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starten met een 
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CULTUUR, SPORT  
EN DOELGROEPEN2

TOPICS

De speeltuin en de petanquebanen bestaan al acht jaar.
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Cultuurbeleving en 
gemeenschapsbevordering

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 aange-
sterkt 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 ma-
teriaal 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 ondersteu-
ning 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 gemeen-
schapsbevordering. 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 filmvoorstel-
ling te geven, vermits hierrond geen aanbod bestaat momenteel.

 Middelen voor 
‘Zwalm Kluistert’ 
weer op niveau

 Meer aandacht 
voor broodnodige 
gemeenschaps
bevordering
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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 informatieversprei-
ding. 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, onaf-
hankelijk 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 (bijvoor-
beeld door VormingPlus) aangeboden. 

 Het beluisteren 
van vrijwilligers 
en verenigin
gen moet her
steld worden
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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 jaar-
lijks weerkerend evenement worden.

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.

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.

Impressie uit Vlaanderens Mooiste 
marathon in Zwalm
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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 be-
langrijke 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 deeldor-
pen 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’.

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. 

 Huiswerk
begeleiding 
voor tientallen 
kinderen met 
leerachterstand

 Voorbereid en 
gefaseerd starten 
met een kinder
gemeenteraad
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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

1. voorZwalm engageert zich verder om de jeugdbewegingen en andere initia-
tieven 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 sti-
mulerende rol. 

3. voorZwalm wil dat de gemeente zich engageert in het ‘kampcharter’, opge-
steld op het niveau van het Gewest, voor een optimaal kampklimaat tussen 
jeugdgroepen/gebruikers, gemeentebesturen en de uitbaters van kampplaat-
sen of jeugdverblijven.

4. voorZwalm wil ingaan op de vraag van jongeren om tijdens bepaalde peri-
odes 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. 

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

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 keuze-
mogelijkheden in Zwalm. De weinige serviceflats in de ruime omgeving zijn duur. 

Actiepunten

1. De seniorenadviesraad wordt een nieuw elan ingeblazen: inspraak en be-
trokkenheid 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 dorps-
kern, 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 en-
gagementsverklaring verbindt er ons toe als gemeentebestuur, samen met 
de lokale ondernemers, de zorgaanbieders, alle burgers en vrijwilligersor-
ganisaties, om door enkele eenvoudige beleidsmaatregelen onze gemeente 
dementievriendelijk te maken.


