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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 stimule-
ren 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.

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 gemeente-
bestuur 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. 

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 scholenvervoer-
plannen 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 (bijvoor-
beeld 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 opge-
spoord 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 snel-
heidssignalisatie 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 gesprek-
ken op met de vervoersmaatschappijen.
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Tragewegenwerking

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 zor-
gen ook voor de naamgeving van de trage wegen en plaatsen naambordjes. 

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. 

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 ver-
schillende 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. 

Wandelaars genieten van onze trage wegen
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