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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.
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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.
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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?’


