemeente zich engageert in het ‘kampcharter’, opgesteld op het niveau van het Gewest, voor een optimaal kampklimaat tussen
jeugdgroepen/gebruikers, gemeentebesturen en de uitbaters van kampplaatsen of jeugdverblijven.
4. voorZwalm wil ingaan op de vraag van jongeren om tijdens bepaalde periodes in het jaar een gemeentelijk lokaal overdag als pop-up locatie open te
stellen voor studenten en anderen, die graag en beter samen studeren en in
stilte samen werken, zonder afleiding.

voorZwalm steunt de jeugdbewegingen met een BENEFRIET op vrijdag 29 juni a.s.!
Kaarten te verkrijgen bij onze mandatarissen.
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Senioren
We tellen ruim 1.500 65+’ers in onze gemeente, waaronder bijna 500 van 80
jaar of ouder. Volgens de bevolking is de tevredenheid over het aantal ouderen
voorzieningen opvallend laag. Er zijn geen assistentiewoningen in Zwalm.
Vele senioren wonen in onaangepaste, vaak grote en moeilijk bereikbare huizen,
wat de vereenzaming in de hand werkt. Eens er niet meer met de wagen kan
gereden worden, worden de problemen nog groter. Er zijn echter weinig keuzemogelijkheden in Zwalm. De weinige serviceflats in de ruime omgeving zijn duur.
Actiepunten
1. De seniorenadviesraad wordt een nieuw elan ingeblazen: inspraak en betrokkenheid zijn cruciaal met het oog op een nieuw meerjarenplan.
2. Specifiek voor de senioren maken we een allesomvattende bundeling van
informatie op en ondersteunen we alleenstaanden en 80+’ers zo mogelijk
op individuele basis
3. Bij collegebeslissingen inzake mobiliteit, verkeersveiligheid, veiligheid van
de burger, cultuur- en sportaanbod, herinrichtingen, buurtwerkingen, enz…
kijken we voortaan specifiek naar de effecten van deze beslissingen op de
senioren.
4. We gaan na of we een wekelijkse mini-bib-ronde kunnen organiseren in het
WGC Huize Roborst en bij andere senioren of mensen met een beperking
die niet mobiel zijn.
5. Er moet werk gemaakt worden van aangepaste woonformules in de dorpskern, met voorzieningen op wandelafstand. Bestaande of nieuwe initiatieven
inzake seniorenvoorzieningen en assistentiewoningen krijgen onze volle
aandacht en, waar het kan, de nodige steun.
6. We willen dat Zwalm een dementievriendelijke gemeente wordt. Een engagementsverklaring verbindt er ons toe als gemeentebestuur, samen met
de lokale ondernemers, de zorgaanbieders, alle burgers en vrijwilligersorganisaties, om door enkele eenvoudige beleidsmaatregelen onze gemeente
dementievriendelijk te maken.
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MEI 2018:
de maand van de gemiste kansen!
Onnoemelijk bezorgd zijn we over de personeelscrisis in Zwalm. Mensen
die zich niet langer kunnen terugvinden in de manier waarop er momenteel gewerkt wordt, verlaten het gemeentebestuur. Het is niet zo dat de
verschillende mensen die ontslag namen voor een andere baan kozen, of
“geen uitdaging meer zagen in het werk voor de gemeente”. Er is veel meer
aan de hand, en wordt ook toegegeven. En vermits we niet weten exact wat,
is de reden waarom wij een externe audit vroegen, een onderzoek naar de
personeelstevredenheid.

Personeelscrisis in
Zwalm: er is veel meer
aan de hand, en dat
wordt ook toegegeven.

Het college besloot echter om liever voor de struisvogelpolitiek te kiezen,
dan voor de bestuurskracht. Het groot gebrek aan managementervaring
binnen de huidige samenstelling van het college speelt de gemeente vandaag serieus parten, daardoor verliezen we dus waardevolle mensen, zonder dat dit nodig is. Een verlies aan ervaring, aan kennis, aan geestdrift,
die nefast is voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Wat een
gemiste kans!
Maar het is allemaal zo erg niet. De uitspraken van de burgemeester dat
we aan het eind van de bestuursperiode zitten en het daarom allemaal zo
erg niet is, maakt ons bijzonder kwaad. Allemaal hebben we recht op een
gemeentebestuur dat zich blijvend inzet, dat nieuwe projecten voorbereidt,
zodat de volgende bestuursperiode kan verder bouwen, zoals ook dit bestuur de vruchten plukt van wat onze bestuursmeerderheid had voorbereid.
Dat de burgemeester anderhalf jaar voor het einde van de bestuursperiode aankondigt dat ze er de brui aan geeft, wil niet zeggen dat het hele
gemeentebestuur dat moet doen. Als de burgemeester haar taak lastig
vindt, heeft ze dat uitsluitend aan zichzelf te wijten. Wat een gemiste kans!

Vergeet het, Rozebeke. Na de definitieve bescherming van Rozebeke
als dorpsgezicht voorziet de Vlaamse
overheid voor de inwoners een
subsidiepot. Structurele werken aan
de woningen in het beschermd gebied kunnen tot 40% betaald worden.
De voorwaarde is wel dat de gemeente een erfgoedbeheersplan
opstelt. Voor de opmaak van een
dergelijk plan is externe hulp
van specialisten nodig, waarvoor
wellicht nog enkel dit jaar een
onderzoekspremie ter waarde van
80% van de aanvaarde kosten kan
worden binnengehaald! Een unieke
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kans dus, die het liberale bestuur liever uit handen ziet glippen. Eerst, is
de uitleg, moet er een volgorde opgesteld worden van de beschermingsdossiers. Dan vragen wij ons af wat
er de afgelopen jaren wel is gebeurd
om de betrokken Rozebekenaren te
ondersteunen.
Het was niet naar de zin van het college dat de dorpskern van Rozebeke
werd beschermd. En dus kunnen de
Rozebekenaren maar beter fluiten
naar extra steun. Het college verstopt het zelfs niet meer dat ze de
Rozebekenaren liever aan hun lot
overlaten. Wat een gemiste kans!

Ereburgers. In dit verkiezingsjaar kwam de liberale meerderheid niet
toevallig ook met een reglement voor ereburgers. Een rap-rap opgestelde
tekst, zonder inspraak van de adviesorganen. Zes leden van het college
die onder elkaar bedisselen hoe het ’reglement’ er moet uitzien, om dan
onmiddellijk ook de keuzes voor deze zes jaren vast te leggen. Weer zonder
enige inspraak. Allemaal niet transparant, politiek in het duistere, met
schrik voor de eigen schaduw. Uit respect voor de betrokkenen heeft onze
fractie de vijf, door het college uitverkorenen, mee benoemd tot ereburger,
maar jammer genoeg zijn het in de feiten de ereburgers van het college,
niet van het gemeentebestuur. Wat een gemiste kans!

En gemeenteraadsleden? Dat mag niet. Nu er door het college al ereschepenen én ereburgers zijn benoemd, viel het op dat niet aan eregemeenteraadsleden werd gedacht. Nu raadslid Marleen Vanwildemeersch
na dertig jaar stopt met de politiek, zou dat niet meer dan logisch zijn. Er
zijn geen voordelen verbonden aan de eretitel.
Kan het nog zwakker, de tussenkomst van de burgemeester, om namens
het tamme college te moeten verklaren waarom ze dit voorstel niet
zouden steunen. Want: het voorstel kwam van de oppositie. Geen enkel
inhoudelijk argument. Dertig jaar verdienstelijk werk, als schepen en
gemeenteraadslid, is voor het bestuur van de gemeente minder waard
dan een overleden Zottegems muzikant, zo oordeelt De Colfmacker en
Co. Beschamend. Onwaarschijnlijk eigenlijk, moest het niet in Zwalm
plaatsvinden. Het niet goedkeuren van een volledig logisch en eerbaar
voorstel van de oppositie, terwijl voor de eigen mensen tal van voordelen worden toegekend, doet ons alvast denken aan het donkere liberale
bestuur van voor 2006. In dit opzicht is het huidige bestuur in niets verschillend van die, door hen verguisde, politieke periode. Wederom: wat
een gemiste kans!

Noodzakelijk scherpe tussenkomsten van onze voorZwalm-fractie tijdens de laatste gemeenteraad
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Dertig jaar
verdienstelijk werk,
als schepen en
gemeenteraadslid,
is voor het bestuur
van de gemeente
minder waard
dan een overleden
Zottegems muzikant.

Sociaal beleid én dynamiek gaan
niet samen. De voorZwalm-fractie
in de OCMW-raad diende andermaal
vast te stellen dat het huidige bestuur
allerminst bekommerd is om het
sociaal beleid ten dienste van haar
inwoners. Één van haar doelstellingen was het opstarten van een project rond eenzaamheid bij ouderen.
Hiervoor zouden vrijwilligers met
behulp van een netwerkcoördinator
opgeleid worden. Tot vandaag dienen
wij vast te stellen dat hiervoor geen
structurele inspanningen werden geleverd. Tevens zou het OCMW Zwalm
inspanningen leveren om senioren in
staat te stellen om zo lang mogelijk
thuis, in hun vertrouwde omgeving,
te laten wonen. Wij stellen vast dat
er nog geen overlegmomenten met
thuiszorgdiensten hebben plaatsgevonden en dat er slechts 10 inwoners
beroep doen op de Minder Mobielen
Centrale… ’t Is bij dit alles gewoon de
dynamiek die ontbreekt. Wat een gemiste kans!

is uw ervaren, dynamisch alternatief.

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

Bruno Tuybens
fractieverantwoordelijke
brunotuybens@hotmail.com
0475 75 36 74
Patrick Moreels
pat.moreels@skynet.be

Emmy Herregodts
emmy.herregodts@gmail.com

Nina Roest
ninaroest@hotmail.com

Marleen Vanwildemeersch
vanwildemeersch@skynet.be

Greet Van Herpe
greetvanherpe@telenet.be

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

Tom Aelbrecht
tom.aelbrecht@gmail.com

Francia Neirinck
f.neirinck@telenet.be

HTTPS:// VOORZWALM.COM

V.U. Bruno Tuybens, Moldergem 63, 9630 Zwalm

Uniek samengaan van opbouwende, vooruitstrevende mensen
uit sp.a, Groen! en christelijke middenveldorganisaties.

