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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. 
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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.



VOORZwA LM \ 18

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.
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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.
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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 
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