
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 toen sprake van een nooit eerder geziene opleving. 
 
voorZwalm is de énige verkiezingsgroep in onze gemeente 
die eerst zegt wat ze wil doen, vooraleer ze aankondigt wie 
het zal doen. 

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

Voor ons staat gemeentelijk beleid gelijk met inhoud. 
Met actief besturen in plaats van passief beheren. We 
stellen ons kwetsbaar op door zo’n inhoudelijke inspanning 
rechtstreeks met u te delen. Maar we doen dit zeer bewust. 

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 derde deel van het 
verkiezingsprogramma van uw voorZwalm-team.
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De voorbije twee weken ontving u reeds de eerste twee delen van ons programma. U kon dus reeds kennis maken 
met de hoofdstukken ‘wegenis en verkeersveiligheid’, ‘cultuur, sport en doelgroepenbeleid (kinderen, jongeren, 
senioren, …), ‘sociaal beleid en welzijn’ en het beleid rond ‘wonen en onze duurzame leefomgeving’.

Heb je één van deze edities om welke reden dan ook gemist: je kan ze downloaden of nalezen op onze website 
https://voorzwalm.com. Of stuur ons een mailtje op het adres voorzwalm@gmail.com en we zien wat we kunnen.

Vandaag ontvangt u het derde en laatste deel, onze beleidsvoorstellen voor de lokale ondernemers en het toe-
risme, en het financieel beleid en de organisatie van onze gemeente.

Lees ze even door. Zo u wilt, beperk u tot de hoofdstukken die u sterk interesseren.
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 Nieuwe initiatieven 
zetten lokale handelaars 
positief in de kijker

 We brengen de handelaars 
in contact met nieuwe 
inwoners in onze gemeente

 Ook de korte keten en 
bio-landbouw worden 
ondersteund

 Meer aandacht voor 
sociale economie en 
zorgtewerkstelling

 Gemeentelijke feestelijkheden 
met lokale producten en 
met matiger alcohol

 Zwalm als de rurale 
hoofdwandelgemeente van 
de Vlaamse Ardennen
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Lokale ondernemers

De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur er veel aan gedaan om de  
middenstanders juist tegen zich in het harnas te jagen, in plaats van een midden-
standsvriendelijk beleid te voeren. Slordigheden in verband met de plaatselijke 
middenstanders broodnodige parkeerplaatsen bij grote wandel-evenementen, 
de afschaffing van de sfeerverlichting in de eindejaarsperiode, het stopzetten 
van de kerstmarkt, enz…

Bovendien is er al lang geen middenstandsraad meer en nam het huidig bestuur 
geen enkele maatregel om het middenstandsbeleid weer nieuw leven in te bla-
zen. Behalve door het af en toe bevoordelen van een bestuurslid van hun eigen 
politieke partij bij bestellingen vanuit de gemeente. 

In de officiële Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid toont de Zwalmenaar 
zich ook ruim ontevreden over de mate waarin er voldoende winkels zijn in de 
buurt. 

Actiepunten

1. Onder meer via vernieuwd overleg met de plaatselijke handelaars moet 
het dringend anders in Zwalm: nieuwe initiatieven moeten de plaatselijke 
handelaar opnieuw op positieve wijze in de kijker plaatsen. 

2. Samen met de lokale ondernemers zetten we een door de gemeente  
gesteunde eindejaarsactie op, en bekijken we of de verdere uitbouw van de 
geschenkcheques of een opendeurdag op zondag zinvol zouden zijn, o.m. 
om een nieuw publiek aan te trekken.

3. We onderzoeken of we voldoende geïnteresseerden kunnen vinden voor een 
regelmatig weerkerend marktje voor bio-voeding en korteketenproducten.

4. We ondersteunen de plaatselijke middenstanders via de organisatie van  
bv. een nieuwjaarsdrink of walking diner (netwerking), een opleidingsavond 
rond bv. balanslezen of fiscaliteit, of via een gemeentelijke waarderings-
premie voor startende zelfstandigen, op voorwaarde dat de activiteit recht-
streeks inspeelt op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (bv. duur-
zame energie, verantwoorde consumptie, …).

5. Bij de jaarlijkse verwelkomingsdag voor nieuwe inwoners krijgen de plaat-
selijke ondernemers de kans om zich voor te stellen via een brochure of een 
kortingskaart.

6. Ook de jaarlijkse avondmarkt in het pinksterweekend heeft dringend een 
grondige opfrisbeurt nodig. Het is de voorbije zes jaar immers alleen maar 
minder geworden.

7. Daarnaast verdienen onze lokale ondernemers en zelfstandigen een meer 
volledige en ruim mooier afgewerkte handelsgids dan het exemplaar dat 
we nu mochten ontvangen.

 Nieuwe 
initiatieven 
zetten lokale 
handelaars 
positief in 
de kijker

 We brengen 
de handelaars 
in contact 
met nieuwe 
inwoners in 
onze gemeente
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Landbouw

Er is weinig beleidsmatige interactie tussen gemeentebestuur en de land-
bouwsector. Wel worden voornamelijk landbouwers ingezet voor de winterse  
strooiingswerken bij glad wegdek. Ook ontvangen landbouwers een financiële 
tussenkomst indien zij Kleine Landschapselementen (KLE’s) voorzien. 

Actiepunten

1. We informeren en sensibiliseren de bevolking over de korte voedselketens 
die lokale landbouwers mogelijk maken, over oogstwerkzaamheden, de 
klimaatinspanningen van de sector, erosiebestrijding, …

2. Er wordt nagegaan op welke wijze de duurzame, biologische landbouw zich 
sterker kan ontwikkelen in onze gemeente, zowel op vlak van productie als 
van afname. 

3. Er komt een structurele jaarlijkse vergadering en drink, waarbij alle profes-
sionele land- en tuinbouwers worden uitgenodigd voor overleg. 

4. We gaan na of er behoefte is naar de creatie van volkstuintjes voor inwoners 
die geen eigen tuin hebben of in een appartement wonen. Naast het verbou-
wen van de eigen groenten en het bevorderen van de korte keten, bieden 
volkstuintjes ook sociale contacten en beweging.

 Ook de korte 
keten en bio-
landbouw 
worden 
ondersteund

 Meer aandacht 
voor sociale 
economie en  
zorg tewerkstelling

Tewerkstellingsinitiatieven

Het aantal jobs op het grondgebied van onze gemeente ten opzichte van de  
beroepsactieve bevolking is eerder aan de lage kant, ook tegenover vergelijkbare 
gemeenten. Maar gelukkig is ook de werkloosheidsgraad in de gemeente laag te 
noemen. 

Actiepunten

1. De belangrijkste sector in onze regio is de zorgsector: alles wat de lokale over-
heid kan doen om die tewerkstelling verder uit te bouwen, is een pluspunt. 

2. voorZwalm wil een gemeentelijk sociaal economie-initiatief om allerlei 
producten te herstellen, zoals keuken- en tuingerei, kleine meubelen, enz. 
Goed voor de tewerkstelling én het milieu!

3. voorZwalm wil dat het gemeentebestuur blijft inzetten op de inzet van  
sociale economie-projecten, zodat kortgeschoolde werkkrachten hun werk 
in eigen streek kunnen behouden en uitbreiden. In de toeristische sector 
zijn ook nog arbeidsplaatsen te creëren. 
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Feestelijkheden

Het is altijd leuk om feest te vieren. Hét ideale moment om als lokale overheid 
het goede voorbeeld te geven. Soberheid is steeds aan de orde. En we kunnen 
het lekker en gezond eten uit de buurt promoten, maar ook sensibiliseren om 
niet te veel alcohol te drinken.

Actiepunten

1. We bieden op recepties zo veel als mogelijk producten van eigen streek aan, 
ook plantaardige- of biohapjes. We kunnen de duurzame en lokale voeding 
sterker stimuleren via het subsidiebeleid ten aanzien van verenigingen en 
de communicatiekanalen van de gemeente.

2. We zorgen er voor dat iedereen die aan een gemeentelijk feest of receptie 
deelneemt, geen glaasje te veel op heeft, zodat hij/zij nog veilig naar huis 
kan gaan. Ook hierin draagt het lokale bestuur een verantwoordelijkheid.

Toerisme

Zwalm kan niet dichter bij het hart van de Vlaamse Ardennen liggen. Vlaanderens 
Mooiste landschap trekt vele wandelaars en fietsers naar onze streek. Toch heeft 
Toerisme Vlaamse Ardennen al vele jaren niet de dynamiek die we van een 
ondersteunende overheidswerking mogen verwachten. 

Actiepunten

1. Zwalm dient zich aan als het landelijke centrum van de wandelwegen in de 
Vlaamse Ardennen. De trage wegen in en rond onze gemeente spelen hierbij 
een essentiële rol en moeten verder kwalitatief uitgebreid worden. 

2. Ook het koesteren van ons erfgoed kan ook een economische troef vormen 
binnen onze gemeente. Het onroerend en roerend erfgoed en onze streek-
producten plaatsen we sterker in de kijker. 

3. We blijven het Huis van Palmyre aan de Zwalmmolen als toeristisch  
informatiekantoor ondersteunen. 

4. We maken een inventaris op van alle bestaande en actuele toeristische  
brochures en bekijken, samen met Toerisme Vlaamse Ardennen, welk ma-
teriaal ontbreekt.

 Gemeentelijke 
feestelijkheden 
met lokale 
producten en 
met matiger 
alcohol

 Zwalm als de  
rurale hoofd-
wandelgemeente 
van de Vlaamse 
Ardennen

Blijft het ‘Streekpunt Zwalm’ open  
voor fietsers en wandelaars?’
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 Als er gesproken wordt 
over fusies van gemeenten, 
dan ook over de-fusies 

 Bereikbaarheid van onze 
gemeentelijke diensten 
opnieuw verhogen

 De wijkpolitiedienst 
wordt verder versterkt 
en ondersteund

 Snelst mogelijke interventie 
van brandweer blijft cruciaal

 Belastingvoeten nooit hoger 
dan vergelijkbare gemeenten

 Externe communicatie 
gemeentebestuur politiek 
neutraal houden

ALGEMEEN BESTUUR6

TOPICS



VOORZWA LM \ 8

 Als er gesproken 
wordt over fusies 
van gemeenten, 
dan ook over 
de-fusies 

Beleidsstructuren

Slechts een handvol gemeenten zijn ingegaan op de oproep van de Vlaamse 
overheid om vrijwillig tot fusie over te gaan. De fusies uit het verleden tonen 
te veel een tendens van de opslorping van kleinere gemeenten door een stad. 

Actiepunten

1. voorZwalm pleit niet voor of tegen een fusie, maar wil de regelgeving op-
volgen en gaat gesprekken terzake niet uit de weg. In ieder geval kan een 
pleidooi voor een fusie naar onze mening niet losgekoppeld worden van een 
pleidooi voor een de-fusie van gemeenten. Waarom zouden huidige kleine, 
rurale dorpjes als Horebeke, Welden, Mater, Sint-Goriks-Oudenhove e.a. niet 
beter aarden in een grotere, homogene gemeente met landelijk karakter? 

2. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ontdaan van  
allerlei nonsens die er de voorbije jaren is ingeslopen, en de voorzitter van 
de gemeenteraad wordt regelmatig intern geëvalueerd. De belangrijkste 
gemeentelijke nota’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, moeten 
beter ‘leesbaar’ worden. Het democratisch gehalte van de gemeenteraad 
maakt essentieel deel uit van het gemeentebestuur. 

3. We creëren een open inhoudelijke politieke cultuur, waarbij de duurzame 
leefomgeving van de Zwalmse bewoner voorop staat. De oude politieke 
cultuur, met de minachting voor het werk van de oppositie, moet verlaten 
worden. 

4. voorZwalm engageert zich om publieke infoavonden te organiseren, waarbij 
elke bewoner zijn of haar stem kan laten horen. 

Dienstverlening personeel en vorming

Het personeel van de gemeente, het belangrijkste actief van het gemeente- 
bestuur, verdient een betere opvolging. Motiverend management en een geschikt 
vormingsaanbod moet ervoor zorgen dat de werksfeer verbetert en de algemene 
tevredenheid van onze bevolking toeneemt. 

In de Grote Gemeentetest van Het Nieuwsblad (2017) scoorde ons gemeentehuis 
slechts drie punten op tien voor de ‘beltest’, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 
8,2/10 bedroeg. 

Ook in de officiële Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid toont de gemid-
delde Zwalmenaar zich bovengemiddeld negatief op de vraag of het gemeente-
bestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de bewoners. Er is 
dus nog veel ruimte voor verbetering. 

 Bereikbaarheid 
van onze 
gemeentelijke 
diensten 
opnieuw 
verhogen
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Politie en brandweer

Onze gemeente heeft een erg laag onveiligheidsgevoel en kent een vrij laag 
aantal geregistreerde diefstallen of slagen en verwondingen, maar de bevolking 
spreekt zich terecht sterk negatief uit over het zwerfvuil en de verkeershinder: 
er wordt te snel gereden in Zwalm, zeker op de sluipwegen. 

Actiepunten

1. Samen met de politie dient de feitelijke straffeloosheid aangepakt te wor-
den: te vele zogenaamd kleinere misdrijven worden immers automatisch 
geseponeerd. Het uitvoering van het GAS-reglement moet opgestart worden. 
Gezien camera’s qua kostprijs snel goedkoper worden, onderzoeken we of 
we deze kunnen inzetten om sluikstorters af te schrikken of te vatten. 

2. De politie moet zich engageren om op sluipwegen en schoolomgevingen 
meer snelheidscontroles uit te voeren. Preventie en controles moeten hand 
in hand gaan. 

3. De wijkwerking in Zwalm moet minstens op het huidige niveau behouden 
blijven, liefst nog versterkt worden. 

4. Er is nood aan een psychologische omkadering van de politie in het kader 
van geweld tussen partners en ander intrafamiliaal geweld, en bij misdrijven 
gepleegd door mensen die onder invloed zijn. Ook andere disciplines, zoals 
CAW, dienen sterker betrokken te worden bij deze vormen van geweld en 
overlast. 

5. De politie en brandweer moeten kunnen beroep doen op alle nodige materi-
aal en budget om hun essentiële taken uit te voeren. Inzake uitwisseling van 
gegevens en systemen kan nog een tandje bijgestoken worden: de samen-
werking met andere zones kan een oplossing zijn. 

6. Voor de brandweer is de organisatie van de snelst mogelijke interventie 
prioritair voor onze gemeente, vermits er geen brandweerpost is op ons 
grondgebied. Dit moet door onze bestuurders sterk bewaakt worden. 

 De wijkpolitie-
dienst wordt 
verder versterkt 
en ondersteund

 Snelst mogelijke 
interventie 
van brandweer 
blijft cruciaal

Actiepunten

1. De bereikbaarheid van onze diensten zijn cruciaal voor de kwalitatieve 
service aan onze bevolking die we nastreven. 

2. Ons contractueel personeel verdient het dat het gemeentebestuur meer 
bijdraagt tot de opbouw van de tweede pensioenpijler. 

3. Op basis van de evolutie van bevoegdheidsoverdrachten vanuit andere 
niveaus naar het gemeentebestuur, dient gestreefd te worden naar de aan-
werving van een personeelslid in dat domein.

4. voorZwalm zorgt er voor dat het gemeentelijk personeel qua vorming, bege-
leiding, evaluatie e.d. een werkgever heeft volgens de regels van goed bestuur 
(‘good governance’). Individuele personeelsleden zijn geen rechtstreekse 
verantwoording verschuldigd aan leden van het bestuurscollege, maar aan 
de gemeentesecretaris. 
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Gemeentelijke financiële inkomsten 

De inkomstenbronnen van het gemeentebestuur hangen voornamelijk af van 
de toelagen die van de Vlaamse overheid en het Gemeentefonds komen. De 
opbrengst van de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting bedraagt 
momenteel zo’n 36% van de gemeentelijke inkomsten. 

Actiepunten

1. voorZwalm pleit voor laag gehouden belastingvoeten. De opcentiemen op 
onroerend bezit en de personenbelasting mogen niet meer bedragen dan 
de gemiddelden van vergelijkbare landelijke woongemeenten binnen en 
buiten onze streek. 

2. voorZwalm wil dat de gemeente meer doorgedreven subsidies aantrekt 
vanuit de provinciale, Vlaamse, Belgische en Europese overheid, dan dat 
vandaag het geval is. Meer inspanningen moeten geleverd worden om de 
subsidies te zoeken, te onderhandelen, enz. 

 Belastingvoeten 
nooit hoger dan 
vergelijkbare 
gemeenten

Financieel beheer

Vanzelfsprekend wenst voorZwalm een zo efficiënt mogelijke aanwending van 
de beschikbare middelen. 

Actiepunten

1. voorZwalm wil werk maken van een duurzaam aankoopbeleid door ethische 
en sociale criteria op te nemen in de aanbestedingen voor bv. werkkledij of 
voor aankopen in het algemeen. 

2. We bekijken de invoering van een subsidietoets bij elke investering van 
minimaal 3.000 euro (in plaats van 5.500 euro vandaag) en bij prijsvragen 
blijven we onderhandelen om extra kortingen te kunnen bekomen. Verder 
gaan we de voordelen van een vergroting van het aankoopvolume (bv. sa-
men met andere gemeenten samen aankopen of via raamcontracten) verder 
ontwikkelen.

3. Voor de facturen die het gemeentebestuur betaalt, blijven we een beta-
lingstermijn van 25 à 30 kalenderdagen hanteren.

4. voorZwalm wil de situatie van de huidige schuldgraad van onze gemeente 
vergelijken met de vergelijkbare landelijke woongemeenten als correcte 
vergelijkingsbasis, om zo een correcter beeld te hebben van de huidige 
investeringsruimte. 

5. Er wordt jaarlijks een reserve voorzien in een voldoende investeringsbudget 
voor plotse, dringende werken aan infrastructuur, wanneer ze zich zouden 
opdringen. 
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Interne organisatie

Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse overheid actualiseert de 
werking van ons gemeentebestuur. Anderzijds is bijkomende digitalisering 
een must: vandaag de Zwalmparel huren loopt via een te downloaden bestand, 
dat je manueel moet invullen, weer inscannen en opsturen: dat is ‘old school’!

Actiepunten

1. voorZwalm wil dat de nieuwe regelgeving verder kordaat en kwalitatief 
wordt uitgerold, met nadruk op transparantie ten aanzien van de relevante 
betrokkenen en de bevolking. 

2. Verdere digitalisering dient te worden nagestreefd om de bewoners van onze 
gemeente meer en kwaliteitsvol van dienst te zijn. Verdere investeringen in 
ICT is dan ook zeker te overwegen. 

3. Ook de politieke verantwoordelijken houden zich steeds aan de deontologi-
sche regels. Eenieder houdt zich aan ‘wie is verantwoording verschuldigd aan 
wie’: de beoordeling van personeelsleden, ook los van de evaluatieperiodes, 
is het domein van de rechtstreekse overste, niet van een lid van het college. 

Communicatie

Onze voorZwalm-bestuurders zijn in 2007 gestart met het gemeentelijk informa-
tieblad ‘Zwalmse Post’, dat ondertussen terecht verder is geëvolueerd. Er is een 
nieuwe website ontwikkeld en het e-loket draait ondertussen. Af en toe hebben 
we de afgelopen jaren onze wenkbrauwen moeten fronsen…

Actiepunten

1. De communicatie van het gemeentebestuur van sociale media (Facebook, 
Twitter) dient eerder op een zakelijke, informerende toon te gebeuren, en 
nooit in een waas van promotie voor de bestuursmeerderheid.

2. Bij de externe communicatie is het belangrijk dat de vertegenwoordigers 
van de media op dezelfde én kwalitatieve voet worden behandeld.

3. Ook inzake interne communicatie kan nog wat werk worden verricht: elk 
personeelslid wordt meer begaan met de opdrachten van de werkgever als 
zij/hij over de juiste informatie beschikt. Het draagvlak in het gemeentehuis 
mag niet over het hoofd worden gezien.

 Externe  
communicatie 
gemeente- 
bestuur politiek 
neutraal houden
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Een deel van ons voorZwalm-team was present met een eigen stand 
op de gemeentelijke avondmarkt. Die jaarlijkse marktavond heeft 
overigens dringend een serieuze opfrisbeurt nodig.
Met ons rad maakten we toch enkele mensen gelukkig: ze wonnen 
een gratis kaart voor het BENEFRIET-evenement op vrijdag 29 juni in 
de Zwalmparel en konden kennis maken met enkele voorstellen uit 
ons verkiezingsprogramma.

Van links naar rechts: Tom Aelbrecht, Greet Van Herpe, Emmy Herregodts,  

Francia Neirinck, Patrick Moreels en Bruno Tuybens.

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

Hebt u al kaarten voor  
de BENEFRIET,  

vrijdagavond 29 juni?

De Chiro en de Scouts van Zwalm 
hebben uw steun nodig voor 
de bouw van hun nieuw lokaal. 
Daarom steekt het voorZwalm-team 
de handen uit de mouwen en orga-
niseert ze de BENEFRIET, een bene-
fiet met friet integraal ten voordele 
van hun bouwbudget. Als dat geen 
goed doel is! We garanderen (en 
betaalden reeds) 1.000 euro ‘gouden’ 
sponsoring voor het bouwproject, 
maar jullie kunnen de winst sterk 
verhogen door deel te nemen aan 
dit unieke eetfestijn op vrijdag 29 
juni vanaf 18u30 in de Zwalmparel 
(Munkzwalm). De frietjes worden 
naar keuze vergezeld door stoof-
vlees, groenteburgers of veggie-
balletjes. Tot dan en smakelijk!


