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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
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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
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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


