
Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat u meer geïnteres
seerd bent in wat er in uw gemeente verandert, dan door 
wie. Vandaar dat we eerst met ons volledig programma 
naar buiten komen. De toekomst gaat over wat we gaan 
doen, niet wie. 
 
Dankzij de inspirerende reacties vanuit de bevolking die 
we sinds vorige week mochten ontvangen, zijn we zeker dat 
we op het goede pad zitten. We merken veel enthousiasme, 
en we zijn daar blij mee.

Wij hebben 160 actiepunten voor een beter Zwalm. Een 
meer dynamisch, socialer en groener Zwalm. Een actief 
zorgend Zwalm.

Het hele voorZwalm-team dankt u voor uw interesse in die 
toekomst van onze gemeente. 

Wil je reageren? Neem contact op met één van de hui-
dige mandatarissen van het voorZwalm-team of stuur een 
mailtje naar voorzwalm@gmail.com. Like onze Facebook-
pagina of surf naar https://voorzwalm.com

Namens het hele voorZwalm-team, 
Bruno Tuybens

“Tot in 2025!” 
In welke richting kunt u onze gemeente de komende 

jaren sturen? Hier vindt u het tweede deel van het 
verkiezingsprogramma van uw voorZwalm-team.
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Omwille van de hoeveelheid brengen we u dit programma in drie delen. Vorige week startten we met de hoofd-
stukken ‘wegenis en verkeersveiligheid’ en ‘cultuur, sport en doelgroepenbeleid (kinderen, jongeren, senioren, …). Heb 
je deze editie om welke reden dan ook gemist: je kan ze downloaden of nalezen op onze website. Of stuur ons een 
mailtje, we zien wat we kunnen. 
Deze editie, die je nu ter hand neemt, gaat over het ‘sociaal beleid en welzijn’, en het beleid rond ‘wonen en onze duur-
zame leefomgeving’. Volgende week, ten slotte, nemen we de ‘lokale ondernemers en toerisme’ en het ‘financieel en 
algemeen beleid’ van onze gemeente onder de loep.
Lees ze even door. Zo u wil, beperk u tot de hoofdstukken die u sterk kunnen interesseren.
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 Daadwerkelijke sociale 
bijstand, zoals met een 
discrete ‘kruideniersfrigo’

 Tweedehandsmarkten: 
vaak hoge kwaliteit 
en veel goedkoper

 We verhogen de 
mantelzorgpremie 
en ondersteunen de 
mantelzorgers

 De sociale werkers 
meer op het terrein, de 
Zwalmse zorglijn, enz.

 voorZwalm wil dat 
Zwalm voor het eerst 
een doorgedreven 
dierenbeleid voert

 Aantrekkelijke 
gezondheidspreventie en 
internationale solidariteit 
via Fair Trade

SOCIALE BIJSTAND  
EN WELZIJN 3

TOPICS
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Sociale bijstand

Er zijn in Zwalm budgetmeters voor elektriciteit geplaatst in 32 gezinnen, 68 an-
dere zijn klant bij een sociale energieleverancier. Ook kende het armoedebeleid 
in de bestuursperiode 2007-2012 een ruim meer actieve ondersteuning, door de 
werklozen, leefloners, asielzoekers te bezoeken en te luisteren naar hun verhaal, 
hun noden.

Actiepunten

1. We onderzoeken de oprichting van een sociale kruideniersfrigo. Voedings-
winkels kunnen de producten die ze normaal weggooien, op een bepaald 
punt in een koelkast verzamelen, om ze discreet ter beschikking te stellen 
van mensen in nood.

2. We gaan het project ‘De geef’ promoten. Vele meubels en andere noodzake-
lijke spullen zijn nog te goed om naar het containerpark gebracht te worden. 
Het lokale bestuur stelt het overtollig maar nog goed gemeentelijk materiaal 
voor hergebruik ter beschikking.

3. De ‘schuldenindustrie’, waarbij mensen incassobedrijven vaak meer geld 
moeten ophoesten  dan het bedrag dat ze aanvankelijk dienden te betalen, 
moet overal stoppen, dus ook in Zwalm. We informeren en sensibiliseren 
onze bevolking hierover, en we begeleiden mensen die in de situatie verkeren. 

Kinderarmoede bestrijden

Kinderen in armoede raken ons. Als er al ergens sprake zou moeten zijn van een 
nultolerantie, is het hier wel. 

Actiepunten

1. Het initiatief van de gemeente en de Gezinsbond inzake de tweedehands-
markt voor kinderkledij en kinderspeelgoed moet blijven bestaan. Een half-
jaarlijkse ‘markt’ kan afwisselend georganiseerd worden in de gemeentelijke 
Zwalmparel en in de basisscholen.

2. We willen onderzoeken of het project ‘kindpakket’ uit Nederland ons goede 
inspiratie kan bieden. Dank zij dit initiatief kunnen kinderen en jongeren 
deelnemen aan sportclubs, muziekles of een schoolreisje. Ook stelt het pakket 
een budget beschikbaar voor een winterjas, schoolspullen of zelfs een fiets. 
De kracht van het kindpakket is dat kinderen letterlijk een stem krijgen, ze 
zelf kunnen aangeven waar ze het meest nood aan hebben. 

3. We starten de samenwerking met de vzw Bijeva opnieuw op. Een samen-
werking met deze vzw biedt elk kind in armoede de kans om tegen de mini-
maalste dagvergoeding op vakantie te gaan. 

 Daadwerkelijke 
sociale bijstand, 
zoals met 
een discrete 
‘kruideniersfrigo’

 Tweedehands
markten: vaak 
hoge kwaliteit en 
veel goedkoper
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Zorgbeleid

Tijdens de bestuursperiode 2007-2012  zijn er tal van sociale initiatieven opgestart, 
die vandaag niet langer bestaan of zijn afgebouwd. Het gemeentelijk zorgbeleid 
is vandaag niet meer op maat van onze bevolking. De noden zijn niet zo vaak 
zichtbaar voor alle mensen, maar ze bestaan zeker.

Actiepunten

1. We stellen een zorg-enquête op die we bij de mensen, die het nodig hebben, 
gaan invullen. Is Zwalm een goede ‘zorg’-gemeente? Wat is goed? Wat kan 
beter? Wat is niet meer nodig? 

2. Onze sociale werkers dienen meer actief aanwezig te zijn op het terrein. Al 
te vaak krijgen de administratieve taken de bovenhand, maar de mensen, 
die zorg nodig hebben, ontvangen daardoor niet de nodige behandeling en 
informatie. 

3. Samen met in Zwalm gevestigde vzw’s bekijken we wat we extra kunnen doen 
om bestaande of nieuwe zorginitiatieven voor volwassenen en kinderen met 
een beperking structureel te ondersteunen. 

4. We starten met de Zwalmse zorglijn: een telefoonlijn binnen het sociaal huis 
waar zorgvragen kunnen beantwoord worden of waar er kan doorverwezen 
worden naar de sociaal werker.

5. We willen de bevolking optimaal blijven informeren over zorginitiatieven 
van zowel het lokale als het Vlaamse en federale niveau.

Mantelzorg

Eén van de sterke initiatieven van ons team tijdens de bestuursperiode 2007-2012 
was de opstart van de gemeentelijke mantelzorgpremie. Sindsdien wordt per 
trimester elke geregistreerde zorgverlener 75 euro onkosten terugbetaald voor 
de zorg van een hulpbehoevende, indien deze laatste in aanmerking komt voor 
de verhoogde tegemoetkoming.

Actiepunten

1. We verhogen de onkostenvergoeding voor de mantelzorgers. 

2. Bovendien is het absoluut aangewezen dat de mantelzorgers de nodige 
opleiding en ondersteuning genieten voor de zware taken die zij met liefde 
vervullen. 

 We verhogen 
de mantelzorg
premie en 
ondersteunen de 
mantelzorgers

 De sociale 
werkers meer 
op het terrein, 
de Zwalmse 
zorglijn, enz.
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Gezondheidspreventie

Daarnaast willen we bij onze inwoners promotie voeren voor allerlei preventie- 
initiatieven, zoals gezonde voeding. 

Actiepunten

1. We maken regelmatig (sluik)reclame over gezonde voeding via de gemeente-
lijke media, de Zwalmse Post en de website van onze gemeente.

2. We ondersteunen de Zwalmse basisscholen in de promotie van gezonde 
voeding via een gezamenlijke folder (of online-info) over seizoensgebonden 
verse voeding van lokale bodem. Elke maand een stuk fruit schenken aan 
de leerlingen van de lagere scholen (vergezeld van een gezondheidsbood-
schap) kost maar 50 euro. Lokale fruitboeren kunnen we aanmoedigen om 
hetzelfde te doen.

3. Het samenwerkingsverband met PISAD, dat zorgt voor preventiecampagnes 
inzake alcohol, drugs en ‘gamen’, wordt opnieuw opgestart. Zwalm dient 
haar solidaire houding met de andere deelnemende steden en gemeenten 
opnieuw op te nemen. Zeker inzake het overmatig alcoholgebruik dient een 
gemeentelijk initiatief opgestart te worden. 

4. We onderzoeken of we een gemeentelijke samenaankoop kunnen organise-
ren voor rookmelders, waar de Stichting Brandwonden terecht op aandringt. 

Gelijkekansenbeleid

Aandacht voor inclusie, diversiteit, antidiscriminatie en toegankelijkheid raakt 
de kern van een goed lokaal beleid. Het is een belangrijk thema dat geldt in 
alle beleidsdomeinen. Of het nu gaat over wonen, sport of middenstand: elke 
ambtenaar, elk gemeenteraadslid, burgemeester of schepen zorgt er voor dat 
iedereen even veel kansen krijgt. 

Actiepunten

1. Er wordt in Zwalm een gelijke kansen-ambtenaar aangeduid, die boven haar/
zijn taken ook de diversiteits- en inclusie-aspecten van beslissingen voedt 
en in het oog houdt. Tevens kan deze ambtenaar discriminerende situaties 
qua toegankelijkheid en diversiteit op de agenda plaatsen. 

2. We blijven verder mee ijveren voor eenieders respect voor mensen van een 
andere oorsprong, voor holebi’s (LGTBI) en transgenders, voor mensen met 
een beperking, kortom opdat iedereen kan genieten van dezelfde rechten.

 Aantrekkelijke 
gezondheids
preventie,  
ook via scholen
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Dierenbeleid

voorZwalm wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Dieren heb-
ben bovendien een positief effect op mensen: huisdieren kunnen therapeutisch 
zijn en een hulp tegen vereenzaming. 

Actiepunten

1. De gemeente blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. 
Projecten waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen, gecastreerd/
gesteriliseerd en teruggeplaatst, komen in aanmerking voor financiële 
ondersteuning.

2. De gemeente zet de website en de gemeentelijke Facebook-pagina in om 
huisdieren, die vermist worden, sneller te kunnen opsporen. Ze stuurt mails 
naar dierenartsen en andere betrokkenen.

3. Het gemeentebestuur steunt sociaal zwakkeren met een tegemoetkoming bij 
noodzakelijke dierenartskosten. Voor meer eenzame mensen is het behoud 
van hun huisdier een essentie.

4. voorZwalm wil dat Zwalm een bijenvriendelijke gemeente wordt. Dat kun-
nen we o.a. doen door zoveel mogelijk bermen in te zaaien met meerjarig 
streekeigen wilde bloemenzaad, of bijenhotels op pleinen of perken. Bijen 
zijn verantwoordelijk voor maar liefst 80% van de groenten, fruit en noten 
in de winkel, maar ze staan enorm onder druk. 

5. Ongewenste overpopulatie trachten we te voorkomen. Een beter afvalbeleid 
beperkt het voedselaanbod voor dieren in bewoond gebied en voorkomt 
zo mogelijke overlast, bijvoorbeeld door de invoering van ondergrondse 
containers voor restafval, een verbod op voederen en door informatie te 
verstrekken over de gevolgen van overvoeding op de dierenpopulatie.

6. Circussen met wilde dieren of pelsdierhouderijen blijven op het grondgebied 
van de gemeente niet toegelaten.

 voorZwalm wil 
dat Zwalm voor 
het eerst een 
doorgedreven 
dierenbeleid 
voert
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Internationale solidariteit

De Verenigde Naties vragen alle krachten in de wereld om zich in te spannen om 
tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Deze gaan onder meer 
over het beëindigen van armoede, het uitbannen van honger, het waarborgen van 
gezonde levens, inclusief onderwijs, gendergelijkheid, enz… Het gemeentebestuur 
van Zwalm zal, binnen haar budgettaire ruimte, verder haar steentje bijdragen. 

Actiepunten

1. In nood kent men zijn vrienden: wanneer Consortium voor noodsituaties 
12-12 (Rode Kruis, Caritas, Handicap International, Dokters van de Wereld, 
Oxfam-Solidariteit, Plan en Unicef België) gespecialiseerde diensten voor 
noodhulp ontwikkelen, blijven we namens de bevolking een financieel steun-
tje geven. 

2. We brengen in de ontbijtmandenactie van 11.11.11 opnieuw meer dynamiek, 
met als doel elk jaar minimaal zo’n 1.500 euro (incl. gemeentelijke toelage) 
aan deze organisatie te kunnen schenken.

3. We zorgen er voor dat voor de aankoop van koffie en wijnen ook 
FairTradeproducten in aanmerking komen en streven ernaar om van Zwalm 
een FairTradeGemeente te maken: ook hiermee tonen we internationale 
solidariteit. 

4. Daar waar een zinvol ontwikkelingsproject een band heeft met een lid van 
onze bevolking, gaan we na wat we extra kunnen doen. 

Voor de aankoop van koffie en wijnen willen we dat zo veel mogelijk FairTradeproducten in 
aanmerking komen.

  Hulp in 
noodsituaties, 
11.11.11 en 
FairTrade
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 De start van een echt 
woonbeleid in onze gemeente 

 Groot onderhoud met IVLA, 
glasophaling herbekijken 
en doortastender 
zwerfvuil aanpakken

 Op 12 jaar tijd naar 40 
à 60 ha. nieuw bos of 
ander natuurgebied, 
waaronder een speelbos

 Gemeentelijk initiatief 
om plastic verpakkingen 
te bannen

 Het kerkenbeleidsplan 
wordt stevig geëvalueerd, 
en met meer inspraak.

 Geen drastische maatregelen 
met de begraafplaatsen, 
die een verzorgde 
strooiweide krijgen

WONEN EN DUURZAME 
LEEFOMGEVING4

TOPICS
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Woonbeleid

Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichting leeft in ons land één 
gezin op vijf in energie-armoede, vooral alleenstaande vrouwen en eenouder-
gezinnen. Ook kan het gemeentebestuur verantwoordelijkheid nemen in het 
faciliteren van energiebesparende investeringen van woonhuizen. Ondertussen 
is ruim één kwart van onze woningen uitgerust met zonnepanelen.

Bovendien besteedde het college de afgelopen bestuursperiode geen enkele 
aandacht aan de creatie van sociale huurwoningen. Er zijn maar 79 sociale 
wooneenheden meer in Zwalm. Nochtans is dit wezenlijk belangrijk voor het 
behalen van het bindend sociaal objectief, waaraan de inkomsten vanuit het 
Vlaams Gewest gekoppeld zullen worden. Eind 2025 moet Zwalm zo’n 50 sociale 
huurwooneenheden meer tellen. 

Actiepunten

1. Het gemeentebestuur doet inspanningen om de werking van Sociaal 
Verhuurkantoren (SVK’s) beter bekend te maken bij huiseigenaars. De doel-
stelling is om van de huidige tien wooneenheden, die via een SVK zijn ver-
huurd, aan het eind van de beleidsperiode te komen tot 50 wooneenheden. 

2. Voor de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen maken we een lokaal 
toewijsreglement, met nadruk op een lokale binding (bvb. minimaal vijf jaar 
wonen in de gemeente, schoolkinderen in Zwalm, ...) en alleenstaanden met 
kinderen. 

3. Het gemeentebestuur neemt de toegewezen bevoegdheden rond verwaar-
loosde woningen en gebouwen en rond leegstand verder op. Op het vlak van 
woonkwaliteit streven we er naar om elke bewoning te laten beantwoorden 
aan de kwalitatieve geschiktheidsnormen van vandaag, onder meer door 
de eigenaars toe te leiden tot de Sociaal Verhuurkantoren. 

4. De Vlaamse energielening van max. 15.000 euro met een afbetaling van max. 
8 jaar, blijft renteloos voor de Zwalmse gezinnen die hiervan wensen gebruik 
te maken.

5. Het gemeentebestuur kan een coördinerende rol bieden indien inwoners 
willen participeren in collectieve energie- of isolatieprojecten. 

6. Er wordt personeelsondersteuning voorzien voor het woonbeleid in de ge-
meente, onder meer om de bevolking te assisteren in de mogelijkheden 
qua subsidies en premies en in de zoektocht naar manieren om energie te 
besparen en goedkopere energievormen te vinden. 

 De start van 
een echt 
woonbeleid in 
onze gemeente

 Sociaal Verhuur
kantoren bekender 
maken en lokaal 
reglement voor 
toewijs sociale 
woningen
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Huishoudelijk afval en containerpark

De afgelopen zes jaar is er in het gemeentelijk containerpark nauwelijks iets 
veranderd ten opzichte van de bestuursperiode daarvoor. Er is ruimtegebrek, 
de intercommunale maatschappij heeft de tarieven naar boven herzien, enz … 
Verder is de service van FostPlus inzake het ledigen van de glascontainers drin-
gend aan herziening toe. 

Actiepunten

1. Er wordt met de bevolking een evaluatie opgemaakt van de huidige service 
van de Intercommunale Vlaamse Ardennen (IVLA). 

2. Het sluikstorten rond de glascontainers is een schande. Maar vuil trekt 
nieuw vuil aan, daarom moet er sterker overlegd worden tussen FostPlus 
en de gemeentelijke diensten om dergelijke afvalbergen te vermijden. En 
we zetten de huis-aan-huisophaling van het glas opnieuw op de agenda. 

3. Het gescheiden sorteren van bijvoorbeeld plastiek potjes, folie, bloempotten 
en incontinentiemateriaal moet behouden blijven op het containerpark.

4. Het gemeentelijk containerpark wordt best spoedig ingeplant in de site van 
de ‘oude steenbakkerij’ in Roborst. (De keuze daarvoor dateert al van in 
2010!) De nabestemming is natuurgebied, dus we hebben oog voor de nodige 
compensatiemaatregelen. 

5. Verder wil voorZwalm minstens jaarlijks vanwege IVLA inzage in de 
klachten behandeling van onze bewoners: welke klachten komen er vaak 
voor, hoe werden ze verholpen, enz… 

 Groot 
onderhoud 
met IVLA, 
glasophaling 
herbekijken en 
doortastender 
zwerfvuil 
aanpakken

 Gemeentelijk 
initiatief 
om plastic 
verpakkingen 
te bannen

We zetten de huis-aan-huisophaling van het glas opnieuw op de agenda en we vroegen met succes dat 
Zwalm lid zou worden van de Statiegeldalliantie.
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Milieuzorg

Het zwerfvuil blijft een grote pest, ook in onze gemeente. Er liggen jaarlijks vele 
honderden en honderden bierblikjes in onze grachten en bermen, dat moet eens 
stoppen! Ook al startten wij de voorbije bestuursperiode 2007-2012 met allerlei 
initiatieven, toch heb je soms het gevoel dat het dweilen is met de kraan open.
Verder is er nood aan minder CO2-uitstoot en dient verder ingezet te worden op 
energiebesparing en hernieuwbare energie.

Zwalm behoort, ten slotte, tot één van de gemeenten in Vlaanderen met het 
laagste percentage aan beschermde bossen en andere natuurgebieden. De norm 
is dat 2,5% van het oppervlakte natuurgebied zou moeten zijn (gemiddelde in 
Vlaanderen ligt op dat niveau), in Zwalm komen we aan slechts zo’n 0,5%. 

Kortom: we willen sterke stappen zetten om Zwalm te maken tot één van de 
meest groene gemeenten van Vlaanderen. 

Actiepunten

1. Mede via het boscompensatiefonds en in samenspraak met Natuurpunt 
streven we naar de aankoop en de inrichting van gronden voor natuuront-
wikkeling. We streven op 12 jaar tijd naar een bijkomende 40 à 60 ha. bos of 
ander natuurgebied, waaronder een speelbos. 

2. Inzake zwerfvuil zetten we nog meer in op preventie en willen we qua re-
pressie nieuwe evoluties nagaan en toepassen op onze gemeente. 

3. We zetten in op advies, begeleiding en informatieverschaffing op het vlak van 
energiebesparing door bijvoorbeeld de verdere deelname aan de samenaan-
koop van isolatiemateriaal en zonnepanelen. Ook inzake het verduurzamen 
van onze energiebronnen kan de gemeente een faciliterende rol spelen.

4. We maken gemeentelijke initiatieven inzake preventie van verpakkings-
materiaal (we streven naar een zo veel als mogelijk plasticvrij Zwalm via 
preventie en informatie, ook in scholen) en de stimulering van hergebruik, 
herstel en delen van producten.

 Op 12 jaar 
tijd naar 40 à 
60 ha. nieuw 
bos of ander 
natuur gebied, 
waaronder 
een speelbos

Met voorZwalm doen we jaarlijks ook een zwerfvuilactie. In 2017 vonden we een zak slachtafval, als 
zwerfvuil gedumpt in de Paalweg. Een erg onaangename ‘ontdekking’.
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Dorpskernenbeleid en ruimtelijke ordening

De overtuiging moet groeien dat de echte toekomstwaarde voor onze streek 
de beeldkwaliteit van landschap en dorpskern is. Het beleid moet daartoe on-
dersteunend zijn en moet kennis en advies aanleveren om omschakelingen 
mogelijk te maken zonder verlies aan beeldkwaliteit. 

Verder moeten we blijven inzetten op kernversterking en -verdichting, om open 
ruimte maximaal te behouden. Door de gecreëerde nabijheid kunnen meer 
verplaatsingen te voet of per fiets worden afgelegd en wordt de economische 
basis voor lokale handelszaken versterkt.

Daarnaast moet er consensus komen over aanvaardbare praktijken inzake land-
schappelijk geïntegreerde (dorps)architectuur, ter inspiratie van de toekomstige 
bouwers en als toetssteen voor ons gemeentelijke stedenbouwkundige dienst.

Actiepunten

1. Elke dorpskern moet een beeldkwaliteitsplan krijgen waarin beeldbepalende 
structuren en gebouwen worden opgenomen en waar aangeduid wordt 
waar herstel en aanpassing mogelijk of gewenst zijn. Bovendien staat het 
versterken en het verdichten van de dorpskernen centraal. Er moet richtlijn 
komen over aanvaardbare dorpsarchitectuur. Nieuwe, gedeelde woonvor-
men kunnen worden gestimuleerd. Dit alles moet de leidraad vormen voor 
de individuele bouwaanvragen.

2. Er wordt verder gestreefd naar de ontwikkeling van het woonzorgcen-
trum en de aansnijding van sociale kavels in het woonuitbreidingsgebied 
Decoenestraat-Gaverbosdreef. 

3. De Neerstraat dient als leef-straat ingericht te worden, met de mogelijkheid 
tot piek-parking voor kerkdiensten of evenementen in Nederzwalm. 

Kerkgebouwen en erfgoedbescherming

Het kerkenbeleidsplan van Zwalm moet opnieuw geëvalueerd worden. De dis-
cussie gaat nu enkel over de economie en de functionele invulling. De discussie 
moet gaan over het gebruik en de betekenis van de kerkgebouwen in onze 
dorpskernen. En de discussie moet geen ‘heilige huisjes’ sparen: ook het bisdom 
moet aanschuiven aan de tafel. 

Kerken zijn de laatste plaatsen van het gemeenschapsleven, deze functie mag 
niet verloren gaan, maar moet net versterkt worden. Het huidige kerkenbeleids-
plan laat geen ruimte meer voor lokale creativiteit noch voor een veranderende 
toekomstvisie. De herbestemming vormt een doel op zich en er gaan zeer veel 
collectieve waarden verloren, zoals rust, herinnering, een broedplaats voor 
lokaal sociaal leven, waar onze maatschappij net meer nood aan heeft. 

Maar ook elk privaat initiatief, dat ook in de publieke ruimte past, moet kan-
sen krijgen. Echter onder de voorwaarde dat wanneer het mislukt, er ook een 
rechtzettingsprocedure kan volgen. We spreken dus van erfpacht of opstalrecht. 

De kerk van Roborst in avondlicht
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Begraafplaatsen

Naast de gemeentelijke begraafplaatsen in de Sint-Annastraat en de Schoolstraat, 
zijn er nog vijf beschermde kerkhoven in onze gemeente: Hundelgem, Rozebeke, 
Nederzwalm, Sint-Denijs-Boekel en Wijlegem. Kerkhoven maken deel uit van 
het dorpszicht en blijven best bestaan, ook al krijgt een kerkgebouw een andere 
bestemming. 

Actiepunten

1. De oudere bevolking moeten maximaal het recht hebben er voor te kunnen 
kiezen begraven te worden rond ‘hun’ parochiekerk, zolang er plaatsen be-
schikbaar zijn. Er moet geen bijkomende capaciteit in de begraafplaats van 
de Schoolstraat ontwikkeld te worden, vermits er voor de komende 25 jaar 
voldoende plaats beschikbaar is op de gemeentelijke begraafplaats van de 
Sint-Annastraat en de bestaande kerkhoven. 

2. Het kerkhofdebat moet mee opgenomen worden in het nieuw kerkendebat. 
In tussentijd worden alle kerkhoven behouden. 

3. Voor de herstelling van de kerkhofmuur in Sint-Denijs-Boekel loopt al een 
subsidieaanvraag sinds 2012, maar er werd geen aandacht aan besteed. Ook 
de kerkhofmuur van Sint-Blasius-Boekel dient dringend aangepakt. 

4. De overige, niet-beschermde kerkhoven evolueren naar begraafparken en 
groene longen. Bijvoorbeeld in Horebeke is er een kleine, maar intieme begraaf-
plaats, een toonbeeld van natuurlijke rustplaats. Het is op zich geen natuurlijke 
begraafplaats, maar de prachtige oude bomen en de grafstenen of zerken bepa-
len de sfeer en geven mensen letterlijk rust. Dit kan opgenomen worden in de 
leerwerkplaats sociale tewerkstelling, zoals dit vandaag al het geval is.

5. Waar het mogelijk is, wordt een engeltjes- of sterretjesweide aangelegd, min-
stens op de beide gemeentelijke begraafplaatsen. Op gemeentelijke begraaf-
plaatsen moet een verzorgde strooiweide voorzien worden. 

Actiepunten

1. Het kerkenbeleidsplan van Zwalm moet opnieuw geëvalueerd worden, en 
met meer inspraak van alle betrokkenen, ook om het draagvlak bij de be-
volking te vergroten. Zolang kan er geen sprake zijn van een ‘blinde uitver-
koop’. Elk kerkgebouw is immers het verlengde van de publieke ruimte en 
vult gemeenschapsnoden in. In een paar dorpskernen zijn er geen gemeen-
schapsruimtes, en het kerkgebouw kan dit prima invullen. Ook gepaste 
private initiatieven moeten kansen krijgen. De nadruk moet daarom liggen 
op nevenbestemming in plaats van definitieve herbestemming enerzijds, en 
op erfpacht in plaats van verkoop anderzijds.

2. Initiatieven die ook lokale werkgelegenheid mogelijk maken, zoals horeca 
en toerisme, ambachtelijke maakindustrie en dienstverlening die stoelen 
op landschapsbeleving, welzijn en welbevinden, moeten gestuurd worden 
richting hergebruik van ons erfgoed. 

3. De waarde en betekenis van ons erfgoed wordt verder benadrukt door de 
jaarlijkse deelname aan de erfgoeddag.

 Het kerken
beleidsplan 
wordt stevig 
geëvalueerd, 
en met meer 
inspraak.

 Geen drastische 
maatregelen 
met de begraaf
plaatsen, die een 
verzorgde strooi
weide krijgen
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Op verzoek van voorZwalm is 
onze gemeente toegetreden tot 
de Statiegeldalliantie

En toen kon de verkoop van 
het schooltje in Roborst niet 
meer doorgaan 

Op vraag van ons gemeenteraadslid Francia Neirinck 
treedt Zwalm toe tot de Statiegeldalliantie. 

Het vervelende zwerfvuil bestaat voor een groot deel 
uit blikjes en plastic flessen. De invoering van statiegeld 
is dé oplossing. Wanneer verpakkingen waarde krijgen, 
zullen ze niet meer achteloos worden weggegooid.

Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten hebben 
zich verenigd in de Statiegeldalliantie. Op die manier 
willen ze samen druk uitoefenen op de Vlaamse rege-
ring om eindelijk een statiegeldregeling te voorzien.
Lokale besturen zijn hiervoor niet bevoegd, maar wel 
al jaren vragende partij.

Hopelijk volgt nu snel de beslissing waarop we al heel 
lang wachten. We mogen niet langer toegeven aan de 
druk van de verpakkingslobby. 

Soms moeten we pijnlijke vaststellingen doen. Het libe-
rale college wil de woning en het aanpalend schooltje 
op Borstekouterstraat 5 verkopen, samen met het 
achterliggend perceel (zo’n 1.750 vierkante meter) dat 
eigendom is van het OCMW. Op de gemeenteraad in 
maart 2018 werd dit meerderheid tegen oppositie goed-
gekeurd. Met de pachter van het perceel was een over-
eenkomst bereikt, althans dat was de uitleg. 

Tot wanneer bleek dat er eigenlijk twee pachters actief 
zijn op dat perceel. De pachter waarmee een overeen-
komst was, gebruikt een klein stuk van 550 m2, terwijl 
de andere pachter vasthoudt aan zijn overeenkomst 
op het grotere perceel van zo’n 1.200 m2. Het OCMW 
bleek als eigenaar dus niet te weten wie haar eigendom 
in pacht heeft.

Dus, zegt het college, we gaan het grote perceel nog niet 
mee verkopen en het kleine perceel wel. Terug naar de 
gemeenteraad (van mei 2018), weer een beslissing van 
meerderheid tegen oppositie. 

Tot ons gemeenteraadslid Patrick Moreels fijntjes op-
merkte dat je als nieuwe eigenaar wel aan dat kleine 
perceel moet kunnen geraken, en er wellicht nog een 
erfdienstbaarheid moet worden voorzien. Mond vol 
tanden bij het college. “Ik neem akte van deze informa-
tie”, zei de bevoegde schepen. Wat zoveel betekent als : 

“Oei, dat hebben we ook uit het oog verloren.”

Als je zaak overhaast en slordig is voorbereid… Wedden 
dat de verkoop voor een derde keer aan de gemeente-
raad moet worden voorgelegd?

Jaarlijks zwerfvuilactie met het voorZwalm-team

UIT DE GEMEENTERAAD

Hebt u al kaarten voor de BeneFRIeT 
op vrijdagavond 29 juni?

Meldt u bij één van onze mandatarissen,  
en van harte welkom.
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voorZwalm is een samengaan van sp.a (rechts op de foto voorzitter Tom Aelbrecht),  
Groen (met voorvrouw Francia Neirinck, tweede van links) en het christelijk geïnspireerde 
middenveld (met Greet Van Herpe, o.a. bestuurslid bij de Gezinsbond). 

Bruno Tuybens (links op de foto)  werd door de drie partners gevraagd de lijst vorm te geven. 

Samen met de andere mandatarissen Patrick Moreels, Emmy Herregodts,  
Marleen Vanwildemeersch, Nina Roest en Edith De Temmerman hopen we het  
voorZwalmteam nog verder sterk uit te breiden!

is uw ervaren, dynamisch alternatief.

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

Patrick Moreels 
pat.moreels@skynet.be

Francia Neirinck 
f.neirinck@telenet.be

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

HTTPs://VOORZWALM.COM
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