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1. DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR  

 

1.1. ALGEMENE INFORMATIE  

Toestand op 31 december 2015 

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

In het Gemeentepunt zijn sedert 16 september 2013 het gemeentebestuur, het OCMW, de 
wijkwerking van de politie en de PWA-diensten/Werkpunt gehuisvest. 

GemeentePunt 

Blokkestraat 29 

8550 Zwevegem 
T 056 76 55 67 

web. www.zwevegem.be 

Gemeentebestuur 

Blokkestraat 29, bus 1 

8550 Zwevegem 
T 056 76 55 67 

E gemeentebestuur@zwevegem.be 

web. www.zwevegem.be 

OCMW 

Blokkestraat 29, bus 2 

8550 Zwevegem 
T 056 76 52 00 

E info@ocmw.zwevegem.be 
web. www.zwevegem.be 

  

Openingsuren Gemeentepunt: 
ma.: van 9 u. tot 12.30 u.* 
di.: van 9 u. tot 12.30 u.* 
Woe.: van 9 u. tot 12.30 u. en 
van 13.30 u. tot 16.30 u.** 
do.: van 9 u. tot 12.30 u.* 
vr.: van 9 u. tot 12.30 u.* 
* balie politie sluit om 12 u. 
** balie politie niet open op woensdagnamiddag 
Balies burger en welzijn, woon- en 
leefomgeving en politie ook open op: 
di.: van 16.30 u. tot 19 u.*  
Za.: van 9 u. tot 11 u. 

* woon en leefomgeving: enkel op afspraak  
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Politie 
Blokkestraat 29, bus 3 

8550 Zwevegem 
T 056 62 67 82 

web. www.pzmira.be 

Werkpunt 

Blokkestraat 29, bus 4 

8550 Zwevegem 
T 056 76 56 50 

E werkpunt@zwevegem.be 

web. www.zwevegem.be 
Openingsuren: woe. van 9 u. tot 12 u. en 

           van 13.30 u. tot 16.30 u.   
           Anders op afspraak.  

Openbare Bibliotheek  

Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 

T 056 76 59 00 

E bibliotheek@zwevegem.be 
Openingsuren: ma.- do. -vr.: van 13 u. tot 19 u. 

 di.- woe.: van 10 u. tot 19 u. 
 za.: van 9 u. tot 12 u. 

Sportdienst 

Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 

T 056 76 58 00 

E sport@zwevegem.be 
Openingsuren: ma. t.e.m. vr.: van 8.30 u. tot 12 u. en 

 van 13.30 u. tot 16.30 u. 

BESTUURLIJKE INRICHTING 

N.I.S. nr. : 34042 
Postrekening nr. : 000-0019534-37 

Rekening Dexia : 091-0002594-04 
Kies- en gerechtelijke indeling 

. kieskanton : Kortrijk 

. vredegerecht : kanton Kortrijk 

. gerechtelijk arrondissement : Kortrijk 

. gerechtelijke diensten : Burg. Nolfstraat 10A, Kortrijk 

VOOGDIJ 

Provinciaal Bestuur: Burg 4 – Brugge  
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap: Markiesstraat 1 – Brussel 
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1.2. POLITIEKE ORGANEN 

1. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD 

Op 31 december 2015 

 

 
 BURGEMEESTER  
GB DOUTRELUINGNE Marc Priesterstraat 6, 8554 Sint-Denijs 

 
 SCHEPENEN  

N-VA MONTEYNE Wim Nachtegaalstraat 15, 8550 Zwevegem 

SP.A CLAEYS Marc Harelbeekstraat 41, 8550 Zwevegem 
N-VA ROLLEZ Johan Deerlijkstraat 103, 8550 Zwevegem 

N-VA DEFOOR Eddy Zwevegemstraat 48, 8553 Otegem 
SP.A DESLOOVERE Marc Luxemburglaan 24, 8550 Zwevegem 

GB VANASSCHE Luc Paul Ferrardstraat 41, 8550 Zwevegem 
   

 VOORZITTER OCMW  

N-VA DEFOIRDT Katrien Klein Ronsestraat 7, 8553 Otegem 
 

 RAADSLEDEN  
GB AMELYNCK Gerard * Gaversstraat 3, 8550 Zwevegem 

GB NYS Davy Bekaertstraat 22, 8550 Zwevegem 

N-VA MAES Erik Vredelaan 40, 8550 Zwevegem 
N-VA VERMEULEN Sofie * Peter Benoitstraat 13, 8550 Zwevegem 

N-VA DE JONCKHEERE Anthony Ommegangstraat 9, 8550 Zwevegem 
N-VA DEPREZ Christiana Winkelstraat 93, 8550 Zwevegem 

SP.A VAN HERPE Freddy * Hoogstraat 1, 8554 Sint-Denijs 

CD&V VANWELDEN Claude Bellegemstraat 124, 8550 Zwevegem 
CD&V SPINCEMAILLE Eliane * Vichtestraat 5, 8553 Otegem 

CD&V POLEYN Sabine Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem 
CD&V DEGEZELLE Isabelle Oeverlaan 27, 8552 Moen 

CD&V DESMET Dirk Hinnestraat 19G, 8550 Zwevegem 
CD&V GOEMAERE Yves Populierenlaan 16, 8553 Otegem 

CD&V DESMET Christine Olieberg 14, Moen 8552 

CD&V DEWAELE Bart Kasselrijstraat 4, 8553 Otegem 
CD&V FRANCOYS Eric Gauwelstraat 101, 8551 Heestert 

CD&V DEPREZ Raf Stijn Streuvelsstraat 26, 8551 Heestert 



6 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

CD&V COLSON Bart Lindelaan 5, 8550 Zwevegem 

CD&V DESMET Brigitte Kooigemstraat 70 A, 8554 Sint-Denijs 

CD&V VANHESSCHE Sem Denemarkenlaan 4, 8550 Zwevegem 
* = fractievoorzitter 

 
L E E S :  

GB : GEMEENTEBELANGEN 

 
In 2015 vonden er 13 zittingen van de gemeenteraad plaats. 

2. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

Op 31 december 2015 

 
 

 
 

 
 

Burgemeester  

Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen) 
Priesterstraat 6 

8554 Sint-Denijs 
T 056 76 55 91 

E marc.doutreluingne@zwevegem.be  

 
Is verantwoordelijk voor: algemeen beleid met inbegrip integraal fietsbeleid, personeel, financiën, 

informatie en communicatie, politie, brandweer, veiligheid, externe betrekkingen met inbegrip van 
intergemeentelijke samenwerking, landbouw en natuur. 

 
 

 

 
 

 
Eerste Schepen  

Wim Monteyne  (N-VA) 

Nachtegaalstraat 15 
8550 Zwevegem 

T 056 76 55 93  
E wim.monteyne@zwevegem.be   

 

Is verantwoordelijk voor: ruimtelijke ordening, wonen, mobilieit, milieu, energie en groenbeleid. 
 

 
Tweede Schepen  
Marc Claeys (sp.a) 

Harelbeekstraat 41 
8550 Zwevegem 

T 056 76 55 92 

E marc.claeys@zwevegem.be 
 

Is verantwoordelijk voor: sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn, seniorenbeleid, sociale 
tewerkstelling, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking. 
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Derde schepen  

Johan Rollez (N-VA) 

Deerlijkstraat 103 
8550 Zwevegem 

T 056 76 55 96  
E johan.rollez@zwevegem.be  

 

Is verantwoordelijk voor: onderwijs, cultuur, bibliotheek, jeugd, erfgoed en ICT. 

 
 
 

 
 

 
Vierde Schepen  

Eddy Defoor (N-VA) 

Zwevegemstraat 48 
8553 Otegem 

T 056 76 55 75  
E eddy.defoor@zwevegem.be  

 

Is verantwoordelijk voor: lokale economie, handel, herwaardering deelgemeenten, ontmoetingcentra, 
bbus, feestelijkheden en toerisme. 

 

 
 
 

 
 

Vijfde Schepen  

Marc Desloovere (sp.a) 
Luxemburglaan 24 

8550 Zwevegem 
T 056 76 55 94  

E marc.desloovere@zwevegem.be  

 
Is verantwoordelijk voor: openbare werken, nutsvoorzieningen, patrimonium en preventie. 

 
 

 
 

 
 

Zesde Schepen  

Luc Vanassche (Gemeentebelangen) 
Paul Ferrardstraat 41 

8550 Zwevegem 
T 056 76 55 97 

E luc.vanassche@zwevegem.be 

 
Is verantwoordelijk voor: sport, burgerlijke stand en begraafplaatsen. 
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OCMW-Voorzitter 

Katrien Defoirdt (N-VA) 
Klein Ronsestraat 7 

8553 Otegem 
T 056 76 52 00 

E katrien.defoirdt@ocmw.zwevegem.be 
 

 
Gemeentesecretaris  
Jan Vanlangenhove 

Blokkestraat 29 
8550 Zwevegem 

T 056 76 55 05 

E jan.vanlangenhove@zwevegem.be 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen is iedere werkdag te bereiken in het Gemeentepunt, 
Blokkestraat 29, Zwevegem, op afspraak, tel. 056 76 55 67. 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen hield 45 zittingen in 2015. 

1.3. ADVIESORGANEN 

1. OUDERENADVIESRAAD 

secretariaat: 
Burger en Welzijn 
Welzijn 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 75 
E welzijn@zwevegem.be 
 
Voorzitter: Jozef Tienpont 

Secretaris: Marijke Orins 

Werking 2015 

Aandachtspunten:  

 Statutenwijziging + afsprakennota in het kader van adviesverlening 

 Meerjarenplan 2014-2019 

 Opvolging nieuwbouw Woonzorgcentrum 

 Assistentiewoningen OCMW op Leanderhof 

 Toegankelijkheidsconvenant Westkans 

 Armoedepreventieplan en opvolging initiatieven 

 Medewerking aan projecten diabetes en gezoind binnenmilieu 

 Deelname netwerkevenement “Samen pakken we armoede aan”, project diabetes, project 

binnenmilieu 
 Mobiliteit 

 Opvang vluchtelingen 

 Raad als platform tussen de verschillende verenigingen 
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Advies over: 

 Plaatsen bijkomende AED’s 

 Reglement assistentiewoningen 

 Maaltijden in dienstencentrum Blyhove 

 Ontmoetingsplaatsen in de buurt 

 50 assistentiewoningen op Leanderhof 

 Prijszetting woonzorgcentrum 

 Toelagen seniorenverenigingen 

 Feesten derde leeftijd 

Jaarthema:  

 “Menswaardig ouder worden” 

 Werking woonzorgzone (toelichting Wervik) 

 Vermaatschappelijking van de zorg 

 Bezoek aan WZC Curando 

 Hulp bij zorg 
Vorming: 

 Elektrisch fietsen 

 Mediawijsheid: initiatie en vervolgsessies laptop/tablet, werken met internet, online bankieren 

Organisatie activiteiten: 

 Kaarting 

 Feesten derde leeftijd op alle deelgemeenten door comités 60-plus 

 Week derde leeftijd 

Werkingstoelage 2015 

825 euro. 

2. CULTURELE RAAD 

secretariaat: 
Vrije Tijd 
Cultuur 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 70 
E cultuur@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Geert Vanhessche 

Secretaris: Paulette Loosveldt 

Werking 2015 

 Voorbereiding huldiging cultureel verdienstelijke personen 

 Opvolging “Jaar van het Woord” 

 Opvolging werkgroep guldensporenviering 

 Opvolging werkgroep cultureel abonnement 

 Bespreking reglement aanpassing subsidie in kader van Vlaanderen Feest 

 Bespreking reglement ontmoetingsplaatsen 

 Toelichting UiTPAS 

Werkingstoelage 2015 

Gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid: 825 euro. 

Gemeentelijke toelagen voor culturele en socio-culturele verenigingen: 41.740,35 euro. 
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3. SPORTRAAD 

secretariaat: 
Sportdienst 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
T 056 76 58 00 
E sport@zwevegem.be 
 
Voorzitter: Dirk Deldaele 

Secretaris: Johan Van Wonterghem 

Werking 2015 

 Bevordering sport, LO, … voor alle inwoners 

 Advies aan gemeentebestuur: op eigen initiatief of op verzoek 

 Deelname aan overleg 

 Overleg en samenwerking tussen clubs stimuleren: kampioenschappen van Zwevegem, 

Vrolijke Kinderstraat, 4-together zwemwedstrijd, … 

 Voorstellen o.b.v. behoeften 

 Onderzoek 

 Follow-up dossier clubsubsidies 

 Organisatie kampioenenviering 

 Stimulator kwaliteit & opleiding: bijscholingen, individuele bestuurs-, trainers- en 

officialsopleiding, infoluik algemene vergadering sportraad, … 
 Brede beweegcampagne 

 Eigen werking adviesraad: algemene vergadering, boekhouding, statuten, … 

Werkingstoelage 2015 

825 euro. 

4. MINARAAD 

secretariaat:   
Woon en leefomgeving 
Milieu 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem  
T 056 76 55 80  
E milieu@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Herwig Deconinck  
Secretaris: Lies Loosvelt 

Werking 2015 
 Open milieuadviesraden i.v.m. regiomasterplan openbare verlichting, kappen van laanbomen, 

biodiversiteitscharter, groenophaling, buurttuin, houtstook, burgemeestersconvenant, Nacht 
van de duisternis, Dag van de Trage weg, infoavond herbruikbare luiers, stadlandschap Leie 

en Schelde. 

Werkingstoelage 2015 
1.250 euro 

Hiervan gaat er 500 euro naar de compostmeesters. 
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5. ADVIESRAAD VOOR GROEN EN BEBLOEMING  

secretariaat:   
Publieke Ruimte 
Dienst Groen, natuur & landschap 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem  
T 056 76 57 40 
 
Voorzitter: Goossens Frans 

Secretaris: Dirk Vandromme 

Werking 2015 

 Het werkjaar 2015 stond nog deels in het teken van 50 jaar Adviesraad. Het jaarprogramma 

voorzag dan ook een aantal slotactiviteiten, o.a. de overhandiging van de Koninklijke eretitel 

op 26.05.2015 te Brugge.  
 

Projecten of behandelde thema’s:  

- Boomplantdag op 20.03.2015 in Heestert, Kerkomtrek aan oorlogsmonument-begraafplaats 
i.s.m. NSB, school en VOG (gedenkboom-vredeboom 40 jaar VVOG) 

- Ontvangen van Koninklijke eretitel en diploma op 26.05.2015 te Brugge 
- Groen- en bebloemingsactie (circa 500 deelnemende gezinnen) met jurering: zomer 2015 

- Openbare en private bebloeming 
- Dag van de Natuur in Kaveiestraat met lagere school SD op 20.11.2015 

- Meters en peters voor gemeentelijke bloemschalen 

- Procedure vellen van bomen te Zwevegem 
- Biodiversiteitscharter 2015-2018 

- Stadlandschap Leie en Schelde 
- Groene Lente 2015  

- Transfopark 

- Lettenhofpark 
- Gemeentepark 

- Leanderpark 
- Spoorwegbedding 85 Trimaarroute en herinrichting Stationsplein Sint-Denijs  

- Groenprojecten 
- Inboet straat- en parkbomen 

- Aanpak nieuwe en jongen deelnemers aan groen- en bebloemingsactie 

- Toekomstige bebloemingsacties 
- Voordrachten i.v.m. tuin- & groenaanleg en -beheer 

Werkingstoelage 2015 

825 euro  
3125 euro voor de Groen- en bebloemingsactie 2015. 

 

Vergaderingen: 6 
Plenaire vergaderingen op: 

 17.02.2015: Avondvergadering leden 

 26.05.2015: Overhandiging koninklijke eretitel 

 01.07.2015: Ontvangst door Schepencollege n.a.v. 50 jaar adviesraad 

 11.09.2015: Ontvangst op kabinet Gouverneur  

                  Studiebezoek aan Brugse parken door Groendienst 
 29.10.2015: Avondvergadering leden 

 10.12.2015: Avondvergadering leden 
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6. GECORO  

secretariaat:  
Woon & Leefomgeving 
Wonen  
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 57 20 
E wonen@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Jiri Klokocka 
Secretaris: Annelies Vanhaelemeersch 

Werking 2015 

De Gecoro werd opnieuw samengesteld met beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 2014. Er 
waren in 2015 twee zittingen van de Gecoro: 

 

 29 mei 2015 

Agenda:  
o Voorontwerp gRUP 12-1 dorpskern Heestert: formuleren advies 

o Varia 
 17 november 2015 

Agenda:  

o gRUP 28-1 Casino Otegem: bundeling bezwaren, behandeling externe adviezen en 
formuleren advies hieromtrent. 

7. JEUGDRAAD 

secretariaat: 
Vrije Tijd 
Jeugd 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 59 80 
E jeugd@zwevegem.be 
 

Voorzitters: Hermien Boerhaeve & Nele Dejaeger 

Secretaris:  Annelies Staelens  

Werking 2015 

 ZAFE veilige fuifzone 

 Energiesnoeiers aan de slag in de jeugdlokalen 

 Uitbating uitleendienst 

 Vorming fuifbuddies 

 Subsidies voor het jeugdwerk 

 Nieuwe gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen 

Werkingstoelage 2015 

825 euro 
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8. GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR GEZINS- EN WELZIJNSBELEID  

secretariaat: 
Burger en welzijn 
Welzijn 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 75 
E welzijn@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Renée Toye  
Secretaris: Marijke Orins 

Werking 2015 

 Start Huis van het Kind in Zwevegem, infosessie omgaan met te mondige kinderen 

 Project Gezinnen steunen Gezinnen 

 Opvang van vluchtelingen 

 Rondleiding in nieuwe locatie van Groep Ubuntu 

 Reglement betoelaging ontmoetingsplaatsen 

 Acties gezondheidsbeleid: hartveilig Zwevegem, Week van de Diabetes, Gezond (t)Huis 

 Actieplan armoede 2015-2019 en opvolging initiatieven :Deelname netwerkevenment “Samen 

pakken we armoede aan” 
 Toelagen welzijnsorganisaties 

 Jaarlijkse verspreiding kerstpakketten 

 Raad  = netwerk en platform voor sociale organisaties 

Werkingstoelage 2015 

825 euro. 

9. NOORD-ZUIDRAAD 

secretariaat 
Burger en welzijn 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 59 80  
E welzijn@zwevegem.be  

 
Voorzitter: Roland Duyck  

Secretaris: Michaël Simoen 

Werking 2015 

 Mosseldiner ingericht, dit jaar ten voordele van een project voor de bouw van een weeshuis 

voor de straatkinderen in Ethiopië 

 Werkgroep Projecten: 17 projecten in het Zuiden, en 2 lokale sensibiliseringsprojecten 

gesteund 
 Titel Fairtradegemeente behaald, officiële uitreiking in februari 2016 

 Werkgroep 11.11.11: meer dan 10.000 euro ingezameld 

 Werkgroep Integratie (onthaal voor asielzoekers): infoavond voor de lokale bevolking van 

Heestert, waar er een nieuw opvang-initiatief gestart werd, er waren een 50-tal aanwezigen 

Werkingstoelage 2015 

825 euro. 
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10. LOKALE OVERLEG KINDEROPVANG  

secretariaat: 
Burger en welzijn 
Welzijn 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem  
T 056 76 55 75 
E welzijn@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Antoon Vanhaverbeke 
Secretaris: Joke Anckaert 

Werking 2015 

 kinderopvang op onze gemeente 

o infosessie rond ‘Klachtenprocedure & Grensoverschrijdend gedrag’ op 19 mei 
o infoavond ‘Gezond binnen, jong beginnen’ op 23 november, in het kader van de 

projectweek Gezond (T)Huis 

o oprichting van Huis van het Kind Zwevegem i.k.v. de opmaak en uitvoering van het 
lokaal actieplan armoede 

o advies i.k.v. de uitbreidingsronde subsidieerbare plaatsen binnen de kinderopvang; 
over het project herbruikbare luiers, dat men vanuit de milieuraad opstartte 

 gezins- en opvoedingsondersteuning mede-initiatiefnemer van de infoavond ‘Omgaan met te 

mondige kinderen’ op 12 mei 2015, met An Coetsiers (kinderpsychologe en 
gedragstherapeute) als spreker 

 

Bij elke bijeenkomst kwamen ook mededelingen vanuit Kind en Gezin en vanuit regionale 
overlegstructuren rond kinderopvang aan bod. 

Werkingstoelage 2015 

825 euro. 

11. BEHEERRAAD OPENBARE BIBLIOTHEEK 

secretariaat: 
Openbare bibliotheek 
Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 
T 056 76 59 00 
E bibliotheek@zwevegem.be 
 

Voorzitter: Piet Sileghem 
Secretaris: Mia Allaert 

Werking 2015 

 Jaarrekening, meerjarenplanning en begroting  

 Investeringen: 

o Herinrichting bib 
o RFID en zelfuitleen 

o Inbraakbeveiliging 
 Werkingsresultaten bib en bbus 

 Activiteiten bib: 

o poëziepad 

o digitale week 

o boekenverkoop 
o bibliotheekweek 

o week van de smaak 
 Viering 5 jaar bbus 
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 E-boekenproject 

 Resultaten scholenenquête 

 Evaluatie dienstreglement 

Werkingstoelage 2015 

n.v.t. 

1.4. COMMISSIES 

In de schoot van de nieuwe gemeenteraad zijn drie commissies opgericht. 

 
 Commissie 1: 

Deze commissie is verantwoordelijk voor algemene zaken, politie, brandweer, personeel, 

organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking. 

 
 Commissie 2: 

Deze commissie is verantwoordelijk voor openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, 

milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit. 
 

 Commissie 3: 

Deze commissie is verantwoordelijk voor cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en 
ontwikkelingssamenwerking. 

 

Aantal commissies: 

- Commissie I: 11 mei 2015, 30 november 2015 

- Commissie II:  geen bijeenkomsten 

- Commissie III: 19 maart 2015, 22 september 2015, 12 oktober 2015 
 

 Commissie I  Commissie II  Comissie III 

Amelynck Gerard (vz) Maes Erik (vz) De Jonckheere Anthony (vz) 

Vermeulen Sofie Deprez Christiana Vermeulen Sofie 

Deprez Christiana Nys Davy Nys Davy 

Vanherpe Freddy Vanherpe Freddy Vanherpe Freddy 

Goemaere Yves Deprez Raf Desmet Christine 

Colson Bart Poleyn Sabine Françoys Eric 

Spincemaille Eliane Dewaele Bart Vanhessche Sem 
 

 

1.5. INTERCOMMUNALES EN VZW’S 

 

Gaselwest  

Volmachtdrager Algemene Vergadering Davy Nys 

Plaatsvervangend volmachtdrager Gerard Amelynck 

Commissaris Freddy Van Herpe 

Raad van Bestuur Marc Desloovere 

Sectorbestuurder RBC Oost Marc Desloovere 

  

Figga  

Volmachtdrager Algemene Vergadering Johan Rollez 

  

De Watergroep  

Sector Comité Kortrijk Wim Monteyne 

Algemene Vergadering met stem Wim Monteyne 

Algemene vergadering vertegenwoordiger  Christiana Deprez 
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Leiedal  

Algemene Vergadering Christiana Deprez 

Bestuurder met raadgevende stem Eliane Spincemaille 

Raad van Bestuur Marc Doutreluingne 

  

Imog  

Algemene Vergadering Freddy Van Herpe 

Buitengewone Algemene Vergadering Freddy Van Herpe 

Bestuurders met stemrecht Gerard Amelynck & Anthony De Jonckheere 

  

WIV (Vliegveld Wevelgem)  

Buitengewone Algemene Vergadering Sofie Vermeulen 

Raad van Bestuur Marc Desloovere & Davy Nys 

Bestuurder met raadgevende stem Yves Goemaere 

  

Psilon (Crematoriumbeheer) 

Algemene Vergadering Freddy Van Herpe 

Buitengewone Algemene Vergadering Freddy Van Herpe 

Raad van Bestuur Erik Maes 
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2. GEMEENTEFINANCIËN 

2.1. RESULTAAT OP KASBASIS 

      

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 Budget 2015 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 6.522.920,90 6.459.442,65 4.545.789,16 

        

   A. Uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 29.536.072,38 

   B. Ontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 34.081.861,54 

      1.a. Belastingen en boetes 19.157.106,21 18.925.776,67 19.245.179,45 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 14.721.423,42 15.913.359,63 14.836.682,09 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -6.213.711,87 -684.251,71 -2.249.857,93 

        

   A. Uitgaven 7.677.216,50 5.632.962,00 4.077.203,64 

   B. Ontvangsten 1.463.504,63 4.948.710,29 1.827.345,71 

        

III. Andere (B-A) -3.496.378,20 -3.415.501,49 -3.415.501,49 

        

   A. Uitgaven 3.653.890,26 3.569.708,87 3.569.708,87 

      1. Aflossing financiële schulden 3.653.890,26 3.569.708,87 3.569.708,87 

         a. Periodieke aflossingen 3.653.890,26 3.569.708,87 3.569.708,87 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 157.512,06 154.207,38 154.207,38 

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 157.512,06 154.207,38 154.207,38 

         a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 154.207,38 154.207,38 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.187.169,17 2.359.689,45 -1.119.570,26 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.922.148,77 1.734.979,60 1.734.979,60 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.734.979,60 4.094.669,05 615.409,34 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.734.979,60 4.094.669,05 615.409,34 
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2.2. AUTOFINANCIERINGSMARGE 

Hoeveel van de middelen die de gemeente heeft 
gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening 
van de geplande en lopende netto periodieke 
leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te 
financieren of om de leningslasten van bijkomende 
leningen te dragen?    

    

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 Budget 2015 

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.724.623,59 7.567.499,88 5.652.496,20 

        

   A. Exploitatieontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 34.081.861,54 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 26.153.906,04 27.271.636,42 28.429.365,34 

      1. Exploitatie-uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 29.536.072,38 

      2. Nettokosten van de schulden 1.201.702,69 1.108.057,23 1.106.707,04 

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.698.080,89 4.523.558,72 4.522.208,53 

        

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.496.378,20 3.415.501,49 3.415.501,49 

   B. Nettokosten van schulden 1.201.702,69 1.108.057,23 1.106.707,04 

        

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.026.542,70 3.043.941,16 1.130.287,67 
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2.3. EXPLOITATIE 

  Code 2014 2015 Budget 2015 

          

I. Uitgaven   27.355.608,73 28.379.693,65 29.536.072,38 

          
   A. Operationele Uitgaven   26.109.652,49 27.238.338,63 28.333.182,16 

      1. Goederen en diensten 60/1 6.749.831,92 6.570.579,61 7.895.491,91 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.959.208,31 12.253.040,67 12.014.390,55 

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648       

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 7.274.083,37 8.214.074,38 8.291.618,90 

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 126.528,89 200.643,97 131.680,80 

          
   B. Financiële uitgaven 65 1.245.956,24 1.141.355,02 1.202.890,22 

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694       

          

II. Ontvangsten   33.878.529,63 34.839.136,30 34.081.861,54 

          

   A. Operationele ontvangsten   32.993.355,11 33.963.613,56 33.199.429,39 

      1. Ontvangsten uit de werking 70 4.108.760,70 4.328.264,03 4.125.393,21 

      2. Fiscale ontvangsten en boetes   19.157.106,21 18.925.776,67 19.245.179,45 

         a. Aanvullende belastingen   17.264.477,03 16.843.345,33 17.175.854,45 

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 10.268.705,90 9.590.948,40 9.948.451,54 

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 6.629.496,62 6.874.550,74 6.859.289,91 

            - Andere aanvullende belasting 7302/9 366.274,51 377.846,19 368.113,00 

         b. Andere belastingen 731/9 1.892.629,18 2.082.431,34 2.069.325,00 

      3. Werkingssubsidies   9.554.081,58 9.958.996,91 9.706.489,18 

         a. Algemene werkingssubsidies   4.446.095,25 4.532.629,45 4.456.523,45 

            - Gemeente- of provinciefonds 7400 4.446.095,25 4.233.970,64 4.456.523,45 

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401       

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4   298.658,81   

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 5.107.986,33 5.426.367,46 5.249.965,73 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748       

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 173.406,62 750.575,95 122.367,55 

          

   B. Financiële ontvangsten 75 885.174,52 875.522,74 882.432,15 
   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 794       

          

III. Saldo   6.522.920,90 6.459.442,65 4.545.789,16 
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2.4. INVESTERINGEN 

DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 2015 Budget 2015 

          

I. Investeringen in financiële vaste activa   3.740.983,09 61.394,04 
-

3.618.195,01 

          
   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281 3.740.983,09 61.394,04 -3.618.195,01 

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Investeringen in materiële vaste activa   3.801.889,02 5.421.796,42 7.453.396,43 

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
 materiële vaste activa   3.801.889,02 5.421.796,42 7.453.396,43 

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 877.452,33 836.250,15 1.471.059,80 

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.721.051,65 3.906.877,19 5.176.438,52 

      3. Roerende goederen 23/4 203.385,04 678.669,08 805.898,11 

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa 2906       

          

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21   2.150,00 5.000,00 

          

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 134.344,39 147.621,54 237.002,22 

          

TOTAAL UITGAVEN   7.677.216,50 5.632.962,00 4.077.203,64 
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DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 2015 Budget 2015 

          

I. Verkoop van financiële vaste activa     3.679.589,05   

          
   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281   3.679.589,05   

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Verkoop van materiële vaste activa   1.400,00 1.255.650,00 1.370.000,00 

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige 
materiële vaste activa   1.400,00 1.255.650,00 1.370.000,00 

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.400,00 1.255.650,00 1.370.000,00 

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 
materiële vaste activa 176       

          

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21       

          

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 
150-180 
4951/2 1.462.104,63 13.471,24 457.345,71 

          

TOTAAL ONTVANGSTEN   1.463.504,63 4.948.710,29 1.827.345,71 
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2.5. FISCALITEIT 

 2014 2015 

Aanvullende belastingen 17.264.477,03 16.843.345,33 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10.268.705,90 9.590.948,40 

Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.629.496,62 6.874.550,74 

Motorrijtuigen 364.522,33 373.855,62 
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten 1.475,68 3.785,57 

Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 276,50 205,00 

    

Belastingen op prestaties 3.275,00 5.825,00 

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 3.275,00 5.825,00 

    

Belastingen inzake openbare hygiëne 711.592,27 714.417,85 

Jaarlijkse milieubelasting 708.592,27 714.417,85 

Ontgraving 3.000,00 0,00 

    

Bedrijfsbelastingen 751.136,91 985.313,49 

Drijfkracht 571.279,00 748.830,00 

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 177.418,34 234.060,61 

Ambulante handel 1.452,00 1.439,00 

Taxidiensten 987,57 983,88 

    

Belastingen op het gebruik van het openbaar domein 351.000,00 321.000,00 

Masten en pylonen 345.000,00 315.000,00 

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 6.000,00 6.000,00 

    

Belastingen op patrimonium 75.625,00 55.875,00 

Leegstaande woningen en gebouwen 58.000,00 39.000,00 

Tweede verblijven 17.625,00 16.875,00 

Onbebouwde percelen 0,00 0,00 

    

TOTAAL 19.157.106,21 18.925.776,67 

(*) Bedragen zijn inclusief vorige dienstjaren 

 

2.6. SCHULD - LENINGEN T.L.V. BESTUUR 

 2014 2015 

    

Saldo terug te betalen op 1/1 (> 1 jaar) 32.192.117,56 28.776.616,07 

Saldo terug te betalen op 1/1 (< 1 jaar) 3.496.378,20 3.415.501,49 

    

Nieuwe leningen van het dienstjaar    

Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar 3.496.378,20 3.415.501,49 

Correctie op te nemen leningen    

Rechtzetting leasing lening Belfius 1632    

    

Saldo nog te betalen op 31/12 32.192.117,56 28.776.616,07 

    

Betaalde intresten 1.201.703,87 1.108.080,78 

Jaarlijkse last 4.698.082,07 4.523.582,27 
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2.7.  SCHULD - LENINGEN T.L.V. DERDEN 
  

 2014 2015 

    

Saldo terug te betalen op 1/1 (> 1 jaar) 1.087.057,31 932.849,93 

Saldo terug te betalen op 1/1 (< 1 jaar) 157.512,06 154.207,38 

    

Nieuwe leningen van het dienstjaar    

Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar 157.512,06 154.207,38 

    

Saldo nog te betalen op 31/12 1.087.057,31 932.849,93 

    

Betaalde intresten 36.862,75 29.685,89 

Jaarlijkse last 194.374,81 183.893,27 

   

2.8.  SCHULD - LENINGEN TOTAAL 
  

 2014 2015 

    

Saldo terug te betalen op 1/1 (> 1 jaar) 33.279.174,87 29.709.466,00 

Saldo terug te betalen op 1/1 (< 1 jaar) 3.653.890,26 3.569.708,87 

    

Nieuwe leningen van het dienstjaar    

Bedrag terugbetaald gedurende het dienstjaar 3.653.890,26 3.569.708,87 

Correctie op te nemen leningen    

Rechtzetting leasing lening Belfius 1632    

    

Saldo nog te betalen op 31/12 33.279.174,87 29.709.466,00 

    

Betaalde intresten 1.238.566,62 1.137.766,67 

Jaarlijkse last 4.892.456,88 4.707.475,54 
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3. ORGANISATIE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING  

3.1. HUISVESTING GEMEENTEDIENSTEN  

1. GEMEENTEPUNT 

De gemeente- en OCMW-diensten startten op maandag 16 september 2013 de dienstverlening in het 
Gemeentepunt, in de Blokkestraat 29, Zwevegem. 

Op zaterdag 5 oktober 2013 vond de officiële opening plaats van het Gemeentepunt en op zondag 6 

oktober 2013 was er een inkijkdag voor de inwoner. 
 

De voormalige verkoopkantoren van Bekaert in de Blokkestraat werden verbouwd tot administratief 
centrum. 

In ruim 5000 m² zijn de gemeente- en OCMW-diensten, PWA, Werkpunt en wijkwerking politie 
gehuisvest. 

Een goede dienstverlening voor alle Zwevegemnaren op 1 centraal punt en met een zeer goede 

bereikbaarheid is de belangrijkste troef van het Gemeentepunt. 
Het concept van het gebouw is energie- en klantvriendelijk (minder loketten maar betere service). 

Het gemeentebestuur wil met het Gemeentepunt niet alleen werk maken van centralisatie en 
functionele dienstverlening, maar tegelijkertijd ook dienstverlening op maat uitbouwen voor minder 

mobiele bewoners. 

2.BBUS  

De bbus biedt bibliotheekservice en dienstverlening van de departementen ‘burger en welzijn’ en 

OCMW.  Volgens een vast rittenschema houdt de bbus halt in de deelgemeenten en op plaatsen die 

buiten het centrum van de gemeente liggen.   

 

Het rittenschema bleef behouden en werd aangevuld met een driewekelijks bezoek aan de 

Gemeentelijke Basisschool Kouter.   

 

In 2015 bestond de bbus vijf jaar.  Dit werd passend gevierd met tal van attenties voor de 

gebruikers.   

 

Het aantal bezoekers steeg in 2015 tot boven de 21000.  Deze groei is in belangrijke mate te wijten 

een het stijgend aantal klasbezoeken in schoolverband.  

 

Bijna 20 procent van alle bibliotheekuitleningen gebeuren op de bbus.   

Het aantal andere gebruikers voor de dienstverlening van ‘burger en welzijn’ en OCMW bleef 

nagenoeg stabiel.  

 

De vaste personeelsbezetting werd behouden: 1 coördinator, 2 medewerkers van de bibliotheek en 2 

medewerkers van de dienst Burger en Welzijn.   
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Enkele cijfers: 

 

 2012 2013 2014 2015 

Aantal 

bibliotheekuitleningen 

58809 60714 64085 57186 

Totaal aantal 

bezoekers  

 15641 21099 21463 

Aantal bezoekers 

voor de aankoop van 

vuilniszakken 

940 1098 786 649 

Aantal bezoekers 

voor de aanvraag of 

de activatie van een 

E-id (identiteitskaart) 

462 336 229 611 

Aantal personen dat 

gebruik maakte van 

internet  

85 96 559 262 

Aantal personen dat 

langskwam voor het 

invullen van de 

informatiebrief 

buitenlands pensioen 

79 83 70 102 

Aantal verkochte 

Grabbelpassen 

50 50 62 104 

 

 
 



26 
 

3.2. INFORMATIE EN COMMUNICATIE  

1. EXTERNE COMMUNICATIE 

Personeel en werking 
Communicatie 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 40 
E informatie@zwevegem.be 
 

1. Huisstijl gemeente en OCMW Zwevegem 

Gemeente en OCMW Zwevegem hebben sinds 2010 een nieuwe huisstijl met nieuw logo dat wordt 

toegepast op brieven, omslagen, folders, affiches, het infoblad, website, vlaggen, signalisatie, 
voertuigen. 

Het uitgangspunt voor de nieuwe huisstijl was de imagostudie van de VUB in 2008. In 2016 starten de 
voorbereidingen voor het restylen van de huisstijl.  

2. Gemeentelijk Informatieblad – Infopunt Zwevegem 

In functie van het “Infopunt” zijn redactieraden opgericht volgens de rubrieken van de website: “vrije 
tijd”; “leren”; “over Zwevegem”; “economie”; “woon en leefomgeving” en “Uit in Zwevegem”. 

Het nieuwe “Uit in Zwevegem” is opgebouwd uit de Uit-databank, ter vervanging van de vroegere 

activiteitenkalender. 
 

Het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2014 heeft de lay-out en het drukken 
van Infopunt 2015-2017 toegewezen aan IPM Ganshoren. 

Basiseditie 40 pagina’s: 3.724,84 euro, BTW incl. per nummer. 

 
Op voorstel van de stuurgroep communicatie, en om budgettaire redenen, verschijnt het infopunt, 

tweemaandelijks i.p.v. maandelijks. 
 

3. Website: www.zwevegem.be 

Op 1 december 2015 lanceerde Zwevegem de nieuwe website. De nieuwe website biedt online 
dienstverlening op maat van de burger en is afgestemd op mobiel gebruik: smartphone en tablet.  

Bezoekers van de website vinden onder “Dienstverlening en bestuur” hun weg in de praktische 

informatie over openingsuren en contactinformatie van de gemeente- en OCMW- diensten.  
Via de navigatie “Vrije Tijd” vindt de burger info over evenementen en activiteiten in de gemeente. 

 
Evolutie aantal bezoeken op de website van janari 2012 tot december 2015 

Jaar Bezoeken Unieke bezoekers 

2015 479 904 223 588 

2014 455 595 215 404 

2013 444 215 208 775 

2012 401 785 191 334 
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In 2015 werden 3340 formulieren online ingevuld. 

Sedert de invoering van het e-loket in 2009, werden in totaal 11.058 formulieren online ingevuld. 

4. Informatiebrochure Zwevegem 

N.a.v. de opening van het Gemeentepunt werd een infogids uitgegeven, met nuttige en praktische 

informatie over de werking van het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening.  

5. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt door de informatiedienst opgemaakt. Het document geeft de resultaten van het 

gevoerde beleid in 2015, alsook nuttige informatie over de werkzaamheden van de gemeentelijke 
diensten. 

6. Persnota 

In 2015 werden 13 persnota’s opgemaakt. De persnota bevat toelichtende nota’s bij ieder agendapunt 
van de openbare gemeenteraadszitting. De persnota wordt bij alle gemeenteraadsleden en de pers 

verspreid. 

7. Bedrijfsfilm Zwevegem 

De bedrijfsfilm over Zwevegem toont de gemeente in haar diverse aspecten.  

8. Zwevegem Dorp van de Ronde  

De dienst communicatie coördineerde de communicatie en promotie van de activiteiten Zwevegem 

Dorp van de Ronde op zondag 5 april 2015. De dienst communicatie had de leiding over de werkgroep 
publiciteit en communicatie. In totaal waren er 14 werkgroepen. 

Op 5 april reden de renners van de Ronde van Vlaanderen 23 km op Zwevegems grondgebied 
(Zwevegem én deelgemeenten). 

Boegbeeld uit Zwevegem Dorp van de Ronde was Marcel Kint. 

Werkgroepen, feestcomités en het Zwevegemse verenigingsleven werkten met veel enthousiasme 
mee aan de voorbereidingen aan het volksfeest voor de gemeente Zwevegem. 

Startschot activiteiten: Fakkeloverdracht Heule Zwevegem Dorp van de Ronde op 11 januari 2015 
tijdens de nieuwjaarsreceptie en Velofolies beurs in Kortrijk Xpo op 16-17 en 18 januari 2015.  

 
Communicatie 

 Activiteitenkalender: op 5 januari 2015 in alle brievenbussen van de gemeente Zwevegem 

 Flyers, affiches van feestcomité, werkgroepen Dorp van de Ronde 

 Pers en media: lokale pers, Krant van West-Vlaanderen, WTV/Focus reportage 

 Website: www.zwevegemdorpvanderonde2015 

 Facebook pagina: www.facebook.com/gemeentezwevegem en 

www.facebook.com/zwevegemdorpvanderonde2015 
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 Culinaire persvoorstelling op 17 maart 2015 

 Dorpsvergaderingen op 10 september 2014 en 9 maart 2015 

 De activiteiten werden afgesloten met een retrotentoonstelling ‘Herbeleef Zwevegem Dorp' 

van de Ronde tijdens Zwevegem ommegang begin juli 2015 

 

 

 
Zwevegem Dorp van de Ronde op 5 april  

2. INTERNE COMMUNICATIE (GEM/OCMW) 

1. Intranet 

Intranet is een bedrijfsintern netwerk dat zorgt voor efficiënte, interne communicatie en 
samenwerking. Het intranet bevat aankondigingen, personeelsweetjes, blog van gemeente- en 

OCMW-bestuur, nieuws uit het Managementteam, ed. Het intranet richt zich voornamelijk tot 

administratieve personeelsleden van gemeente- en OCMW-bestuur. 

2. Prikbord 

Op iedere locatie hangt een prikbord met de berichten die op intranet staan. Het prikbord is specifiek 

gericht naar de personeelsleden die niet beschikken over een pc, denk maar aan de technisch 
medewerkers van de afdeling publieke ruimte, de redders in het zwembad, schoonmaaksters, 

medewerkers in het woonzorgcentrum, ed.  

3. Personeelskrant 
Het gemeente- en OCMW-bestuur maken gezamenlijk een personeelskrant op. Het personeel ontvangt 

deze personeelskrant vier maal per jaar. Vaste rubrieken zijn “dienst in de kijker”, “nieuws van de 

organisatie”, “nieuwe personeelslede”n, personeelsnieuwtjes, “vriendenkring”, ed. 

4. Personeelsnota 

Dringende informatie die niet kan gecommuniceerd worden via een andere kanaal bereikt de 

medewerkers via een personeelsnota. Deze nota wordt toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers.  

5. Teamvergadering 

Sinds 2011 vindt er binnen elk team een teamvergadering plaats, dit volgens een minimumfrequentie 

van 4 maal per jaar. De bedoeling is dat personeelsleden er terecht kunnen met hun 
vragen/suggesties en dat informatie nu ook van beneden naar boven kan doorstromen. Thema’s die 
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besproken worden op de vergaderingen zijn nieuws uit het college/de raad, beleidsplan, opleidingen, 

stand van zaken binnen de dienst, ed.  

6. Personeelsvergadering 

Op 10 maart 2015 vond een personeelsvergadering plaats met als agendapunten: meerjarenplan, 
nieuw organogram, gesco-statuut, maaltijdcheques, preventie, Vivaldi, nieuwe mappenstructuur. 

3.3. PERSONEEL 

1.  AANTAL MEDEWERKERS 

Op 31 december 2015 waren er in het gemeentebestuur 223 personeelsleden actief in dienst.  

Daarvan waren er 106 voltijds en 139 deeltijds.   
Hieronder vindt u een weergave van het aantal koppen/VTE’s per afdeling. Een aantal 

personeelsleden werken op twee verschillende afdelingen wat het verschil in aantal koppen (245 ten 

opzichte van 223) verklaart. 

Aantal medewerkers per afdeling  

Afdelingen Voltijds Deeltijds Koppen VTE 

Burger en welzijn 8 5 13 11,11 

Publieke ruimte 46 22 68 62,75 

Vrije tijd 31 37 68 48,05 

Werking- en personeel 13 14 27 21,39 

Woon- en leefomgeving 5 4 9 7,9 

Kinderopvang 0 31 31 10,01 

Schoonmaak 3 26 29 15,36 

TOTAAL 106 139 245 176,57 

Vergelijking van het medewerkersaantal per afdeling  
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2. LEEFTIJD EN GESLACHT 

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 

 

Gemiddelde leeftijd van de medewerkers per afdeling  

 

Verdeling mannen en vrouwen  
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3. OPDELING PER CONTRACTTYPE EN NIVEAU 

Verdeling volgens type contract 

 

Verdeling volgens graad  

 

4. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING 

Personeelsleden krijgen de kans om zich bij te scholen en vorming, opleiding of training te volgen. In 
2015 werd 25.406,17 euro besteed aan opleiding en bijscholing. Dit is een daling van 36% t.o.v. 

2014. 

5. SOCIAAL KLIMAAT 

ACV Openbare Diensten en ACOD-LRB zijn de representatieve en de grootste vakbonden die 
deelnemen aan het syndicaal overleg, zowel op het niveau van de gemeente als dat van het OCMW.  

Binnen de gemeente had ACV Openbare Diensten in 2015 twee afgevaardigden en had ACOD-LRB één 

afgevaardigde bij wie het personeel terecht kon. 
De andere representatieve vakbond, met name VSOA-LRB, heeft geen afgevaardigden onder de 

personeelsleden. 
In 2015 waren er twee formele bijeenkomsten met de syndicaal afgevaardigden in het Hoog 

Overlegcomité en het Bijzonder Onderhandelingscomité (HOC & BOC).  
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4. BURGERZAKEN  

Burger en Welzijn 
Burgerzaken 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 30 
E burgerzaken@zwevegem.be 
 

 
Loket Burger en Welzijn in Gemeentepunt Zwevegem  

4.1. BEVOLKING 

 

  

1/12/2014 Belgen Andere nationaliteiten Totale bevolking 

  mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal 

Heestert 1.416 1.411 2.827 17 21 38 1.433 1.432 2.865 

Moen 1.363 1.331 2.694 40 29 69 1.403 1.360 2.763 

Otegem 1.238 1.259 2.497 16 13 29 1.254 1.272 2.526 

Sint-Denijs 1.220 1.200 2.420 27 23 50 1.247 1.223 2.470 

Zwevegem 6.635 6.839 13.474 137 106 243 6.772 6.945 13.717 

Totaal 11.872 12.040 23.912 237 192 429 12.109 12.232 24.341 

 
 

          

31/12/2014 11.848 12.007 23.855 205 192 397 12.053 12.199 24.252 

31/12/2013 11.838 12.036 23.874 197 180 377 12.035 12.216 24.251 
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AANGEKOMEN 

 

Zijn in de gemeente komen wonen in 2013: 918 
2014: 984 

2015: 1.000 

 

VERTROKKEN 

Hebben de gemeente verlaten in  2013: 841, waarvan 15 ambtelijk afgevoerden; 

2014: 968, waarvan 27 ambtelijk afgevoerden; 
2015: 895, waarvan 38 ambtelijk afgevoerden. 

 
Naast de getuigschriften, waaronder de bewijzen van woonst, leven, nationaliteit en 

gezinssamenstelling,… reikte de dienst ook volgende documenten uit: 
 

 2013 2014 2015 

Identiteitskaarten 4.354 2.778 5.332 

KidsID 962 858 756 

Elektronische 
vreemdelingenkaarten 

100 148 111 

Reispassen 746 832 754 

Voorlopige rijbewijzen 462 325 366 

Rijbewijzen 947 1.011 1.368 

Internationale rijbewijzen 72 78 97 
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4.2. BURGERLIJKE STAND 

GEBOORTEN 

2013: 237 
2014: 212 

2015: 251 

OVERLIJDENS 

2013: 234 

2014: 195 
2015: 239 

CONCESSIES 

 2013 2014 2015 

Zwevegem 51 42 62 

Heestert 12 4 14 

Moen 15 15 16 

Otegem 8 6 13 

Sint-Denijs 10 9 10 

HUWELIJKEN 

In 2013 huwden 81 koppels 
In 2014 huwden 91 koppels 

In 2015 huwden 91 koppels 

ECHTSCHEIDINGEN 

In 2013 scheidden 47 koppels 

In 2014 scheidden 43 koppels 
In 2015 scheidden 53 koppels 
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5. WELZIJN 

Burger en Welzijn 
Welzijn 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 75 
E welzijn@zwevegem.be 

Bloedinzameling  

5.1. LOKAAL SOCIAAL BELEID  

De meerjarenplanning 2014-2019 vormt de basis. Vanuit de sector welzijn hebben we hierbij 
bijzondere aandacht voor volgende doelstellingen: 

Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden 

Sinds 16 september 2013 zitten gemeente, OCMW, politie en Werkpunt onder één dak. Dit gaf een 
extra elan aan het concept sociaal huis op maat van Zwevegem, met drie grote pijlers, die in 2015 

verder werden uitgetekend, opgevolgd en waar nodig bijgestuurd: 
 Gemeentepunt (fysieke luik): 

De burger kan nu op één centrale locatie terecht voor de dienstverlening van verschillende 

organisaties. Deze organisaties werken ook nauw samen. 

 Bbus, zitdagen, huisbezoeken (mobiele luik): 

De dienstverlening wordt dichter bij de inwoners gebracht, via de bbus, zitdagen, 
huisbezoeken... Ook in 2015 waren er vaste zitdagen van de sociale dienst OCMW in de 

verschillende deelgemeenten, en werden de huisbezoeken van de dienst thuiszorg OCMW 
verdergezet.  

 Naast de bestaande informatiemiddelen, werd het digitale luik ook verder opgevolgd en 

geactualiseerd: via de productencatalogus, geïntegreerd in de gemeentelijke website 

(www.zwevegem.be/producten); via www.rechtenverkenner.be; www.desocialekaart.be. 

mailto:welzijn@zwevegem.be
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Een gemeente verbindt en versterkt maatschappelijke inzet 

Zwevegem is rijk aan verenigingen, ook sociale verenigingen. Zij ontmoeten elkaar o.a. via onze 

adviesraden. In 2015 werd verder uitgewerkt hoe we de adviesraden meer inhoud kunnen geven als 
adviesorgaan, belangrijk informatieplatform en ontmoetingsforum. Op sociaal vlak betreft dit de 

ouderenadviesraad, de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid, het lokale overleg kinderopvang, de 
Noord-Zuidraad. 

Binnen deze raden wordt de uitvoering van de meerjarenplanning opgevolgd. Bij elke vergadering is 

de bevoegde schepen en OCMW-voorzitter aanwezig. 
Binnen onze gemeente zijn op heel veel vlakken vrijwilligers actief. Zij dragen bij tot een warme 

gemeente.  

Kwalitatieve zorg voor iedereen 

 
Netwerkevenement armoede  

 

Het lokaal bestuur zette zich in 2015, samen met andere sociale actoren, verder in voor het welzijn 
van elke inwoner. 

Naast het verderzetten en bijsturen van de bestaande activiteiten en dienstverlening, noteren we voor 
2015 volgende nieuwe projecten/initiatieven vanuit de gemeente: 

 Binnen de meerjarenplanning 2014-2019, specifiek de beleidsdoelstelling “Gelijke kansen”, is 

de opmaak van het actieplan armoede opgenomen. In 2014 werden de eerste stappen gezet: 

cijfergegevens en indicatoren werden verzameld, een traject werd uitgeschreven en er werd 
een kick off-moment georganiseerd.  

 Na de analyse van de cijfers gingen we in 2015 op zoek naar context, duiding en een 

netwerk. Op 20 juni werd vanuit welzijn een netwerkevenement “Samen pakken we armoede 
in Zwevegem aan” opgezet. Zo’n 80 mensen die op vandaag reeds actief zijn rond dit thema, 

leden van adviesraden en sociale organisaties, mensen uit het middenveld en 

ervaringsdeskundigen, wisselden in verschillende werkgroepen ervaringen en ideeën uit en 
zochten om krachten te bundelen. Dit resulteerde in een aantal voorstellen van concrete 

projecten. 
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Het actieplan kreeg vorm en een heus netwerk kwam tot stand. Uiteindelijk werden 5 grote 

doelstellingen weerhouden: 

o Armoede in Zwevegem aanpakken en voorkomen 
o Concrete projecten/acties gedragen door verschillende partners 

o Oog voor kwetsbare groepen 
o Focus op zeer jonge kinderen en 80-plussers 

o Nieuwe acties waarbij bijzondere impulsen vanuit gemeente en OCMW wenselijk zijn 

Het ontwerp van actieplan werd aan de adviesraden voorgelegd op 15 september. Vervolgens 
werd het plan toegelicht en besproken in de gemeenteraadscommissie, en kreeg het 

goedkeuring in de gemeenteraad en OCMW-raad. Op 15 oktober werd het actieplan 
voorgesteld op een persconferentie.  

Het volledig plan en de samenvatting kan je vinden op de gemeentelijke website: 
www.zwevegem.be/over-zwevegem/beleid/beleidsdocumenten 

Nog in 2015 werden volgende acties opgestart of concreet voorbereid vanuit een werkgroep: 

o Gezinnen steunen Gezinnen, de huiswerkbegeleiding, gericht informeren van 
kansengezinnen, de pamperbank: de werkgroepen hieromtrent werden opgestart 

vanuit Huis van het Kind Zwevegem. Deze initiatieven kregen reeds een concrete 
invulling. 

o Vrijwilligers- en zorgnetwerk Zwevegem: in 2015 waren hierrond concrete gesprekken 

tussen gemeente, OCMW en Samenlevingsopbouw, voor de opstart van een nauw 
samenwerkingsverband. 

o Fietsverhuur en de uitleendienst voor gereedschap: trekker hier werd tAlternatief. Er 
werd voor de actie fietsverhuur in 2015 een subsidieaanvraag ingediend bij de 

Provincie, die nu ook het project zal ondersteunen. 
o Gezond (t)Huis: dit project rond gezond binnenmilieu vond plaats in november 2015. 

Met verschillende partners werd een tentoonstelling en een workshop voor 

opvangvoorzieningen opgezet. Er werd een demowoning ingericht met didactische 
materialen. Als bezoeker ontdekte men via een rondleiding op welke manier men kan 

zorgen voor een gezond binnenmilieu.  
o Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen: in 2015 waren er gesprekken met Dyzo 

rond samenwerking. 

o Op 26/12/2015 werd voor het eerst een Kerstfeest georganiseerd. 
Bij elke actie voorziet het lokaal bestuur een startsubsidie. De verdere budgettering wordt 

bekeken na evaluatie. In het actieplan wordt ook de rol van de lokale besturen en adviesraden 
belicht, op het vlak van bekendmaking, sensibilisering, netwerking en coördinatie. Heel wat 

vrijwilligers engageerden zich in 2015 voor de acties. De acties worden opgevolgd door 

respectievelijke werkgroepen en een stuurgroep. Er is jaarlijks feedback naar de adviesraden 
en iedereen die betrokken werd bij de opmaak van het actieplan. 

 Samen met de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid en het Lokaal Gezondheidsoverleg 

Leieland stapten gemeente en OCMW in het project ‘Gezonde Gemeente’. In dit raam en 
kaderend binnen de Week van Diabetes werden in 2015 in verschillende deelgemeenten 

voordrachten met infostand opgezet, met een arts, podoloog en diëtiste. En in november was 
er een project rond gezond binnenmilieu, met een infosessie, tentoonstelling en demowoning. 

We namen ook deel aan de griepvaccinatiecampagne.  

Zwevegem is een hartveilige gemeente. In 2015 werd het dossier opgestart om een 
bijkomend AED-toestel (automatische externe defibrillator) te plaatsen aan het 

Gemeentepunt. Ook in 2015 werden samen met het Rode Kruis gratis opleidingen reanimeren 
en het gebruik van AED georganiseerd. In Zwevegem zijn reeds zo’n 900 (bron: Rode Kruis 

‘hartveilige teller’) inwoners via het Rode Kruis opgeleid om met dit toestel te werken. Ook 

volgden 15 personeelsleden binnen het Gemeentepunt de opleiding. De dienst welzijn volgt 
de werking van de de toestellen op en coördineert de sensibiliserings- en vormingsinitiatieven. 

Vanuit welzijn organiseerden we voor de kinderopvangvoorzieningen een cursus 
levensreddend handelen. 

Zwevegem, Gemeente met een hart: in juni organiseerde de dienst welzijn met het Rode 
Kruis een bijkomende bloedcollecte in het Gemeentepunt.  

 Elke dag zetten verschillende overheden, beroepsmensen, middenveldorganisaties, 

vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met het 

Huis van het Kind wil men de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund 

http://www.zwevegem.be/over-zwevegem/beleid/beleidsdocumenten
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worden. Op 17 februari 2015 werd het Huis van het Kind Zwevegem officieel voorgesteld 

tijdens een persconferentie. Het initiatief steunt op een samenwerking tussen vzw 

Jongerenzorg (trekker van het project), gemeente, OCMW, Kind en Gezin, Kind en Preventie, 
Kind en Gezin, CLB Groeninge, CLB Mandel en Leie, Logo Leieland en de Gezinsbond. In 2015 

kreeg dit initiatief verder vorm met een website, een mailadres en een GSM-nummer waar 
iedereen terecht kan. Huis van het Kind Zwevegem zette zijn schouders onder vier acties 

binnen het actieplan armoede: de huiswerkbegeleiding, gericht informeren van 

kansengezinnen, de pamperbank en Gezinnen steunen Gezinnen.  
We plaatsten de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei in de kijker. Er werd een artikel 

opgenomen in het Infopunt: waar kan men terecht als men meer wil weten over opvoeden, 
waar kan je terecht met opvoedingsvragen,….  

Hierin werd in de eerste plaats verwezen naar ons Huis van het Kind.  
Op 12 mei vond ook de infoavond ‘omgaan met te mondige kinderen’ plaats, met toelichting 

door An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeute. 

 In 2015 vond er een uitbreidingsronde subsidieerbare plaatsen binnen de 

kinderopvangvoorzieningen op onze gemeente plaats. Het Lokaal Overleg Kinderopvang gaf 
hierover advies.  

 De statutenwijziging van de Ouderenadviesraad werd in het voorjaar 2015 door de 

Gemeenteraad en de OCMW-Raad goedgekeurd; en in het verlengde hiervan werd ook in 
2015 een afsprakennota i.k.v. adviesverlening opgemaakt. Zie ook hoofdstuk 1. – 1.3. 

adviesorganen. 

 Er werd ook in 2015 verder ingezet op lokale initiatieven in sociale economie.  

Proper Zwevegem werd omgevormd tot tAlternatief, en is nu gehuisvest in de Blokkestraat 
29a (voormalige huisvesting OCMW). Partners in dit initiatief zijn de gemeente, het OCMW, 

Groep Ubuntu en vzw De Poort. De samenwerking heeft als doel via sociale economie en 
arbeidszorg en andere initiatieven, samen te werken en maatschappelijk verantwoorde 

projecten te ontwikkelen. 
tAlternatief zette in 2015 ook mee zijn schouders onder het actieplan armoede, meer bepaald 

als trekker van het initiatief fietsverhuur en een uitleendienst voor gereedschap en doe-het-

zelf-materiaal. 
 Het ganse jaar werkte een werkgroep binnen de Noord-Zuidraad om de titel ‘Zwevegem, 

Fairtrade gemeente’ te behalen. In november kregen we dan ook de bevestiging. De titel 

wordt in 2016 officieel toegekend. 
 De werkgroep Integratie (onthaal voor asielzoekers) binnen de Noord-Zuidraad richtte in 2015 

een infoavond in voor de lokale bevolking van Heestert, waar een nieuw opvang-initiatief 

werd gestart.  

 
Zie ook jaarverslag OCMW. 
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5.2. BURGER EN WELZIJN – DIENST WELZIJN  

De dienst welzijn heeft behalve de beleidsondersteunende opdracht tot doel de welzijnszorg te 

coördineren, het welzijnstakenpakket te optimaliseren en sociale dienstverlening te bieden. Bij deze 
dienst kunt u terecht voor allerhande informatie over welzijnsaangelegenheden en aanvragen van 

verschillende toelagen.   
De welzijnsdienst vindt u in het Gemeentepunt – balie burger en welzijn.  

1. MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

Aanvragen van gemeentelijke zorgtoelagen: 

 2013 2014 2015 

 de gemeentelijke zorgtoelage 21-:      aanvragen: 27 48 55 

                                                       toegekend: 27 48 54 

 de gemeentelijke zorgtoelage 21+:     aanvragen: 72 54 66 

                                                       toegekend: 69 50 64 

 

Aanvragen van tegemoetkomingen en sociale voordelen verleend door andere 

instanties:  

 2013 2014 2015 

 tegemoetkomingen aan personen met een handicap:                             

(inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) 

 tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: 

 speciale parkeerkaart voor personen met een handicap: 

101 

 
175 

114 

48 

 
66 

83 

63 

 
136 

114 

Sinds 2014 kunnen de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen ook voornoemde 
aanvragen doen.  

 

Pensioenaanvragen en aanvragen inkomensgarantie voor ouderen: 

 2013 2014 2015 

 aanvragen rustpensioen: 42 38 30 

 aanvragen overlevingspensioen: 4 4 6 

 aanvragen inkomensgarantie voor ouderen: 19 12 12 

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt elke eerste dinsdag van de maand een zitmoment in het 
Gemeentepunt. 

Dossiervorming toelagen aan welzijnsorganisaties 

2. GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNEND BELEID 

 Aanspreekpunt kinderopvang en digitaal meldpunt kinderopvang. In 2015 maakten 1.094 

mensen (1063 in 2014) gebruik van het digitaal meldpunt kinderopvang en werd het 1.917 

keer (1815 in 2014) geconsulteerd. 
 Secretariaat en organisatie Lokale Overleg Kinderopvang 

 Beleidsplan kinderopvang  

 Secretariaat en organisatie Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid 

 Coördinatie projecten adviesraden 

 Initiatieven opvoedingsondersteuning (in 2015: infosessies, informatieverspreiding, partner in 

Huis van het Kind Zwevegem en Gezinnen steunen Gezinnen)  
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3. GEZONDHEIDSBELEID 

 Secretariaat en organisatie werkgroepen 

 Coördinatie projecten thema gezondheid (in 2015: hartveilige gemeente (AED en 

opleidingen), gemeente met een hart (bloeddonatie), project rond diabetes, initiatief rond 

gezond binnenmilieu) 
 Participeren aan preventieacties van andere instanties (bv. Provincie, LOGO, (lokale) 

organisaties) (in 2015: griepvaccinatie) 

4. OUDERENBELEID 

 Secretariaat en organisatie ouderenadviesraad 

 Coördinatie projecten ouderenadviesraad  

 Secretariaat comité Feest en Week Derde Leeftijd Zwevegem 

 Medewerking aan projecten Comité (in 2015: feest van de derde leeftijd, herfstsamenzijn voor 

senioren, bedanking vrijwilligers, petanquetornooi) 

 Dossiervorming toelagen organisaties voor ouderen 

5. ALGEMEEN 

 Overleg: intern gemeente/OCMW, adviesraden, thematische werkgroepen, bovenlokaal 

 Lokaal sociaal beleid (zie 5.1.) 

 Externe informatie en communicatie rond welzijn 

 Gelijkekansenbeleid en toegankelijkheid - dienstverlening 

 
 

5.3. OCMW 

Zie jaarverslag OCMW 
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6. VEILIGHEID 

6.1.  POLITIEZONE MIRA  

We verwijzen naar het jaarverslag van de politie: www.pzmira.be 
Tot de politiezone Mira behoren sedert 2002 de vijf gemeenten/steden: Anzegem, Avelgem, Spiere-

Helkijn, Waregem en Zwevegem, bediend door een autonoom politiekorps Mira (85.000 inwoners) 
 

Voorzitter politieraad en politiecollege: Burgemeester Vanryckeghem Kurt 
Secretaris politieraad en politiecollege: Adviseur Bouckaert Isabelle 

 

 Centraal onthaal 

24u/24u. 
Schakelstraat 2,8790 Waregem 

Tel. 056 62 67 00 

www.pzmira.be 

dringende interventie: 101 

 
 Wijkwerking politie 

In 2013 verhuisde de wijkwerking Zwevegem naar het Gemeentepunt, in de Blokkestraat 29.  

In Zwevegem zijn 7 wijkinspecteurs werkzaam in de volgende werkzones: Zwevegem 
centrum, Losschaard, Europawijk, Knokke, Kappaert, Kreupel, Kapel Milanen, Lindewijk, 

Bakkerijtje, Heestert, Otegem, Moen en Sint-Denijs. 

1. INTERVENTIES 

In 2015 werden 9.031 interventies gedispatcht door het CIC (communicatie- en informatiecentrum) in 
de politiezone Mira. 23% (2052) hiervan werden gedispatcht naar grondgebied Zwevegem.  

Het aantal gedispatchte gebeurtenissen in de politiezone in 2015, stijgt met 4% in vergelijking met 

het voorgaande jaar 2014.  
 

 
 

Als we kijken naar alle interventies, dus niet enkel naar de gedispatchte interventies door het CIC 
maar naar alle tussenkomsten ongeacht op welke wijze gestuurd, komen we in 2015 op 19.267 

afgehandelde interventies of gemiddeld 2 afgehandelde interventies per uur, dit voor het volledige 

grondgebied politiezone Mira. 
De gemiddelde aanrijtijd naar Zwevegem, vanaf kennisname van de interventie door de ploegen, 

bedraagt 23’.  
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GEMEENTE 
% GEDISPATCHTE INTERVENTIES PER GEMEENTE 
TOV POLITIEZONE MIRA 

Anzegem 13,11% 

Waregem 49,71% 

Avelgem 11,11% 

Spiere-Helkijn 3,36% 

Zwevegem 22,72% 

 

2. VERKEERSONGEVALLEN 

 ZWEVEGEM (cijfers hebben betrekking op vaststellingen door politiezone Mira) 
  

Jaar 2012 2013 2014 2015 TOTAAL PZ MIRA 2015 

# Verkeersongevallen 313 274 269 277 1302 

# Verkeersongevallen met 

stoffelijke schade 
247 207 203 215 1026 

# Verkeersongevallen met 
gewonden 

64 63 63 61 271 

# Verkeersongevallen met 
doden 

2 4 3 1 5 

      

Aantal doden ter plaatse 2 4 3 1 5 

Aantal zwaar gewonden 10 11 13 10 29 

Aantal licht gewonden 69 71 73 64 309 

 

 
Bovenstaande tabel betreft de geregistreerde verkeersongevallen door onze politiezone. Het aantal 

verkeersongevallen met gewonden kent een quasi status-quo over de afgelopen vier jaar. Er vonden 

in 2014 in Zwevegem, 3 verkeersongevallen plaats met een dodelijke afloop, in 2015 vond in 
Zwevegem 1 dodelijk ongeval plaats. 

 
 
Geregistreerde weekendongevallen door PZ Mira (weekend=vrijdag 22h – maandag 06h) 

WEEKENDONGEVALLEN 
ZWEVEGEM 

2013 
ZWEVEGEM 

2014 
ZWEVEGEM 

2015 
TOTAAL PZ MIRA 

2015 

ZWEVEGEM_TOTAAL 93 82 91 358 

Weekendverkeersongevallen 

met stoffelijke schade 
70 66 71 282 

Weekendverkeersongevallen 
met letsel 

22 15 20 73 

Weekendverkeersongevallen 

met doden 
1 1 0 3 
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3. INBRAKEN 

# INBRAKEN (volgens 

type gebouw) 
ZWEVEGEM 

2011 2012 2013 2014 2015 
Gemiddelde 

2011-2014 

TOTAAL PZ 

MIRA 2015 

Woninginbraken ruim 

(incl. aanhorigheden 
tuinhuis, carport,…) 

81 72 107 82 88 85 219 

Woninginbraken strikt 

(enkel in de woning, 
uitgezonderd in 

aanhorigheden van 
woningen-dus enkel in de 

woning zelf) 

43 46 37 45 25 43 254 

Bedrijf of handelszaak 16 21 9 14 20 15 90 

Openbaar gebouw 7 8 7 4 8 7 33 
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6.2.  HULPVERLENINGSZONE FLUVIA  

Tot de hulpverleningszone Fluvia behoren sedert 1 januari 2015 de 14 gemeenten/steden: Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, 
Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem (ca. 300.000 inwoners – 24.000 ondernemingen). De 

hulpverleningszone opereert vanuit 17 brandweerposten verspreid over de 14 gemeenten.  
Voorzitter zoneraad: Burgemeester Croes Claude  

 

Ondervoorzitter zoneraad: Burgemeester Doutreluingne Marc  
Secretaris zoneraad: Hillert Bingé  

Zonecommandant: Maj. Frank Maertens  
Hoofdzetel: HVZ Fluvia Doorniksesteenweg 214A 8500 Kortrijk Tel. 056 23 99 70 www.hvzfluvia.be   

Dringende hulp: 112  

Niet dringende hulp: 056 22 44 44  
Lokale brandweerpost: Ommegangstraat 1Z, 8550 Zwevegem Postverantwoordelijke: Maj. Claude 

Monserez  

1. SAMENSTELLING LOKALE BRANDWEERPOST ZWEVEGEM  

De brandweerpost Zwevegem bestaat op 31 december 2015 uit 48 personen:  - hoger kader 
(officieren): 1x majoor, 1x kapitein, 2x luitenant  - middenkader (onderofficieren): 1x adjudant, 2x 

sergeant-majoor, 2x 1ste sergeant, 2x sergeant  - basiskader: 8x korporaal, 29 brandwachten  

2. INTERVENTIES 

In 2015 voerde de brandweerpost Zwevegem 280 interventies uit, waarvan 10% voor brand en 90% 
voor technische opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd volgens het principe van de snelste 

adequate hulp in een netwerk van posten. Dit betekent dat de middelen die het snelst ter plaatse 
kunnen zijn bij de burger worden uitgestuurd vanuit 1 of meerdere brandweerposten. Brandweerpost 

Zwevegem gaat dus naar andere gemeenten en omgekeerd komen ook andere brandweerposten op 
het grondgebied van de gemeente Zwevegem. De hulpverleningszone Fluvia voerde 279 opdrachten 

uit op het grondgebied van de gemeente Zwevegem. Dit is 6% van alle interventies van de 

hulpverleningszone.   

3. BRANDPREVENTIE  

In 2015 heeft het zonaal preventiebureau 1457 opdrachten uitgevoerd in het kader van de de 

wettelijke brandpreventie (bv. advies bij bouw- of milieuvergunning, opmaak verslag, …). Voor de 

gemeente Zwevegem werden 76 opdrachten (5%) afgewerkt.  

4. JEUGDBRANDWEER  

De jeugdbrandweer werd in 2005 opgericht, in de schoot van de vrijwillige brandweer. In 2015 

werden de activiteiten van de jeugdbrandweer stopgezet. Door het lage ledenaantal konden geen 

optimale bijeenkomsten meer georganiseerd worden. De overgebleven leden werden geïntroduceerd 
bij andere brandweerposten van de hulpverleningszone Fluvia.  
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7. ECONOMIE EN TEWERKSTELLING  

7.1. AANSPREEKPUNT LOKALE ECONOMIE  

Bestuurszaken  
Lokale economie 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 10 
E economie@zwevegem.be 

7.2. ACTIES LOKALE ECONOMIE  

 
Bedrijvencontactdagen X-po Kortrijk 

 
 Zwevegemse Kadobon: powerbank bij aankoop vanaf 50 euro BONZ 

 Informatieavond ‘overheidsopdrachten voor ondernemers’ in april 

 Mogelijkheid online aangeven dat men leverancier wil worden voor gemeente Zwevegem  

 19de verjaardagsmarkt met randanimatie en degustatie op 11 augustus 

 Subsidiëring gevelrenovatie 

 Premie vestiging buurtwinkel 

 Deelname netwerkbeurs Bedrijvencontactdagen Kortrijk Xpo met Zwevegemse ondernemers 

op 9 en 10 december 

 Startersportefeuille voor nieuwe ondernemers 

 Opstart Facebookpagina Ondernemend Zwevegem 
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7.3. OPSTART SUBSIDIES VOOR ONDERNEMERS 

 Afbakening van de 5 handelskernen 

 Subsidiëring gevelrenovatie 

 Premie vestiging buurtwinkel 

 Startersportefeuille voor nieuwe ondernemers 

 

7.4. BEDRIJVENGIDS : 182 NIEUWE STARTERS IN ZWEVEGEM 

 26 in Heestert 

 17 in Moen 

 12 in Otegem 

 21 in Sint-Denijs 

 106 in Zwevegem 

 

 

7.5. PARKEERMOGELIJKHEDEN ZWEVEGEM CENTRUM 
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7.6. BEDRIJVENTERREINEN  

 
Evolis 

 

1.  Industriezone Bekaert-Betafence-Laebens, tussen Otegemstraat en grens met Harelbeke 

(Zwevegem) 
ꟷ Grootte: 73 ha 

ꟷ Bestaande bedrijven; aantal bedrijven: 3 
ꟷ Bezettingsgraad: 100 % 

2.  Industriezone De Blokken II, Blokkestraat (Zwevegem) 

ꟷ Grootte: 9,1 ha 
ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 

ꟷ Huidig aantal bedrijven op deel grondgebied Zwevegem: 6 
ꟷ Bezettingsgraad: 86 % 

ꟷ Nog 2,4 ha resterende grond 

3.  Industriezone Breemeers, Ellestraat-Blokellestraat (Zwevegem) 
ꟷ Grootte: 21 ha 

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 11 

ꟷ Bezettingsgraad 100% 
ꟷ Nog 3,2 ha vrije grond eigendom aanpalend bedrijf 

4. Industriezone, Pannenbakkersstraat (Zwevegem (Knokke)) 

ꟷ Grootte: 8 ha 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 15 

ꟷ Bezettingsgraad: 85.5% 
ꟷ Nog 1,16 ha resterende grond 

5.  Industriezone, Avelgemstraat-Kastanjeboomstraat (Zwevegem (Knokke)) 

ꟷ Grootte: 4,7 ha 
ꟷ Bezettingsgraad: 50% 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 4 
ꟷ Groot deel voor herbestemming, ±3 ha 

6.  Bedrijventerrein, Esserstraat (Zwevegem) 
ꟷ Grootte: 10 ha 

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 
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ꟷ Huidig aantal bedrijven: 27 

ꟷ Volledig gerealiseerd 

ꟷ Reservatie 0,58 ha voor realisatie bedrijfsverzamelgebouw (voor 8 bedrijven – 0,26 ha 
– 3 reeds verkocht – rest 0,15 ha) 

7.  Regionaal bedrijventerrein, ten zuiden N391 (Zwevegem) 
genaamd EVOLIS fase 2 

ꟷ Grootte: 21,5 ha  

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 
ꟷ Aankoop gronden gestart in functie van realisatie 

8.  bedrijventerrein, voor lokale bedrijven tussen EVOLIS en Hinnestraat (Zwevegem) 
ꟷ Grootte: 4,3 ha  

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 
ꟷ Aankoop gronden gestart in functie van realisatie 

9.  Nijverheidszone, Harelbeekstraat (Zwevegem) 

ꟷ Grootte: 1,83 ha 
ꟷ Private realisatie 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 7 
ꟷ Bezettingsgraad: 90% 

ꟷ Nog 0,17 ha resterende grond 

10.  Nijverheidszone gewestplan, t.h.v. Harelbeekstraat-Bekaertstraat (Zwevegem) 
ꟷ Grootte: 2,4 ha 

ꟷ Bestaande bedrijven: aantal bedrijven: 4 
ꟷ Bezettingsgraad: 100% 

11.  Bedrijfszone, Ellestraat (Zwevegem) (Brandstoffen) 
ꟷ Grootte: 0,6 ha 

ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

12.  Bedrijfszone, Kappaertstraat (Zwevegem) (Ruimdienst) 
ꟷ Grootte: 0,8 ha 

ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

13.  Industriezone, Vichtestraat (Otegem) 
ꟷ Grootte: 2,0 ha 

ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 2 
ꟷ Bijna onmogelijk voor nieuwe bedrijven 

ꟷ Nog 0,22 ha resterende grond 
14.  Ambachtelijke zone, Zwevegemstraat – Diesveldstraat (Otegem) 

ꟷ Grootte: 4 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 3 

ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 
15.  Industriezone, Zolderstraat – Zwevegemstraat (Otegem) 

ꟷ Grootte: 0,6 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 

ꟷ Nog 0,2 ha resterende grond 
16.  Industriezone, Scheldestraat (Otegem) 

ꟷ Grootte: 1,3 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 3 
ꟷ Nog 0,4 ha resterende grond 

17.  Industriezone, Tiegemstraat (Otegem) 

ꟷ Grootte: 3,2 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 2 
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ꟷ Nog 1,4 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid bestaande bedrijven) 

ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

ꟷ Opmaak gRUP Casino Otegem in opmaak 
18.  Bedrijfszone, Vichtestraat (Otegem) (Schrijnwerkerij) 

ꟷ Grootte: 0,55 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 

ꟷ Nog 0,22 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid bestaand bedrijven) 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

19.  Bedrijfszone, Pontstraat (Otegem) (Vetsmelterij) 
ꟷ Grootte: 0,4 ha 

ꟷ Private eigendom 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 

ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

20.  Bedrijfszone, Scheldestraat (Otegem) (Textiel) 
ꟷ Grootte: 0,7 ha 

ꟷ Private eigendom 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 2 

ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

21.  Ambachtelijke zone, Spichtestraat – Outrijvestraat (Heestert) 
ꟷ Grootte: 2 ha 62 a 

ꟷ Private realisatie 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 7 

ꟷ Nog 0,3 ha resterende grond 
22.  Industriezone, Moen-Heestert station (Heestert) 

ꟷ Grootte: 7 ha 

ꟷ Private eigendom 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 

ꟷ Nog 4,5 ha niet bouwrijpe resterende grond 
ꟷ Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

23.  Industriezone, Keiberg (Heestert) 

ꟷ Grootte: 1,5 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 4 
ꟷ Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

ꟷ Deel herbestemming in onderzoek 

24.  Ambachtelijke, zone Keiberg – Gauwelstraat (Heestert) 
ꟷ Grootte: 1,15 ha 

ꟷ Private eigendom 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 4 

ꟷ Nog 0,35 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid Brandstoffen Coussement) 
ꟷ Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

25.  Bedrijfszone, Vierkeerstraat (Heestert) (Houtzagerij) 

ꟷ Grootte: 0,9 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

26.  Bedrijfszone, Vierkeerstraat (Heestert) (Transport) 

ꟷ Grootte: 0,4 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 1 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

27.  Industriezone, Verzetslaan – Moenkouterstraat (Moen) 
ꟷ Grootte: 14 ha (+10 ha bestaande aanpalende zone Trekweg) 

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 16 (+ 2 bestaande delen) 
ꟷ Bezettingsgraad: 80% 

ꟷ Nog beschikbare bouwrijpe oppervlakte: 2,9 ha 
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28.  Industriezone, Moense Beekstraat – Vaartstraat (Moen) 

ꟷ Grootte: 2,9 ha huidige opp. 

ꟷ Private eigendom 
ꟷ Ingevolge gRUP “Bekaertsite Moen” deels omgevormd tot woonzone 

- reeds 2,5 ha omgevormd en in realisatie 
- nog 2,3 ha (2 bedrijven) later om te vormen 

- nog te behouden opp. Bedrijvenzone: 0,6 ha 

   2 bestaande bedrijven omgevormd tot 4 bedrijven kant Vaartstraat 
29.  KMO-zone, Nijverheidslaan – Vaartstraat (Moen) 

ꟷ Grootte: 1 ha 22 a 
ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 4 
ꟷ Volledig gerealiseerd 

30.  KMO-zone, Spinnerijstraat (Moen)  

ꟷ Grootte: 1 ha 
ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 4 
ꟷ Volledig gerealiseerd 

31.  Industriezone, Jolainstraat (Sint-Denijs) 

ꟷ Grootte: 5 ha 
ꟷ Private eigendom 

ꟷ Huidig aantal bedrijven: 2 
ꟷ Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven 

ꟷ Opmaak gRUP KMO-zone Jolainstraat 
32.  KMO- zone, Spoorwegstraat (Sint-Denijs) 

ꟷ Grootte: 1,46 ha (+0,8 ha bestaande aanpalende zone) 

ꟷ Realisatie door de intercommunale Leiedal 
ꟷ Huidig aantal bedrijven: 7 (+2 bestaande) 

ꟷ Bezettingsgraad: 100% 

7.7. WEKELIJKSE MARKT  

Zwevegem heeft sedert 1996 markt op dinsdagmorgen op het Theofiel Toyeplein. 
Het secretariaat is op de dienst bestuurszaken, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem 

Plaatsmeester, verantwoordelijke markt: Harry Coucke. 
 

 Tijdstip markt: dinsdagvoormiddag 

 Plaats markt: Theofiel Toyeplein 

 Bezetting markt: 36 standplaatsen, waarvan 31 abonnementen en 5 losse standplaatsen 

7.8. LANDBOUW EN TUINBOUW  

1. LAND- EN TUINBOUWBOUWTELLING 

In 2015 is de referentieperiode voor teelten veranderd naar april/mei. Dit is een gevolg van het 
vereenvoudigingsproces van de enquêtes, en in het bijzonder de afschaffing van de algemene 

landbouwenquête van mei. Bovendien is de bron van de gegevens gewijzigd waarbij zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt werd van administratieve gegevens. 

 

Voor 2015 zijn de statistieken over de rundveestapel afkomstig van Sanitelgegevens, en niet meer van 
de landbouwenquête in mei. Voor pluimvee werd in november 2015 een enquête gehouden bij een 

ruime steekproef pluimveehouders (de referentiedatum is 15 oktober). Voor de varkensstapel werden 
de cijfers opgemaakt door gebruik te maken van gegevens uit Sanitel in combinatie met een enquête. 

Het totaal aantal varkens en de drie grote categorieën zijn afkomstig uit Sanitel. Voor de 
subcategorieën werden coëfficiënten toegepast binnen de categorieën “mestvarkens” en “fokvarkens”. 

Deze coëfficiënten zijn opgemaakt op basis van een enquête bij een representatieve steekproef 

varkenshouders. Deze enquête heeft eveneens in november 2015 plaats gevonden. 
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Doordat de gegevensbronnen en de referentieperiode in 2015 voor de dierlijke statistieken gewijzigd 

zijn, dienen deze cijfers bij het vergelijken met voorgaande jaren met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden. 
 

Tabel: Overzicht gegevens land- en tuinbouwtellingen 2009-2014 uitgedrukt in ha 
(gegevens 2015 nog niet beschikbaar) 

Jaartal  2009  2010 2011 2012 2013 2014 

* aantal bedrijven  170 167 157 155 152 149 

* bedrijfsleiders 

natuurlijke persoon  

162 162  149 142 / / 

* bedrijfsleiders 

rechtspersoon  

8  5 8 13 /  / 

* oppervlakte 

cultuurgrond  

3902,47 

ha 

3879,19 

ha 

3899,56 

ha 

3751,31 ha 3787,45 ha 3693,42 ha 

* braakland  3,95 4,21 / 1,51 ha 1,08 ha 1,14 ha 

PLANTAARDIGE 

PRODUCTEN  

            

* voedergewassen  582,20 

ha 

586,65 

ha 

688,19 

ha 

519,25 ha 540,24 ha 602,25 ha 

* droog geoogste 

peulvruchten  

1,58 2,04 / / 7,83 ha / 

* granen voor de korrel  1308,82 

ha 

1238,60 

ha 

1162,48 

ha 

1339,32 ha 1260,10 ha 1146,40 ha 

* aardappelen  610,34 

ha 

631,77 

ha 

/ 520,35 ha 567,63 ha 548,44 ha 

* nijverheidsgewassen  441,49 

ha 

445,71 

ha 

663,97 

ha 

435,73 ha 438,66 ha 408,52 ha 

* tuinbouwgewassen  411,58 

ha 

453,12 

ha 

/ /  /  /  

DIERLIJKE  

PRODUCTEN  

            

* runderen  4.441 4.456 4.597 4.629 4.415 4.484 

* varkens  27.076 28.786 26.784 22.455 23.725 22.012 

* pluimvee  521.388 484.681 / 512.341 / 506.698 

* schapen  317 353 339 342 / /  

* geiten  / 8 0 0 / /  

* hoefdieren  / 74 / /  /  /  

* struisvogels  / / / /  /  /  

* aantal houders van 

runderen  

/ 83 / /  /  /  

* aantal houders van 

varkens  

/ 31 / /  /  /  

* aantal houders van 

pluimvee  

/ 14 / /  /  /  

* aantal houders van 

schapen  

/ 18 / /  /  /  
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Evolutie: Evolutie land- en tuinbouw in Zwevegem 2005-2014  

(gegevens 2015 nog niet beschikbaar) 
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2005  206  4101,12  

2006  195  4031,15  

2007  187  4021,04  

2008  181  3978,36  

2009  170  3902,47  

2010  167  3879,19  

2011  157  3899,56  

2012  155  3751,31  

2013  152  3787,45  

2014 149 3693,42 
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2. VERPACHTING DOOR DE GEMEENTE 

Er werd in 2015 geen land- en/of tuinbouwgrond verpacht door de Gemeente. 

3. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR SCHADE AAN TEELTEN 

De gemeentelijke schattingscommisie werd in 2013 samengesteld. De leden blijven aangesteld tot 
2018. 

De commissie kwam in 2015 1 keer samen om schade aan teelten vast te stellen. 

4. BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN 

Op basis van het decreet van 29 juni 1996 is subsidiëring van bebossing van landbouwgronden 
mogelijk. 

In 2015 waren er geen aanvragen voor bebossing van landbouwgronden. 

5. SUBSIDIE VOOR HET UITVOEREN VAN VERHARDINGSWERKEN AAN EEN PRIVATE 
TOEGANGSWEG NAAR EEN AFGELEGEN LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF. 

De subsidietoelage bedraagt 15 €/m². 

In 2015 werd geen aanvraag ingediend voor het uitvoeren van verhardingswerken aan private 

toegangswegen naar een afgelegen land- en/of tuinbouwbedrijf. 

7.9. TEWERKSTELLING  

 
Ubuntu – Blokkestraat  
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1. SOCIALE TEWERKSTELLING IN ZWEVEGEM 

Blokkestraat 29, bus 4 
8550 Zwevegem 
 

Voorzitter: Marc Claeys 
Secretaris: Hans Dumortier 

 

In 2014 is er een nieuwe samenwerkingovereenkomst gemaakt met vzw de Groep UBUNTU, vzw De 
Poort, PWA, het Gemeentebestuur en OCMW.  

 
Het is de bedoeling om meer samen te werken om de mensen uit de verschillende  doelgroepen te 

activeren. Er werd gekozen voor een nieuwe naam, omdat de naam Proper Zwevegem de lading niet 
meer dekte (groenonderhoud, klusjes, houtatelier….): tAlternatief. 

 

In 2015 werden de verschillende sociale economie initiatieven gecentraliseerd onder de naam van 
tAlternatief op de site van het coördinatiecentrum van de vzw groep UBUNTU. Hier zijn nu gehuisvest: 

 Het was- en strijkatelier (OCMW) 

 Het houtatelier (vzw groep ubuntu) 

 LDE (lokale diensteneconomie): ploeg zwerfvuil (gemeentebestuur) 

 LDE: groenploeg (gemeentebestuur) 

 LDE: klusjesdienst (gemeentebestuur) 

Met subsidies van ROSE (Regionaal Overleg Sociale Economie) werd voor 13.000 euro materialen 
aangekocht voor het houtatelier en de groendienst. De meeste verbouwingen van de site werden 

gerealiseerd door de instructeurs van de klusjesdienst met de ploeg zelf. Ook de logistieke ploeg van 

de vzw groep UBUNTU werd hiervoor ingezet. 

2. WERKLOOSHEID 

Werkloosheidsgraden% 

31/12/2015 Vlaanderen West-Vlaanderen Zwevegem 

  Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

2013 7.45 7.52 7.48 5.93 6.08 6.00 4.6 4.98 4.77 

2014 7.85 7.91 7.87 6.35 6.45 6.40 4.29 5.06 4.64 

2015 7.8 7.8 7.8 6.2 6.2 6.2 3.8 4.7 4.2 
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3. SOCIALE ECONOMIE 

De bedoeling van sociale economie is om moeilijk te plaatsen werkzoekenden (wegens lichamelijke 

problemen, leeftijd, opleiding…) aan het werk te krijgen en mits begeleiding maatschappelijk nuttige 
taken te verrichten en tezelfdertijd economisch te renderen. 

 
In Zwevegem wordt dit gerealiseerd door de unieke samenwerkingsovereenkomst tAlternatief met de 

vzw groep Ubuntu, vzw de Poort, PWA, Gemeentebestuur en OCMW. Er is ook een samenwerking met 

de Kringloopwinkel en Food 4 All. 
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8. ONDERWIJS 

8.1. GEMEENTELIJK GEWOON BASISONDERWIJS 

 

GEMEENTESCHOOL KOUTER 

Kleuteronderwijs   

 Administratieve zetel: H. Consciencestraat 28 A, Zwevegem – tel. 056 28 54 50 
– fax 056 28 54 51 

 Vestigingsplaats 2: Sch. J. Vercruyssestraat 40, Zwevegem  

– tel. 056 75 62 15 
 Vestigingsplaats 3: Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem – tel. 056 75 74 51 

Directie: Lieve Duyck 

GEMEENTESCHOOL KNOKKE  

  Lager onderwijs  

 Administratieve zetel: Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem – tel. 056 75 74 51 

 Directie en secretariaat: Orveiestraat 1 bus 1, Zwevegem – tel. & fax 056 75 74 51 

1ste, 2de en 3de leerjaar: Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem – tel. 056 75 74 51 
H. Consciencestraat 28 A, Zwevegem – tel. 056 28 54 50 

4de,5de en 6de leerjaar: Parkvestiging, Kouterstraat 80 A, Zwevegem –  
tel. 056 70 71 95 

Directie: Ronny Gremeaux 
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GEMEENTESCHOOL HEESTERT  

Kleuteronderwijs en 1ste leerjaar: Gauwelstraat 22, Heestert - tel. 056 64 68 31 

2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: Vierkeerstraat 26, Heestert – tel. & fax 056 64 56 41 
Directie: Lieven Desmet  

GEMEENTESCHOOL SINT-DENIJS  

Kleuteronderwijs en 1ste t.e.m. 6de leerjaar 

 Administratieve zetel: Dalestraat 40, Sint-Denijs – tel. & fax 056 45 57 72 

Directie Bart Desmet 

8.2. GEMEENTELIJK BUITENGEWOON ONDERWIJS  

Gemeenteschool voor buitengewoon 

onderwijs De Klim-op 

 

 Administratieve zetel: Th. Toyeplein 9, Zwevegem – tel.056 75 88 56 

 Aanbod:  Type 1 / Type Basisaanbod (lager) – Type 3 / Type 9 
(kleuter + lager) 

Directie  Frank Dooms  

8.3. SCHOOLBEVOLKING  

 Kleuter Lager  Secundair Totaal 

 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 

Gemeenteschool 
Kouter 

240 245         240 245 

Gemeenteschool 
Knokke 

    313 308     313 308 

Gemeenteschool 
Heestert 

80 83 155 148     235 231 

Gemeenteschool St.-
Denijs 

84 69 108 107     192 176 

Gemeenteschool BO 
/De Klim-op 

6 4 75 77     81 81 

Vrije Centrumschool 
I 

124 119 133 142     257 261 

Vrije Centrumschool 
II 

    216 216     216 216 

Vrije Centrumschool 
III 

124 124 129 133     253 257 

Vrije basisschool 
Moen 

97 102 134 129     231 231 

Vrije basisschool 
Otegem 

74 78 127 127     201 205 

GO BS De Windroos 45 42 89 93     134 135 

Rhizo College 
Zwevegem 

        697 658 697 658 



59 
 

 

8.4. INFRASTRUCTUURDOSSIERS 

Het bouwdossier voor de bovenbouwvestiging van de Knokkeschool (administratief), gelegen langs de 

Kouterstraat kende zijn verder verloop. Begin mei 2015 zijn de eigenlijke bouwwerken van start gaan. 
De ingebruikname wordt voorzien bij het begin van het schooljaar 2016-2017. 

 
Voor de gemeenteschool Heestert werd eind 2010 al een aanvraag ingdiend bij de subsidiërende 

overheid Agion. 
Evenwel moet er rekening worden gehouden met een wachtlijst van minstens 7 jaar. 

Om bij een finale goedkeuring tot bouwen verder geen tijd te verliezen, werd in 2014 al gestart met de 

voorbereidingen, met de opmaak van een conceptnota. Een aantal principes omtrent de locatie, 
mobliliteit, voorzieningen voor schools en naschools gebruik werden daarbij vastgelegd. 
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8.5. KUNSTACADEMIE  

Transfostraat 13 
8550 Zwevegem 
T 056 71 69 76 
E info@kazevegem.be 
 

In september 2010 werd gestart met een zelfstandige Kunstacademie voor Muziek, Woord en 

Beeldende Kunst. 
 

Op 1 februari 2015: 963 leerlingen 
 

Directie: Heidi De Clercq 

Coördinator Muziek: Diederik Glorieux 
Coördinator Woord: Barbara Vanwelden 

Coördinator Beeldende Kunst: Brecht-Jan Verschuere 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

mailto:info@kazevegem.be
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9. VRIJE TIJD EN ONTSPANNING  

9.1. JEUGD  

Vrije Tijd 
Jeugd 
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem 
T 056 76 59 80  
E jeugd@zwevegem 
 

 
 

In 2015 werden opnieuw tal van activiteiten georganiseerd door het intern verzelfstandigd agentschap 
Z@P. Eind 2015 werd IVA Z@P afgeschaft en werden de activiteiten overgenomen door de 

Jeugddienst. 
Tijdens alle schoolvakanties werden grabbelpasactiviteiten georganiseerd voor kinderen tussen 5 

en 13 jaar en konden de allerkleinsten (2,5 tot 6 jaar) terecht op de kleuterwerking Petoeter. 

Tijdens de zomervakantie konden kinderen tussen 6 en 13 jaar ook terecht op de 
speelpleinwerking. 

 
Vanwege het grote succes werden in 2015 meerdere themakampen georganiseerd voor 

verschillende leeftijden. Paasvakantie: kleuterronde i.s.m. Creafant vzw, Muzikale ontdekkingsreis 

i.s.m. Tamboeri vzw, Word striptekenaar i.s.m. Randy Naessens.  Zomervakantie: Kleuterkunsten 
Boris ontdekt (KA), De circusartiesten (Circus Tico), Op de planken (Bieken Vanlaeken), 

Kleuterdanskamp (Creafant), Kleine wetenschappers (Creafant), Robot Atelier (KA), Er was eens… 
muziek (Tamboeri vzw), Heel heel lang geleden (Creafant), Danskamp (Kreadance Diva), 

Avonturenkamp (Oenanthe). 
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VZW JEUGDHUIS DE HARP 

Voorzitter: Olivier Demeestere 

Secretaris: Wannes Bouckenooghe 
Maatschappelijke zetel: Otegemstraat 236, 8550 Zwevegem 

 
Activiteiten: Vlottentocht en Vlottenrock, comedyoptredens, thema-avonden,… 

9.2. CULTUUR EN ONTSPANNING VRIJE TIJD/CULTUUR 

Blokkestraat 29 bus 1 

T 056 76 55 70  
E: cultuur@zwevegem.be 

 

Het beheer van het “Gemeenschapscentrum” wordt toegekend aan de raad van bestuur, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeenteraad en afgevaardigden van de Gemeentelijke 

Adviesraad voor Cultuurbeleid. 
 

Voorzitter: Johan Rollez 

Secretaris: Paulette Loosveldt 

1. KRACHTLIJNEN VAN DE WERKING 

 Het cultureel abonnement met 4 avondvoorstellingen blijft een topper. Het systeem van 

reductiebonnen bij het cultureel abonnement werd uitgebreid naast de voorstellingen van de 

amateur-theatergezelschappen naar de concerten van de muziekmaatschappijen. 

 Schoolvoorstellingen voor kleuters en lager onderwijs 

 Familievoorstellingen i.s.m. Grabbelpas en Gezinsbond 

 Vormende cursussen: Spaans 
 Creativiteitscursussen ’s namiddags en ’s avonds: keramiek, tekenkunst, aquarel, 

monumentale, grafiek, kantklossen, workshop graffiti 

 Tentoonstellingen in 2015: “Met andere woorden”, Buren bij Kunstenaars, Kunstzomer i.s.m. 

provinciale en Vlaamse overheden in Transfo, de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling van het 

gemeentelijk tekenatelier  
 Tijdens het cultureel weekend werd aan 30 cultureel verdienstelijke personen hulde gebracht.  

 In mei vond “Factory” plaats op Transfo, een samenwerking met het Festival van Vlaanderen 

en in de Sint-Amanduskerk een concert met het Brussels Philharmonic. 

 In het kader van Vlaanderen Feest werd een kinderprogramma georganiseerd met BlitZ 

gevolgd door een avondprogramma met Jelle Cleymans en Jonas Van Geel. 
 Jaar van het Woord: woordstrijd (affichewedstrijd), ruilboek, poëziepad i.s.m. Marnixring, 

Woordstrijd, Jeugddichter i.s.m. Willemsfonds, tentoonstelling “Met andere woorden” 

Infrastructuur 

 Theatercentrum 

 OC De Brug 

 Priesterage 

 site Sint-Paulus 

Dit zijn de gebouwen in gemeentelijk beheer die het meest zijn gebruikt voor culturele 
activiteiten, met een vrijwel dagelijkse bezetting. 

Werkgroep Bouwkundig Erfgoed 

 Met Open Monumentendag werd Transfo in de kijker geplaatst: rondleidingen met gids over 

de ganse site en animatie 

 Opvolging inventaris + waardevolle graven 

 Opvolging lopende discussiedossiers: Kasteelhoeve, Sint-Pietersbrugje, kapel Heestert 

 Bespreking erfgoednota 

mailto:cultuur@zwevegem.be
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2. VZW’S  

vzw ontmoetingscentrum Malpertus Heestert 

Voorzitter: Willy Snaet 
Secretaris: Pol Demeulenaere 

vzw parochiaal centrum Knokke 

Voorzitter: Daniël Verstraete 
Secretaris: Dirk Vercaempst 

vzw parochiaal centrum Moen 

Voorzitter: Rik Ryckbosch 
Secretaris: Lien Ryckbosch 

vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs 

Voorzitter: Noël Hoogstoel 
Secretaris: Marianne Bossuyt 

 

3. TOERISME  

Algemeen 
 Alle toeristische info (geschiedenis, bezienswaardigheden, natuurbeleven, actief ontspannen, 

relaxen en wellness, culinair genieten, logies,…) is gebundeld in een brochure “Beleef 

Zwevegem”. De brochure staat op de gemeentelijke website. Diverse interessante links zijn 

opgenomen i.v.m. wandelen, fietsen en recreatie. 
 Tijdens de zomerperiode staat langs het kanaal ter hoogte van Transfo een mobiele bar “De 

Speedboot”.  

 Opvolging dossier voor integratie van een toeristisch Infopunt op Transfo. Finalisatie voorjaar 

2016. 

Wandelen en fietsen 

 Bevergem wandel- en fietsroute. Inwandeldag van de route op 13 december 2015. 

 Nieuw wandelnetwerk “Land van Streuvels” met een traject over Otegem. 

 Aan Transfo staat een oplaadpunt voor elektrische fietsen geïnstalleerd en een installatie voor 

kleine fietsherstellingen. 

Cultuurcafé De Vrijheid 

In 2015 organiseerde cultuurcafé De Vrijheid in Sint-Denijs op regelmatige basis  
concerten, tentoonstellingen, voordrachten,… Het cultuurcafé is eveneens een  

secundair toeristisch onthaalpunt waar toeristische info over de regio beschikbaar is. 

Transfo Zwevegem 
De gemeente Zwevegem heeft in 2004 de gewezen elektriciteitscentrale (1911) in eigendom 

verworven. Transfo is als industrieel erfgoed beschermd, is in volle restauratie en kan op 

aanvraag met een gids bezocht worden. 
De fuifzaal wordt druk gebruikt voor tal van evenementen. Geregeld vinden er ook op Transfo 

tentoonstellingen, fotoshoots, bedrijfsevenementen, privéfeesten, muziekfestivals plaats en kan men 
buiten aan avontuurlijk sporten doen. 

De duiktank opende in maart 2015. Eind april was er Erfgoeddag en in mei vond “Factory” plaats in 

het kader van Festival van Vlaanderen. De persconferentie van Bevergem ging er ook door. 
In juni vond opnieuw Transfo Outdoor plaats en de “Inkijkdag” met Open Monumentendag was een 

groot succes. 
De dossiers voor de aanleg van omgeving, speelplein en toeristisch infopunt werden opgevolgd om in 

april 2016 te worden gefinaliseerd. 
De loods Persyn werd afgebroken en de ramen van de conciërgerie werden vervangen. 
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Het dossier voor de opkuis van het ketelgebouw werd aanbesteed en toegewezen voor uitvoering in 

2016. Ook werden heel wat ingrepen gedaan voor de algemene veiligheid o.a. plaatsen van camera’s, 

bewaking door Securitas. 

 
Transfo – Transfostraat  

 

9.3. FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN  

1. FEESTCOMITÉS 

 Naam Adres Gemeente Telefoon 

*Zwevegem Centrum     

Voorzitter De heer Yves Vandewal Deerlijkstraat 161 8550 Zwevegem 0473 93 80 19 

Secretaris De heer Giovanni Amelinck Oostenrijklaan 3 8550 Zwevegem 0498 17 77 64 

     

*Zwevegem Kappaert     

Voorzitter De heer Gerard Amelynck Gaversstraat 3 8550 Zwevegem 056 75 63 02 

Secretaris Mevr. Nicole Wolfvelde  Kappaertstraat 100 8550 Zwevegem 056 77 83 58 

     

*Zwevegem Kreupel     

Voorzitter De heer Lionel Verfaille Bellegemstraat 62 8550 Zwevegem 056 75 58 96 

     

*Zwevegem Knokke     

Voorzitter De heer Willy Vancauwenberghe Ellestraat 82 8550 Zwevegem 056 75 76 18 

Secretaris Mevr. Fanny Vancauwenberghe Winkelstraat 15 8550 Zwevegem  

     

*Flanders Events vzw     

Voorzitter De heer Yvan Devlaminck Schellebroekstraat 27 8550 Zwevegem 056 75 40 49 

Secretaris Mevr. Sieglinde Casier Otegemstraat 34 8550 Zwevegem 056 75 55 84 

     

*Heestert Centrum     

Voorzitter De heer Eric Françoys  Gauwelstraat 101 8551 Heestert 056 64 69 83 

Secretaris Mevr. Dorine Verhelle Gauwelstraat 35 8551 Heestert  

     

*Heestert Waterhoek     



65 
 

Voorzitter De heer Marc Rysselinck Schoolstraat 13 8551 Heestert 056 64 83 01 

Secretaris Mevr. Heidi Deverwerre Schoolstraat 13 8551 Heestert 056 64 83 01 

     

*Moen Centrum     

Voorzitter De heer Tim Demeestere Herembodegemstraat 53 8552 Moen 0479 32 24 11 

Secretaris De heer Marino Dierick Nijverheidslaan 52 8552 Moen 056 64 69 16 

     

*Otegem Centrum     

Voorzitter  De heer Stijn Coudyzer Herrekotstraat 5 8553 Otegem 0495 93 25 87 

Secretaris De heer Xavier Kerkhove  Diesveldstraat 22 8553 Otegem 0496 06 84 49 

     

*Otegem Pontwijk     

     

Secretaris De heer Frans Goemaere Fatimastraat 2 8553 Otegem 056 77 99 13 

     

*Sint Denijs Centrum     

Voorzitter Mevrouw Pascale Thibaut Sint-Denijsplaats 40 8554 Sint-Denijs 056 45 63 00 

Secretaris De heer Dirk De Zutter Koffiestraat 36 8554 Sint Denijs 056 45 71 54 

     

*Nijzeke Sint-Denijs     

Voorzitter De heer Geert Depraetere Brucqstraat 21 8554 Sint Denijs 056 45 54 47 

Secretaris De heer Guy Thibaut Driesstraat 38 8554 Sint-Denijs 056 45 65 77 

2. JAARLIJKSE FEESTEN  

In 2015: 

 
ZWEVEGEM 

Kappaert  3 mei 

Kreupel  28 juni 
Zwevegem-Ommegang  5 juli 

Internationaal Streekbierenfestival  14-15 augustus 
Knokke-Ommegang  16 augustus 

Zwevegem-Kermis  13 september 

Knokke-Kermis  11 oktober 
 

HEESTERT 
Heestert-Ommegang  15 augustus 

Heestert-Kermis  4 oktober 
Waterhoekfeesten  11 oktober 

 

MOEN 
Moen-Ommegang  28 juni 

Moen-Kermis  13 september 
 

OTEGEM 

Otegem-ommegang  7 juni 
Pontwijk  19 juli 

Otegem-kermis  6 september 
 

SINT-DENIJS 

Sint-Denijs-Ommegang  21 juni 
Sint-Denijs-Kermis  20 september 

Dries “Nijzeke”  11 oktober 
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3. DIENST FEESTELIJKHEDEN 

 Transport van allerhande materiaal voor feestelijkheden in Groot-Zwevegem 

 Maken van podiums, plaatsen van zaalverlichting en geluidsversterking en klaarzetten van 

zalen voor verschillende culturele manifestaties in de deelgemeenten van Groot-Zwevegem. 

 Transport van allerhande meubelen voor het OCMW 

 

4.OFFICIËLE ONTVANGSTEN 

 Leiding hostessen: Petra Deweer, Blokkestraat 29, Zwevegem 

 In 2015 werden 97 officiële ontvangsten aangeboden door het gemeentebestuur. 

9.4. SPORT 

Sport 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
T 056 76 58 00 
E sport@zwevegem.be 

1. SPORTDIENST 

Prioriteiten voor 2015: dossier toekomstig zwembad. 

SPORTPROMOTIE 

Algemene sportactiviteiten 

 sportkampen en lessenreeksen zwemmen tijdens de schoolvakanties 

 omnisportkampen tijdens de krokus-, paas-, herfst- en zomervakantie i.s.m. de jeugddienst  

 kampenaanbod voor kinderen met leermoeilijkheden, vooral aandacht naar het leren fietsen 

voor kleuters nl. leren fietsen zonder steunwieltjes voor de kleuters  

 interscolaire zwem- en atletiekhappening voor de lagere scholen  

 ondersteuning verschillende initiatieven van het Bloso, de provinciale sportdienst, de Stichting 

Vlaamse Schoolsport, het Instituut voor Sportbeheer, de Burensportdienst en de 
gemeentelijke sportraad 

 eerste sporteldag,een sportieve namiddag voor de senioren vanaf 50 jaar, i.s.m. 

burensportdienst 

 eerste echte sportinstuif voor jongeren in de Expo van Waregem i.s.m. de jeugddienst. De 

kinderen konden zappen tussen verschillende avontuurlijke, gekende en minder gekende 
sporten.  

 huldiging van de sportkampioenen op 14 maart 2015 

 Zwevegemse kinderen konden deelnemen aan Allez Eddy, een sportieve dag voor ieder kind  

die gek is op wieltjes i.s.m. jongeren van vzw jongerenzorg  
 jaarlijkse activiteiten zoals bv. start to run i.s.m. met de plaatselijke atletiekclub 

 helpen sportclubs en scholen bij de voorbereiding van hun activiteiten, zowel logistiek als 

administratief en afhankelijk van de noden, soms ook d.m.v. deskundig advies 

 lancering SNSpas – sport na school voor het middelbaar onderwijs – in Zwevegem 

 
Zwembadactiviteiten 

 lessenreeksen o.a. aquaspinning, aquajogging, leren zwemmen kleuters, stijltrainingen voor 

volwassenen en pre- en postnatale oefeningen 

 speciale actie ‘gratis zwemmen op uw verjaardag’  

 tijdens elke vakantie: opblaasbaar springtoestel te water  

 zwembaddagen 

 zwemmarathon 

 kleine attentie voor moeders en vaders tijdens moederdag en vaderdag  



67 
 

 interscolaire zwemhappening voor scholen 

 spaaracties voor goede klanten en sportpromotieactie voor het gemeentepersoneel  

 Valentijn-ontbijtzwemmen  

Bijzondere manifestaties 

 internationale kanoregatta, een organisatie van Sobeka Kanoclub Zwevegem op het kanaal 

Bossuit-Kortrijk 

 kickbocksgala, een organisatie van Siam-gym  

 4-together zwemhappening 

 6de triatlonhappening langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, organisatie No Limit Team 

 internationale Betafence cyclocross, organisatie Koninklijke wielerclub Otegem Boven; 

 internationaal X-mas tornooi (basketbal), organisatie Tiger basketbaltclub 

 internationale badmintontornooien, organisatie badmintonclub DZ99 

 in 2015 stond Zwevegem volledig in het teken van ‘Dorp van de Ronde 2015’ 

o Flanders Classics heeft de gemeente Zwevegem aangewezen als ‘Dorp van de Ronde 
2015’. De keuze van de West-Vlaamse gemeente is een eerbetoon aan Marcel Kint, 

die de Ronde van Vlaanderen bij de onafhankelijken won in 1935, precies 80 jaar 

geleden. Marcel Kint was de langst regerende wereldkampioen met zijn overwinning 
op het WK van 1938 in Valkenburg. Er werden heel wat activiteiten georganiseerd in 

de gemeente in het kader van Dorp van de Ronde. 
 Lancering UiTPAS 

2. SPORTINFRASTRUCTUUR 

Voetbalaccommodatie Heestert 
 uitvoering dossier ‘omzetting van elektriciteit naar gas voor sanitair wam water’ 

 oplossing voor probleem met de kabel borstwering eerste veld door plaatsing nieuwe nadars  

 levering extra zand op voorwaarde dat de club de putten op het veld bijvulde 

 levering verf schilderwerken in regie van de club 

 positief advies voor het vernieuwen van de doucheruimte in de kleedkamer van de 

scheidsrechter, uitvoering door de club zelf  

 invoering tarief voor verhuur kantine Sparta Heestert  

 start dossier ‘snoeien van bomen eerste veld’  

 vraag naar extra kleedruimte bekijken 

 verder onderzoek naar de mogelijkheid voor containers in 2016 

Voetbalaccommodatie Knokke 

 toewijzing vernieuwing terreinverlichting aan de voetbalclub: herkeuring verlichting zeer nipt 

positief (gemeente betaalt limitatief conform de overeenkomst) (uitvoering gepland in 2016) 
 goedkeuring plaatsing afdak aan ingang cafetaria in regie van de club (gemeente betaalt 

limitatief het materiaal conform de overeenkomst) (uitvoering gepland in 2016) 

 herstelling ingangspoortje tot de terreinen 

 voorbereiding dossier voor vernieuwing draad borstwering in regie van de club (gemeente 

betaalt het materiaal) (Uitvoering gepland in 2016)  

Voetbalaccommodaties Otegem 

 vernieuwing terreinverlichting in 2015, verzwaring voorzien in 2016 na vervanging/herstelling 

armaturen kantine en kleedkamers door de club zelf  

 herstelling wegdekschade t.h.v. tickethuisje 

 herstelling loshangende ballenvanger 

Voetbalaccommodatie ex-beka 

 aankoop waterbesparende douchekoppen, installatie in 2016 

 vernieuwing ballenvanger in regie van de club (materiaal ter beschikking gesteld door de 

gemeente) 

Voetbalaccommodaties Zwevegem 

 herstelling verlichting voetbalvelden na negatieve keuring voetbalbond 
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 probleem wateroverlast kleedkamer opgelost 

 herstelling schade na inbraak 

Voetbalaccommodatie Kappaert 

 omschakeling verwarming op gastoestellen  

 verrichting van heel wat werk door residerende clubs zelf, vooral in het nieuwe gebouw in het 

verlengde van het sanitair blok 

 uitvlakking verzakkingen in het voetbaldveld, daardoor clubs tijdelijk naar een ander 

voetbalveld 

Voetbalaccommodatie en sportcentrum Sint-Denijs 

 vervanging kapotte lampen in gans het gebouw, binnen en buiten 

 vervanging douchekoppen door opbouwdouchen (ontkalken gaf geen bevredigend resultaat 

meer) 

 reiniging regenwaterput 

 dakherstelling boven liggende wip in boltrog 

 vervanging opengebroken oprijlaan hersteld na vervanging van controleputten en deksels 

voor afvoer water van het gebouw en van de drainage, en nieuwe hoofddrainage 

 drainage voetbalveld hersteld 

 omschakeling verwarming op rinai toestellen 

 nieuwe luchtverhitters in boltrog: 2  

 signalisatie probleem met verlichting voetbalveld, dossier opgestart voor herstelling 
 plaatsing lamp voor grondverlichting bij schietstand buiten 

 vervanging kapotte venster  

 herstelling kleine problemen met elektriciteit  

Voetbalaccommodatie Moen 

 herstelling verwarmingsinstallatie 

 start dossier berging tussen de 2 voetbalvelden, uitvoering in 2016 

Ontmoetingscentrum Otegem 

 uitvoering verschillende herstellingen(herstelling lekken chauffagebuizen, een berging voor 

schoonmaakmateriaal omwille van een bemerking bij de elektriciteitskeuring en i.f.v. 

bescherming nieuwe schrobmachine, …)  
 verfijning plannen voor een nieuwe keuken in de cultuurzaal 

 investerings-/schoonmaakplan opgemaakt door de clubs en zij vragen hiervoor financiële 

tussenkomst van de gemeente: het huren van een hoogtewerker voor reiniging sportzaal (bv. 

stofnetten dak, vochtwerend verven van de kleedkamers, schilderen deuren kleedkamers, 

vochtprobleem muren kleedkamers oplossen, vervangen gebroken vloer- en muurtegels, 
grondige opknapbeurt toiletten, herinrichten bar, aankoop nieuwe tafels en stoelen voor 

cultuurzaal,…) 
 op punt zetting sportmaterialenberging  

 vervanging douches door een opbouwsysteem gezien de lekkende buizen in de muur 

 plaatsing stootbalken op de muur van de sporthal ter voorkoming van verdere schade door 

verrolbare basketpanelen 

Tenniscentrum 

 vervanging koepels en voorzien van nieuwe opstanden, herstelling dak deeltelijks 

 gedeeltelijke heringericht bar  

 herstel omheining van de buitenterreinen 

 investering in de douches 

 reiniging goten door de club  

Schietstand 

 vervanging steunbalken omwille van verzakking 

 start dossier voor verdere vervanging van de steunbalken 

 onderzoek technische dienst voor het probleem van verzakking van de berging   
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Centrum De Brug 

 kajakclub vraagt financiële ondersteuning voor vervanging vloer buitenterras, dossier wordt 

bekeken i.f.v. investering in 2016 

Nieuw zwembad 

 alle aandacht ging naar de onderhandelingsprocedure voor het toekomstig zwembad. Kortrijk 
is opdrachtgevende overheid voor hun eigen toekomstig bad en voor het bad van Zwevegem. 

Nauwe samenwerking met de bedoeling toewijzing eenzelfde private partner in een DBFMO-

overeenkomst 
 voorbereiding overstapping (begin 2016) naar een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking om alsnog enkele punten verder te kunnen doorpraten 

Sportpunt Zwevegem 

 Sportpunt 1 

o judozaal en vergaderzalen: voorzien van een airco 
o vervanging kapotte venster gymzaal en kijkzaal 

 Sportpunt 2 

o stelselmatige vervanging van de buizenconstructie watercirculatie 
o herstelling lek kade 

o plaatsing nieuwe piston beweegbare bodem zwembad voorjaar 2015 en oplossing 

probleem met nieuwe piston eindejaar 2015  
 Sportpunt 3 

o vernieuwing lampen voor veldverlichting  

o opvraging offerte voor vervanging van keermuur kant garageweg, uitvoering voorzien 
januari 2016 

o start vernieuwing polsstokmat, aankoop voorzien begin 2016 

o voorbereiding dossier voor vernieuwing zand in verspringbakken, voor nivelleren 
kogelstootbak, voor plaatsing boordsteen achter ballenvanger keepersveld zodat 

boomschors niet meer kan wegspoelen in 2015 (uitvoering voorzien voorjaar 2016) 
o negatieve advisering ontmossing eternitdak wegens asbestproblematiek (dossier her 

te bekijken begin 2016) 

o herbekijken groenonderhoudsplan n.a.v. verbod gebruik onkruidverdelger 

3. BEHEER 

1. Algemeen beheer   

De activiteiten/exploitatiewerkzaamheden van vzw sportbeheer Zwevegem werden vanaf januari 2014 

stelselmatig overgenomen door de gemeente waardoor de vzw sportbeheer Zwevegem geen 
activiteiten van gemeentelijk belang meer ontplooide. De vzw bleef wel bestaan, zodat lopende zaken 

in 2014 verder konden worden afgehandeld.  
In het voorjaar 2015 vond de laatste ontbindingsvergadering plaats en werd de vzw definitief 

stopgezet.  
 

2. Technisch Beheer 

1. VZW Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem  

Op 31/12/2015 
 

Voorzitter: De Clercq Frank, Rozendreef 28, Zwevegem 
Secretaris: Damman Lieven, Kanaalstraat 81, Zwevegem 

Deze vzw wordt beschouwd als op zich zelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in 
de gemeente. 

Het bestuur en de algemene vergadering werden deels herkozen.  
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2. Gemeentelijke Schietstand Zwevegem 

Op 31/12/2015 

 
Voorzitter: Dirk Bastin, Filip van de elzaslaan 15, 8500 Kortrijk 

Secretaris: Bart Vanherweghe, Herpelstraat 4, 8530 Harelbeke 
Deze vzw wordt beschouwd als op zichzelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in 

de gemeente. 

 
3.VZW Ontmoetingscentrum Otegem 

Voorzitter: Eddy Defoor, Zwevegemstraat 48, 8553 Otegem 
Secretaris: Geert Dendoncker, Blauwvoetstraat 2, 8553 Otegem 

Deze vzw wordt beschouwd als op zichzelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in 
de gemeente. 

De vzw wijzigde het reglement van inwendige orde. 

Er werd een nieuwe drankenleverancier aangenomen. 

9.5. OPENBAAR GROEN EN NATUURONTWIKKELING 

Publieke Ruimte 
Dienst Groen, natuur & landschap 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T (056) 76.57.00 
E atd@zwevegem.be 

1. GROENVOORZIENING 

1. Periodieke aanplantingen 

De gemeente kocht in het plantseizoen, najaar 2015, 183 hoogstambomen aan voor vervanging en 
kleine aanleg in woonwijken en in het buitengebied. Deze plantwerken gebeurden door eigen 

personeel. 

De hoogstambomen, aangeplant door aannemers in het kader van een wegenisdossier of in het kader 
van een sociale verkaveling, zijn niet opgenomen in onze lijst. 

Het grootste deel van de aanplant gebeurde in de Kaveiestraat waar ter vervanging van een dreef met 
106 Populus ‘Ghoy’ er 86 eiken (Quercus robur) aangeplant werden eind 2015-begin 2016. 

In Ten Akker-Watermolenstraat werden in 2015 164 bomen (Tilia) gerooid die in het voorjaar van 

2016 zullen vervangen worden door een 60-tal Ijzerhouten (Parrotia persica ‘Vanessa’).  
 

Hoogstambomen  
aangeplant per 
deelgemeente/plantseizoen  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 2015 

Zwevegem 183 87 58 230 176 147 66 81 64 

Otegem 14 1 1 2 2 4 1 2 3 

Heestert 17 33 10 15 10 3 2 10 1 

Moen 37 27 21 34 24 10 5 6 5 

Sint-Denijs 17 13 68 37 46 20 9 3 110 

TOTAAL 268 161 158 318 258 184 83 102 183 

 

Meer en meer worden ook meerstammige heesters aangekocht: 13 stuks in 2015. 
(gemiddelde maat 200-250 cm – Amelanchier canadensis) 
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2. Projecten en investeringen woongroen en verkeersgroen 

Volgende projecten werden in 2015 gefinaliseerd: 
 Omgevingswerken verkaveling Ierlandlaan (tussen Europaplein en Ellestraat: private 

verkaveling). Hier werd in hoofdzaak Quercus robur ‘Koster’ aangeplant.  

3. Belangrijke studies, renovatiewerken en groenonderhoud 

Volgende dossiers werden in 2015 door de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en 

schepenen goedgekeurd of afgewerkt: 
 

Exploitaitie : 
 Maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem voor het dienstjaar 2015. 

 Regeneratie van voetbalvelden te Zwevegem voor het dienstjaar 2015. 

 Onderhoud van het openbaar groen op de kinderspeelplaatsen te Zwevegem voor dienstjaren 

2013-2014-2015. 

 Goedkeuring van het openbaar groen aan Gemeentepunt Zwevegem voor dienstjaren 2013-

2014-2015. 
 Uitvoeren van groenonderhoud in de KMO-zone Esserstraat te Zwevegem voor dienstjaar 

2015-2016-2017: i.s.m. Leiedal. 

 Uitvoeren van groenonderhoud omgeving bedrijventerrein De Blokken Zwevegem voor 

periode 2015-2018: i.s.m. Leiedal. 

 
Investeringen: 

 Project “Lelijke plekjes” – Stationsomgeving Helkijnstraat te Sint-Denijs i.s.m. intercommunale 

Leiedal en het Provinciebestuur West-Vlaanderen. 
 In de loop van 2015 werd het ontwerp goedgekeurd door de gemeenteraad en werd er 

eveneens een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen 

en gemeentebestuur Zwevegem. 
 Renovatie gemeentepark : 

o Presentatie voorontwerp (cbs 4/3/2015) 

o Goedkeuring ontwerp (GR 28/09/2015) 

o Info – en werksessie: 5 december 2015 
 Omgevingswerken Transfo: lot 1 wegenis, lot 2 groenaanleg, lot 3 speeltoestellen. 

 Aanleg groene parking en het plaatsen van een overdekte fietsstalling in omgeving 

Gemeentepunt. 

 Goedkeuring van de overeenkomst inzake het uitvoeren van boscompensatie Lettenhof tussen 

Intercommunale Leiedal en gemeente Zwevegem. 
 Heraanleg van de beekvallei op de ex-Bekaertsite langs de Blokkestraat Zwevegem 

(definitieve oplevering). 

 Omgevingswerken Gemeentepunt (waarborgperiode). 
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Varia: 

 Cbs 04/03/2015: nota procedure rooien bomen op openbaar domein op vraag van bewoners. 

 Cbs 18/03/2015: nota verkoop perceel ex politiekantoor – bibtuin. 

 Cbs 30/09/2015: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst inzake de werking van het 

Stadlandschap Leie en Schelde tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente 
Zwevegem. 

 Cbs 02/12/2015: startbeslissing signaalgebied Slijpe Zwevegem. 

 

4. Aankopen 

 Aankoop van bomen, perkplanten en zomerbebloeming (exploitatie). 

 Aankoop van materieel voor alternatieve onkruidbestrijding t.b.v. dienst groen en natuur. 

 

 
Alternatief onkruidbeheer 

5. Intergemeentelijke acties 2015 

 Europese boomplantdag: 20.03.2015: aanplant van Vredeboom aan Kerkomtrek Heestert, 

naast verplaatst oorlogsmonument, ism. Adviesraad groen en bebloeming, school Heestert, 

NSB Zwevegem en in combinatie met viering 40 jaar VVOG (Veldesdoorn  - Acer campestre 
‘Elsrijk’ aangeboden door Verbond Boomkwekers AVBS). 

 Dag van het Park: zondag 31.05.2015: promotie voor de Vlaamse actie via Infokrant en 

website 
 Week van het bos: 11 - 18 oktober 2015: Thema: Natuurhelden staan paraat (promotie via 

gemeentelijke Infokrant) 

 Dag van de Natuur: 20 november 2015 – heraanplant dreef Kaveiestraat (86 Quercus robur) 
ter vervanging van 106 Populus ‘Ghoy’ en aanleg eco-speelelement tuin gemeenteschool  

 Proclamatie Groene Lente: 16 december 2015 te Genk. Zwevegem behaalt groenprijs nl. 3 

bloemsymbolen. 
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6. Onderhoud van openbare gazons door particulieren 

Het onderhoud van de gemeentelijke openbare gazons in Zwevegem werd door het gemeentebestuur 

in 2015 opnieuw deels overgedragen aan particulieren onder bepaalde voorwaarden. De particulier 
verbindt zich vrijwillig voor het gazononderhoud en tekent hiervoor een overeenkomst met de 

gemeente. Sinds 2010 gebeurt de compensatie aan de particulieren via Zwevegemse kadobons, te 
besteden bij de Zwevegemse handelaars. 

De compensatie waarop de particulieren recht hebben, is afhankelijk van het aantal m² gazon die men 

onderhoudt.  
Werkjaar 2015: 10 nieuwe aanvragen.  

Algemene totalen (2002 t.e.m. 2015): 465 particulieren onderhouden 34.971,47 m².  
Dit vertegenwoordigt 9970 euro.  

7. Reductieplan bestrijdingsmiddelen 

Goedkeuring reductieplan bestrijdingsmiddelen: rapportering stand van zaken 2015 – via website 
Zonder is gezonder – inventaris pesticidengebruik. 
In het werkjaar 2015 werd het reductieplan afgerond. In beplantingen werden alternatieven ingezet 

(bodembedekkers, mulchlagen,…). Op verhardingen werd thermisch en mechanisch gewerkt. 
 

Overzicht verbruik sproeistoffen van 2010 tot 2015: 

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal 

verbruik 

172.5 l 64 l 64 l 61 l 5 l 0 l 

Bofix 5 l 2.5 l 2.5 l 1 l / / 

Fusilade 0 l 1 l 0 l 0 l / / 

Round Up Ultra 90 l 61.5 l 75 l 60 l 5 / 

Zapper 77.5 l 0 l 5 l 0 / / 

 
De reductie van bestrijdingsmiddelen gebeurde planmatig volgens een vastgelegd en goedgekeurd 

schema (2005-2015):   
Overzicht zones 
beheerzones: 
Code 

Ligging – deelgemeente/wijk Nulgebruik bestrijdingsmiddelen 
Algemeen principe 

Zone 1.1 Heestert 2005 

Zone 1.2 Otegem 2009 

Zone 2.1 Moen 2011 

Zone 2.2. Sint-Denijs 2011 

Zone 3 Zwevegem - Kappaert 2012 

Zone 4  Zwevegem Centrum  2013 

Zone 5.1. Zwevegem - Europawijk 2014 

Zone 5.2. Zwevegem - Knokke 2014 

Zone 6.1. Zwevegem - Ter Winckele 2009 

Zone 6.2. Zwevegem - Lindewijk 2010 

Zone 6.3. Zwevegem - Bakkerijtje  2010 

 
In het derde actieprogramma van het reductieplan (2009-2015) werd bovenstaand tijdschema 

voorgesteld om tegen 1.01.2015 de volledige gemeente op een pesticidenvrije manier te beheren.  

Vanaf 2009 wordt bij (her)aanleg van openbare groene ruimte of verhardingen de Pesticidentoets 
uitgevoerd, zoals opgelegd in het uitvoeringsbesluit. Hierbij wordt nagegaan of het ontwerp er zich 

toe leent om beheerd te worden zonder bestrijdingsmiddelen.  

Onderhoud kerkewegen-stapstenen-trage wegen: 

De Groendienst onderhoudt deze trage wegen i.s.m. tAlternatief. Dit gebeurt mechanisch (bosmaaiers 

en klepelmaaier op handtrekker). 

Nieuwe machines groendienst 2015 i.f.v. alternatieve onkruidbestrijding: 

Volgende machines voor mechanische en thermische onkruidbestrijding werden aangekocht: 
1 heetwaterinstallatie (1000 l), 1 aanhangwagen (enkele as) voor heetwaterinstalatie, 1 handbrander, 

1 hete luchtinstallatie (90 cm) en 1 rotoreg met zaaibak (90 cm).  
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Volgens het Politiereglement blijft iedere burger verder verantwoordelijk voor het onkruid en het vuil 

voor zijn deur (greppel, voetpad, berm). 

Het systematisch verder toepassen in 2015 van bodembedekkende beplanting (heesters, vaste 
planten, gazons,..) reduceerde het gebruik van herbiciden in plantzones.  

8. Bestrijdingsmiddelen op verhardingen 

Alternatieven op verhardingen in 2015 waren opnieuw het borstelen, vegen en mechanisch en 
thermisch domomietbeheer. 

De gemeente, Dienst groen en openbare werken, beschikt nu over een eigen miniveegmachine, een 
horizontale borstel op trekker en een verticale borstel op trekker. Ook bosmaaiers met onkruidborstel 

worden nu ingezet als alternatief op verhardingen. In 2015 werden de 7 begraafplaatsen zonder 

sproeistoffen beheerd door eigen personeel. Dit gebeurde mechanisch, thermisch en manueel.  

9. Kapvergunningen voor het vellen van hoogstammige bomen 

In 2015 werd door de Groendienst advies gegeven bij de aaanvragen voor het vellen van bomen. 

Thans wordt een stedenbouwkundige vergunning ter zake afgeleverd. 

10. Groene Lente 2015: opnieuw Groenprijs voor Zwevegem 

Zwevegem behaalt op 16.12.2015 te Genk de hoogste score namelijk 3 bloemensymbolen als 

bloemengemeente voor de beste bloemenrealisaties 2015 in de intergemeentelijke groenwedstrijd 
‘Groene Lente’ georganiseerd door VVOG en VLAM. Daarmee behoort Zwevegem tot de top 17 van de 

best bebloemde gemeenten in geheel Vlaanderen.  

11. Werkopdrachten Groendienst 2015 
 Aantal werkopdrachten voor de afdeling Groen in 2015: 

o Applicatie Vivaldi: 121 meldingen die resullteerden in 94 werkopdrachten   

o Applicatie Topdesk: 92 werkopdrachten (waarvan 41 voor rattenbestrijding) 

We moeten er aan toevoegen dat de Groenafdeling heel wat repetitief werk doet waarvoor er geen 
werkopdrachten opgesteld worden (maaien gazons, water geven,…). 

12. Groeninventaris  

In kader van de analyse van Dienst Publieke ruimte gebeurde in 2015 een herziening van de 
groeninvetaris openbaar groen van Zwevegem, meer bepaald het bomenbestand en de 

gazons/graszones (snelinventaris zonder GIS applicaties). 

2. NATUURBEHOUD EN NATUURONTWIKKELING  

In 2015 was de goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2015-2018 tussen gemeente en VZW 
Natuurpunt Zwevegem van belang. Dit plan omvat een aantal concrete acties. In 2015 keurde het 

gemeentebestuur ook de samenwerking goed tussen gemeente en de provincie via het project 
Stadlandschap. 

1. GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) 

Het GNOP van 25 november 1996, blijft de lange termijnplanning of het algemeen kader waarrond het 

gemeentelijk natuurbeleid gevoerd wordt.  
Dit GNOP-Zwevegem bevat veel actieprogramma’s die stelselmatig ingevuld of aangevuld worden: 

 
1.1 Groene as kanaal Bossuit - Kortrijk 
Kanaal-Transfo - Lettenhofpark - Zwevegem 

Voor de verdere ontwikkeling van het Lettenhofpark, gelegen tussen Transfo, het kanaal en Knokke, 
werd in 2015 het Masterplan goedgekeurd door het SC d.d. 22.04.2015. 

Het Masterplan Lettenhofpark voorziet in de realisatie van het Lettenhofpark op een terrein van 14 ha 
bestaande uit 3 delen namelijk een natuurontwikkelingszone, een nieuwe parkbegraafplaats ter 

vervanging van de begraafplaatsen Centrum Zwevegem, Kappaert en Knokke en de sportzone (met 
de 2 bestaande voetbalvelden en recreatieve visvijver).     
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Lettenhof 

Vaarttaluds en kanaalbermen 
De vaarttaluds werden in 2015 verder beheerd door Natuurpunt Zwevegem. 

 
Natuurbestemmingsproject kleiontginning Kwadestraat - Heestert 

Ter afwerking en ter realisatie van de nabesemming van de kleiontginning in de 
Kwadestraat/Dokkestraat werd door de ontginner/eigenaar Koramic-Kortrijk in 2015 een start 

genomen met de aanleg van een natuurontwikkeligssgebied met vijver, boszones en 

hoogstamboomgaard. Dit project is tevens een realisatie in het kader van het actieplan GNOP. Dit 
gebied sluit direct aan bij de vroegere ontginningszone met visvijver in de Dokkestraat. De beide 

natuurzones vormen een ideale biotoop voor amfibiën en vogels. 
 

1.2 K.L.E. (kleine landschapselementen) 

In 2015 werden 23 dossiers ingediend voor subsidie van 

KLE (tegenover 30 in 2014).  

Er werd in 2015 voor een totaal budget van 3532,50 euro 

(tegenover 6870 euro in 2013 en 7392 euro in 2014) 

subsidie toegekend.  
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1.3.  Waterkwaliteit, beekvalleien en brongebieden 
In 2015 werden de beken 2de en 3de categorie verder beheerd door het Provinciebestuur op basis van 

reitwerk. Sedert 1.07.2014 zijn ook de beken 3de categorie op Zwevegem overgedragen aan het 
Provinciebestuur West-Vlaanderen.  

 
1.4. Wegbermen 
In 2015 werden de gemeentelijke wegbermen volgens het Bermbeheersplan 2 keer gemaaid door een 

aannemer aangesteld door de gemeente.  
 
1.5. Oude spoorwegbeddingen 
Bedding nr. 83: 

In het kader van de reconversie van de site Bekaertstraat, thans Leanderhof genaamd, werd gezocht 
om de ontbrekende schakel in het wandel- en fietspadennetwerk van de spoorweg 83 tussen 

Deerlijkstraat en Otegemstraat, te herstellen. In 2015 zijn de grondwerken aan het zogenaamde 

Leanderhof in het centrum van Zwevegem opgestart. Het traject van de oude spoorwegbedding wordt 
behouden als groene wandel- en fietsspad tussen Deerlijkstraat en Otegemstraat. 

 
Bedding nr. 85: 

In het kader van het intergemeentelijk project “Lelijke plekjes”, aangestuurd door Leiedal, werd een 

ontwerp opgesteld door landschapsarchitect Thilo Folkerts, Berlijn, voor de renovatie van de 
stationsomgeving Sint-Denijs. Dit ontwerp werd in 2015 verder door het Provinciebestuur opgenomen 

in het Masterplan voor de spoorwegbedding 85-Trimaarzate. Fase 1 van het Masterplan Trimaarzate, 
namelijk tussen Avelgem en de Helkijnstraat in Sint-Denijs, werd in 2015 gerealiseerd, namelijk een 

heraanleg van de wandel- en fietsbedding met mogelijkheden voor paardenmenners. De 2de  fase, 
namelijk de renovatie van de spoorwegbedding tussen Helkijnstraat en Spiere-Helkijn, werd in 2015 

planologisch uitgewerkt evenals de 3de fase, namelijk de omgeving van de oude stationskoer in de 

Helkijnstraat (project Lelijke Plekjes). De gemeente financiert mede in de 3de fase. 
 

1.6. Typische landschappen 
Voor het plantseizoen 2015 werden er door het eigen personeel 183 hoogstambomen aangeplant 

deels in woongebied en deels in buitengebied ter ondersteuning van ons Zwevegemse landschap. 

2. Erosiebestrijding 

Het grondgebied van Zwevegem is sterk erosiegevoelig. De intergemeentelijke erosiecoördinator 
INAGO werkte in 2015 rond een dossier in de Tontestraat-Priesterstraat in overleg met de Stad 

Kortrijk. De subsidiëring in 2015 van de groenbedekking voor de landbouw is een vorm van 
erosiebestrijding. 

3. Groenbedekking  

In 2015 werden 75 dossiers geopend voor de uitbetaling van een extra subsidie voor groenbedekkers 
(tegenover 69 in 2014) of voor een totale oppervlakte van 737,16 ha (tegenover 670,81 ha in 2014)  

en voor een totaal bedrag van 18.429,00 euro (tegenover 15.510,5 euro in 2013 en 16.445,25 euro in 

2014)  

4. Gemeentelijk Milieubeleidsplan Zwevegem 2010-2015 

Op 20.12.2010 werd door de gemeenteraad het Milieubeleidsplan 2010-2015 ‘Bouwen aan milieu en 
landschap’  goedgekeurd. Deze middellange planning voorziet naast typische thema’s zoals 
milieuhinder (afval, lucht, bodem) ook de facetten zoals integraal waterbeleid, natuur, bos, 

biodiversiteit, groen, landschap, communicatie, duurzame ontwikkeling en gebruik van producten en 
materialen. Het plan bevat diverse beleidsdoelstellingen en concrete actiepunten.  

In de loop van 2015 werd dit plan als leidraad gebruikt door de Groendienst bij de implementatie van 

groen- en natuurprojecten. 

5. Landschapsbedrijfsplannen en landschapsplannen 

In 2015 werden in Zwevegem 7 dossier voor Landschapsplan bij particulieren met de provincie 

opgestart en/of uitgevoerd (o.a. 1 met nieuwe poel). Daarnaast werd 1 landschapsbedrijfsplan bij een 
landbouwer opgestart/uitgevoerd (met 1 nieuwe poel). 
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6. Invasieve planten en dieren 

In de loop van 2015 spoorde de gemeentelijke Groendienst invasieve planten en dieren op langs 

waterlopen. Meldingen werden doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst Waterlopen van de 
provincie voor verdere verdelging. In 2015 werd een persoon aangesteld door de gemeente om 

deeltijds te werken aan de bestrijding van exotische en invasieve dieren (voornamelijk muskusrat en 
bruine rat) en planten (berenklauw,…). 

7. Samenwerkingsverbanden 

 
7.1. Biodiversiteitscharter 2015-2018 
Dit Biocharter werd goedgekeurd door Cbs op 27.04.2015 en formeel ondertekend tussen gemeente 

en Natuurpunt-Zwevegem op 20.06.2015. Het charter omvat een 10 tal actiethema’s: 
A. Acties m.b.t. vogels en amfibiën 

1. Soortenbescherming: uil, kamsalamander, padden 
2. Promotie van diverse bevolkingsgroepen 

B. Acties m.b.t. flora 

3. Aanplanten en beheren van KLE’s 
4. Promoten van KLE’s 

C. Acties m.b.t. biotopen 
5. Habitat De Vaarttaluds 

6. Exotenbestrijding 
7. Nulgebruik bestrijdingsmiddelen 

8. Ecologisch beheer tuinen en parken 

D. Acties m.b.t. water 
9. Poelen en wateringen 

E. Acties m.b.t. financiële ondersteuning 
10. Financiële steun aan divese personen of groepen 

 

7.2. Stadlandschap Leie-Schelde 

Het gemeentebestuur ondertekende op 30 september 2015 een samenwerkingsovereenkomst met de 
Provincie West-Vlaanderen om samen te werken binnen het projet Stadlandschap Leie-Schelde. 

Daarbij zullen beide partijen beter samen werken rond milieu, natuur en groen. De taakstelling focust 

op 4 baisthema’s: 
- Natuur en landschap 

- Landschapsrecreatie 
- Streekeigenheid 

- Natuur- en streekeducatie 
Op 16 oktober 2015 werd het project Stadlandschap Leie-Schelde en zijn partners officieel voorgesteld 

in het Provinciaal domein De Gavers te Harelbeke.  
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9.6. OPENBARE BIBLIOTHEEK  

Gemeentelijke openbare bibliotheek 
Bekaertstraat 13 
8550 Zwevegem 
Tel. bib: 056 76 59 00 
Fax bib: 056 76 59 01 
Tel. bbus: 0498 1 77 77 1 
e-mail: bibliotheek@zwevegem.be; bibus@zwevegem.be 
 

 
 
In 2015 kreeg de bib een heel nieuw aanzien: de geslaagde herinrichting in januari liet ons toe om 

halfweg februari de deuren te openen van een frisse, moderne en ruim ogende bibliotheek die met 

beide voeten in de 21ste eeuw staat.  
 

De nieuwe bib lokte heel wat positieve reacties uit. In 2015 lagen de klemtonen vooral op e-inclusie, 
scholenwerking en het verder uitbouwen van de bib als vraaggerichte bib. 

1. TABLETCURSUSSEN  

In de Digitale Week in april organiseerden we drie lessenreeksen Tablet voor Senioren: een 

tabletcursus voor Android-tablets, een voor Ipad en een voor Windows-tablets. Omdat de eerste twee 
cursussen heel snel volzet waren, planden we al meteen daarna een tweede reeks. 

 

De lesgevers kwamen van Seniorennet  , hadden veel voeling met de doelgroep en slaagden er dan 
ook in om op maat gemaakte lessen te geven die erg gewaardeerd werden door de cursisten. 

 
In totaal volgden 64 deelnemers de 5 lessenreeksen. 
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2. ENQUÊTE OVER DE SCHOLENWERKING  

Een jaar na de invoering van het nieuwe bibliotheekreglement organiseerden we een bevraging in alle 

basisscholen van Groot-Zwevegem. We peilden naar hun betrokkenheid bij de bib (in welke mate en 
hoe maken ze gebruik van de bib of bbus). Daarnaast waren we vooral geïnteresseerd in hun 

tevredenheid: wat vinden ze van het nieuwe reglement? Zijn ze tevreden over het aanbod en de 
dienstverlening van de bib? 

 

Uit de resultaten bleek dat een grote meerderheid van de scholen op het Zwevegemse grondgebied 
gebruik maakt van de bib. Waar dat nog niet gebeurt, worden nu stappen gezet om dat te verbeteren. 

Wie wel al naar de bib komt, is erg tevreden over het aanbod en de dienstverlening. De meeste 
negatieve opmerkingen kwamen over het boetesysteem dat voor de kinderen ontmoedigend werkte. 

Ondertussen werd aan deze verzuchtingen tegemoet gekomen. 

3. VRAAGGERICHTE BIB  

De nieuw ingerichte bib bevat voor het eerst zelfuitleenbalies. Dat betekent voor de medewerkers in 
de uitleen een nieuwe manier van werken. Er is nu nog één bemande balie, die je meteen ziet als je 

de bib binnenkomt. Aan deze onthaalbalie kunnen bezoekers terecht met al hun vragen, ze kunnen er 
zich laten inschrijven en eventueel problemen melden. Maar voor uitleenverrichtingen en betalingen 

verwijzen we ze nu door naar de zelfuitleenbalies en de betaalautomaat. 

 
Naast de medewerker die de infobalie bemant, zijn er altijd nog één of twee andere bibmedewerkers 

in de uitleen aanwezig. Zij zitten niet meer aan een balie maar lopen rond, ze doen aan ‘floorwalking’, 
ze worden ook wel ‘wandelende informatiemedewerkers’ genoemd. Ze staan klaar om mensen te 

helpen met vragen, boeken te helpen zoeken, een handje toe te steken voor wie een probleem heeft 

met de zelfuitleen. Tussendoor steken ze boeken weg of ordenen ze collecties. Terwijl ze tussen de 
rekken aan het werk zijn, worden ze al gemakkelijker aangesproken door een bezoeker, en kunnen ze 

ook vlugger opmerken of iemand hulp nodig heeft. 

4. E-LEESBEVORDERING  

In 2015 liep het e-boekenproject van Bibnet af. Het werd geen succes omdat de technologie (de e-
boekenapp) niet op punt stond en de aangeboden collectie te weinig actueel was. 

 
Omdat een nieuw e-boekenproject vanuit de Vlaamse overheid niet meteen op stapel stond, beslisten 

we om zelf stappen te zetten en een project rond de uitleen van e-readers uit te werken. De 

voorbereidingen daarvoor vonden in 2015 plaats, de start werd voorzien voor februari 2016. We staan 
niet stil en blijven vooruitkijken. 
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5. ENKELE CIJFERS 

 

  2012 2013 2014 2015 

Collectie 128.132 124.499 114.221 113.822 

Uitleningen 210.941 197.930 200.682 201.514 

Internetgebruik  2.553 uur 2.460 uur 1.264 uur 1.437 uur 

Leners 8.135 7.874 7.553 6.626 

 

 

 
 
 

 

  
  

Herkomst actieve leners 2013 2014 2015 Percentage 

Heestert 523 503 431 6,50% 

Moen 509 488 441 6,66% 

Otegem 517 506 463 6,99% 

Sint-Denijs 491 481 420 6,34% 

Zwevegem (deelgemeente) 3.732 3.662 3.334 50,32% 

Totaal Groot-Zwevegem 5.772 5.640 5.089 76,80% 

Totaal andere gemeenten 2.102 1.913 1.537 23,20% 

TOTAAL 7.874 7.553 6.626   
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10. WEGEN EN INFRASTRUCTUUR  

Publieke Ruimte 
Wegen & infrastructuur 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T (056) 76.57.00 
E atd@zwevegem.be 

10.1. WEGEN EN INFRASTRUCTUUR  

Volgende dossiers werden behandeld in 2015: 

1. ONDERHOUDSWERKEN 

 Reinigen van straatkolken – dienstjaar 2015-2016 

 Reinigen van grachten en baangrachten – dienstjaar 2015 

 Uitvoeren van regiewerken – dienstjaar 2015 

2. INVESTERINGSWERKEN  

 Uitvoeren van wegen – en rioleringswerken in de Stedestraat en Stokerijstraat 

(uitvoering) 

 Aanleg van gescheiden stelsel in de Blokkestraat vanaf de Deerlijkstraat tot aan de Keibeek 

(waarborgperiode) 
 Goedkeuring Rio Act – takenpakket 2015 in het kader van de overeenkomst: uitbouw en 

beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel 

 Uitvoeren van weg – en rioleringswerken in de Harelbeekstraat tussen de Bekaertstraat en 

de rotonde N 391 (uitvoering, afkoppelingssubsidies aan particulieren fase 1, 2 en 3, 
voorlopige oplevering en eindafrekening) 

 Werken om wateroverlast te voorkomen: overstort Ellestraat – Slijpebeek (waarborgperiode) 

 Heraanleg voetpaden 2015 

 Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen 2014 (afwerking) 

 Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen 2015 

 Heraanleg schoolomgeving, Dalestraat Sint-Denijs (afwerking) 

 Dossiervorming en voorbereiding voor overdracht N8 van AWV naar gemeente 

3. AANKOPEN 

 nihil  

4. OPLEVERINGEN / EINDAFREKENINGEN 

 Winterschade 2011 (afwerking) 

 Voetpaden 2011 (definitieve oplevering) 

 Voetpaden 2014 (voorlopige oplevering + eindafrekening) 

 Wegenis 2010 (waarborgperiode) 

 Wegenis 2011 (waarborgperiode) 

 Wegenis 2012 (waarborgperiode) 

5. PRIVATE VERKAVELINGEN 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Winkelstraat te Zwevegem (waarborgperiode) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Stedestraat te Zwevegem (waarborgperiode) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Keiberg te Moen (waarborgperiode) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling De Dreef te Zwevegem, fase 1 (waarborgperiode) 
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 Wegen – en rioleringswerken in een private toegangsweg voor de verkaveling hoek Paul 

Ferrardstraat – Kanaalstraat te Zwevegem (waarborgperiode) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Lindelaan (definitieve oplevering). 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Kooigemwegel te Sint-Denijs (eindafrekening). 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Kazernestraat te Sint-Denijs (definitieve oplevering). 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Ecovillage De Dreef (aandeel ten laste van de 

gemeente) 

6. SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING 

 Afsprakennota CBS 12 november 2014 blijft van toepassing 

7. WERKOPDRACHTEN – MELDINGEN AFDELING WEGENDIENST 2015 

 Aantal meldingen voor afdeling wegen: 209 

 Aantal werkopdrachten voor afdeling wegen: 366 

 

10.2. BEGRAAFPLAATSEN 

1. AANTAL BEGRAFENISSEN PER JAAR  

Werkjaar Aantal begrafenissen per jaar 

 op 7 begraafplaatsen  

(alle deelgemeenten) (volle grond, kelders, 
urnenvelden, columbaria, strooiweide) 

2008 184 

2009 203 

2010 219 

2011 183 

2012 117  

2013 193 

2014 198 

2015 239 
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Begraafplaats Zwevegem centrum  

2. INVESTERINGSWERKEN/ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN 2015 

 Uitbreiden van urnenveld fase 1 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 

2013 (voorlopige oplevering) 

 Uitbreiden van urnenveld fase 2 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 

2014 (voorlopige oplevering) 
 Uitbreiden van urnenveld fase 3 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 

2015 

 Leveren en plaatsen van grafkelders op begraafplaats Knokke (uitvoering) 

 Leveren en plaatsen van urnenkelders op begraafplaats Knokke (uitvoering) 

 Lettenhofpark: zie afdeling groen (zie p.62) 

 Aankoop van columbariumelementen ten behoeve van begraafplaats Zwevegem Centrum en 

Kappaert 
 Uitbreiden zone van grafkelders en urnenveld op begraafplaats Sint-Denijs 2015 

3. WERKOPDRACHTEN AFDELING BEGRAAFPLAATSEN 2015 

 Aantal meldingen voor afdeling begraafplaatsen: geen 

 Aantal werkopdrachten voor afdeling begraafplaatsen: 221 

 

10.3. NUTSVOORZIENINGEN 

Volgende dossiers werden goedgekeurd door college en/of gemeenteraad in 2015: 

1. TELEFONIE / TV DISTRIBUTIE 

 N.v.t. 

2. WATERLEIDING 

 Aanpassing waterleidingnet: Stedestraat, Deerlijkstraat (uitvoering) 

 Aanpassing waterleidingnet: Oude Otegemstraat, Oude Deerlijkstraat en Stokerijstraat 

(uitvoering) 
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 Herstel sifon in de Raaptorfstraat Heestert 

 Herstel breuken in waterleiding in de Magnoliadreef en Bellegemstraat Zwevegem 

 Uitbreiding waterleidingnet in Zaveleinde 14, 16 en 16A te Otegem 

3. OPENBARE VERLICHTING EN ELEKTRICITEIT 

 Ondergronds brengen LS en OV netten: Stedestraat, Sint-Jozefsstraat, Oude Otegemstraat, 

Oude Deerlijkstraat en Gaverstraat (uitvoering) 
 Aanleg OV net langsheen fietspad Transfo (kant duiktank) in de Paul Ferrardstraat Zwevegem 

 Ondergronds brengen van OV net en vernieuwen van verlichting in Kloosterhof Sint-Denijs 

 

10.4. SIGNALISATIE  

1. ONDERHOUDSWERKEN 

 Aanbrengen van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2015 

2. INVESTERINGSWERKEN  

 Leveren en plaatsen van verkeerseilanden in de Bossuitstraat Moen ten behoeve van de 

verkeersveiligheid 
 Leveren en plaatsen van buitensignalisatie op site Transfo (opstart 2015 – uitvoering 2016) 

3. WERKOPDRACHTEN – MELDINGEN AFDELING SIGNALISATIE 2015 

De werkopdrachten van de dienst signalisatie omvatten alle opdrachten, meldingen en klachten die 

mondeling, telefonisch of per brief en mail toekomen. Na beoordeling, en op basis van de financiële 

mogelijkheden, worden deze meldingen opgenomen in de werkplanning van de dienst. 
 Aantal meldingen voor afdeling signalisatie: 87 

 Aantal werkopdrachten voor afdeling signalisatie: 46 

 

10.5. GEBOUWEN  

1. GEMEENTEPUNT 

Eindafrekeningen 

 Vervangen bestaande inkomdeuren door electrische schuifdeuren Gemeentepunt – VO 

Definitieve opleveringen (DO) 

 
Lot Develtere: DO  
Lot Débouw: DO 

Lot Bryon:  DO 

Lot BBC:  DO aangevraagd geweigerd, rondgang 19/01/2016 
Lot Degrande:  Borgtocht terug gevraagd, lijst afwerken opmerkingen  

Varia 

 Electriciteitswerken in functie van ICT, gebouwbeheer Gemeentepunt 

 Goedkeuring aanpassen vluchtweg Stedebouw – uitvoering 2016 

2. SITE TRANSFO  

DO = definitieve oplevering 
VO = voorlopige oplevering 
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 Uitvoeren afbraakwerken van oude burelen en loods Persyn – opvullen grond Stadsbader 

2016 

 Standaardprocedures aangevraagd dakwerken mechaniekersgebouw en oud Transfo gebouw 

bij dienst onroerend erfgoed – uitvoering 2016 

 Vervangen buitenschrijnwerk directeurswoning – eindafrekening    

 Vervangen buitenschrijnwerk conciergewoning – eindafrekening  

 Goedkeuring ontwerp betonherstellingswerken watertoren – goedkeuring subsdies 2016 

 Gunning omgevingswerken site Transfo – uitvoering 2016 

 Gunning asbest ketelhuizen dossier – uitvoering 2016 

 Goedkeuring ontwerp infopunt – uitvoering 2016 

 Herstel van platform in conciërgewoning Transfo – DO  

 Vernieuwen van de pannen, goten en plaatsen dakisolatie in directeurswoning – DO 

 Vernieuwen van de pannen, goten en plaatsen dakisolatie aan de directeurswoning Transfo – 

DO 

3. INVESTERINGSWERKEN 

DO = definitieve oplevering 

VO = voorlopige oplevering 

 
- Jeugdlokalen Moen  - gunning isoleren dak jeugdlokalen Moen – uitvoering 1/2016 

- Oc De Brug    - opstijgend vocht behandeling muren – afwerking 2016 
    - dakwerken kano – afrekening – VO  

- Bibliotheek    - herinrichten bibliotheek – eindafrekening – VO 
    - nieuwe vloermat geleverd – eindafrekening  

    - vervangen verlichting – eindafrekening  

    - autonome verwarmingsinstallatie – eindafrekening – VO 
- brandweer   - DO voor de heraanleg parking binnenkoer 

- containerpark   - beslissing herstellen betonrot – uitvoering 2016  
    - beslissing herstellen milieustraat – uitvoering 2016 

    - belijning containerpark – eindafrekening 

- schoolgebouwen  - uitvoeren van kelderdichtingswerken GS – eindafrekening - DO 
- jeugdcentrum De Brug - verbouwen sanitair blok vervolg – eindafrekening – VO  

- St-Paulus   - vervangen mazout naar aardgas CV ketel – eindafrekening  
    - subsidies Eandis ontvangen 2016 

- Tennis   - vervangen dakkoepels – VO  
- Voetbal Heestert  - vervangen van boilers – VO  

- Voetbal Otegem  - vervangen terreinverlichting – nog niet afgewerkt – VO  

- Voetbal Knokke  - vervangen terreinverlichting – VO 
- SPC St-Denijs   - luchtverhitter vervangen boltrog – eindafrekening - VO 

- Sportpunt 1    - airco plaatsen – VO  
- Sportount 2   - schilderwerken buitenschrijnwerk – eindafrekening - VO 

- Sportpunt 3   - plaatsen keerwand gunning 2015 – uitvoering 2016 

- Sportpunt 5   - vervangen terreinverlichting – voorlopige oplevering    
- Klockemolen   - gunning dakherstellingswerken en stelling plaatsen – uitvoering 2016 

- RHIZO   - beslissing vervangen goten en kielgoten deel 2 – uitvoering 2016 
    - vervangen goten en kielgoten deel 1 – eindarekening – VO 

- GS St –Denijs   - dakherstellingswerken gunning (subs agion) – uitvoering 2016 

- GS Heestert   - dak vervangen inkom sporthal – VO – lek ! 
- GS Kouter   - buitenschilderwerken – VO  

    - beslissing vervangen goten en kielgoten – uitvoering 2016 
- GS Klim op   - DO voor het vernieuwen van zinken goten – dakdichtingen 

- GS Knokke   - vervangen mazout naar aardgas CV ketel gunning (subs agion) –  
      Uitvoering 2016 

- verwijderen van asbest in de stookruimtes van de gemeenteschool Heestert en Knokke en de 

directeurswoning Transfo met goedkeuring lijst van aan te schrijven aannemers – eindafrekening – VO 
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4. EXPLOITATIE 

 Reinigen van ramen Gemeentepunt en OCMW – gunning  

 levering 6T onthardingszout 

5. WERKOPDRACHTEN 

 614 opgemaakte werkopdrachten (deel 2016 ook nog meegenomen) 

 680 opgeloste werkopdrachten (deel 2014 ook nog opgelost in 2015) 

10.6. PUBLIEKE RUIMTE: ALGEMEEN 

 Aankoop dieselolie en loodvrije superbenzine via betaalkaartsysteem 

 Nieuw zwembad gunningsfase lopende 
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11. MILIEUZORG 

Woon- en leefomgeving 
Milieu 
Blokkestraat 29 bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 80 
E milieu@zwevegem.be 

 
Het “Tuinspoor” 

11.1 GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN  

Het milieubeleid van Zwevegem is gebaseerd op het gemeentelijk milieubeleidsplan. 
De Vlaamse overheid voorziet een subsidie voor de inzet van doelgroepwerknemers voor milieu- en 

natuurtaken. 
De gemeente Zwevegem stapte mee in dit nieuwe systeem en de aanvragen voor subsidies 

Minawerkers voor de jaren 2014-2019 werden goedgekeurd. 
Op 13 juni 2014 kreeg Zwevegem 3 takenpakketten toegewezen. Per takenpakket wordt een 

financiële tegemoetkoming gegeven van 5.250 euro.  

In augustus 2015 werd de subsidie voor het werkjaar 2014 uitbetaald nl.: 21.047,25 euro. 

11.2 AFVAL 

De huisvuilophaling gebeurt in concessie voor Zwevegem en deelgemeenten. De verwerking gebeurt 
in de afvalverbrandingsinstallatie in Harelbeke, van de Intercommunale Maatschappij voor Openbare 

Gezondheid (Imog), waarbij Zwevegem is aangesloten. 
De inwoners kunnen op het recyclagepark hun gesorteerd afval kwijt. 
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Doelstelling: (volgens ontwerp nieuw afvalstoffenplan 2003-2007 van de OVAM) 

in 2007: 150 kg op Vlaams nivea 

HOEVEELHEID RESTAFVAL VAN ZWEVEGEMSE GEZINNEN 

Totaal restafval 

In 2013:  143,01 kg/inw. 
In 2014:  145,87 kg/inw. 

In 2015:  nog geen cijfers ontvangen van Imog  

 

11.3 TALTERNATIEF 

De gemeentelijke werkgroep tAlternatief, het vroegere ‘Proper Zwevegem’ buigt zicht sedert 2000 

over de actie ‘Proper Zwevegem’ i.s.m. de milieudienst. Deze ploeg is een lokale 

diensteneconomieproject (LDE), een unieke samenwerking tussen gemeentebestuur, OCMW, PWA, 
vzw De Poort en Ubuntu, om de lokale noden in te vullen via een sociaal-economisch initiatief. 

De aandacht gaat naar alle vormen van afval die de gemeente ontsieren: zwerfvuil, vervuilde stoepen 
en greppels, hondenpoep, vervuilde verkeersborden, vuile bushokjes, slordige omgeving van 

ontmoetingscentra. 

11.4 MILIEUVERGUNNINGEN  

Voor toezicht en controle van klasse 2 en 3-inrichtingen kan het gemeentebestuur een beroep doen 
op de toezichthoudende milieuambtenaar en de politiezone MIRA.  

Voor klasse 1-inrichtingen doet het gemeentebestuur een beroep op de afdeling LNE (Leefmilieu, 

natuur en energie). 

Milieudossiers in 2015 behandeld: 

Aantallen Vlaremvergunningen gedurende de laatste 3 jaar in de gemeente Zwevegem: 

 

 Dossiers klasse 

1 

Dossiers klasse 

2 

Dossiers klasse 

3 

Overnames 

2013 8 11 38 2 

2014 10 7 30 1 

2015 8 12 44 4 
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Voor 2015 23 pv’s opening en sluiting openbare onderzoeken 

Voor 2015: 49 bedrijfsbezoeken 
 

Aantal fuifvergunningen (meldingen) gedurende de laatste 3 jaar: 
 2013 = 22 

 2014 = 38 

 2015 = 32 

11.5 MILIEUTOEZICHT  

De milieudienst registreert alle klachten i.v.m. een vergunningsplichtige inrichting of activiteit en ook 
klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder. 

Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast, 
worden eveneens geregistreerd. 

 

Aantal behandelde klachten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015: 137 officiële klachten 
(de klachten i.v.m. afgereden verkeersborden worden hier niet mee opgenomen). 

 
Op 25 maart 2015 keurde het College van Burgemeester en Schepenen het “individueel 

milieuhandhavingsprogramma” van de gemeente Zwevegem goed. 
 

Jaarlijks stelt de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) een 

milieuhandhavingsprogramma op. De gemeente rapporteert jaarlijks aan de VHRM, deze rapportage 
dient als input voor het beleid van de Vlaamse regering. 

 
De gemeentelijke toezichthouder voerde in het kader van het individueel 

milieuhandhavingsprogramma 9 plaatsbezoeken uit op grondgebied Zwevegem met daaraan 

gekoppeld het opmaken van verslagen, brieven, bijkomende plaatsbezoeken i.k.v. opvolging acties. 

11.6 PROJECTEN EN SENSIBILISATIE  

De milieudienst initieert en ondersteunt ook heel wat losse projecten en sensibilisatie-initiatieven. 

Voorbeelden hiervan in 2015 zijn: Nacht van de Duisternis, Dag van de Trage Weg, kippenactie, 

glasbolpeters- en meters, afvalmeesters…  
In het najaar van 2014 startte de gemeente samen met de provincie met een 10-delige sessie 

“natuuracademie” voor schoolgaande kinderen van het 3de en het 4de leerjaar: 5 sessies in het 
najaar van 2014 en 5 sessies in het voorjaar van 2015. Hierbij werden in het totaal 20 kindjes 

opgeschreven. Deze opleiding was volzet. 

In het voorjaar 2015 werkte de gemeente samen met Recupel en Bebat in het kader van het correct 
inzamelen van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) en batterijen.  

Buurttuin 

De buurttuin ‘Het Tuinspoor’, naast het Gemeentepunt, kreeg duidelijk vorm. Na een succesvol 
startjaar in 2014 werden er in 2015 nieuwe perceeltjes in gebruik genomen. In het totaal zijn er 34 

perceeltjes. 
Het Tuinspoor is een prachtig stukje openbaar groen geworden: iedereen is er dagelijks welkom voor 

een wandeling, om even te genieten van de natuurpracht of te picknicken aan één van de zitbanken. 
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11.7 BURGEMEESTERCONVENANT 

Op 18 oktober 2013 ondertekenden de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen samen het 

Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. Dit steunde op gemeenteraadsbeslissingen. Zo 
verbonden de steden en gemeenten zich om o.a. de CO2-emissies met ten minste 20% terug te 

dringen, en om een regionaal duurzame energie-actieplan met CO2-inventaris op te maken. 
 

Het afgelopen jaar werden diverse acties uitgewerkt:  

 een jaarlijkse bandenspanningsactie zowel voor de burger als voor eigen personeel;  

 introductie van de afvaleilanden in het Gemeentepunt;  

 promotie fietsgemeente,  

 deelname nacht van de duisternis 

 energieaudit in jeugdlokalen 
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12.  RUIMTELIJKE ORDENING – STEDENBOUW –HUISVESTING. 

Woon- en leefomgeving 
Wonen 
Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 
T 056 76 57 20 
E stedenbouw@zwevegem.be 
 
 

 
Saneringswerken Leanderhof 

 
 De gemeente Zwevegem is sedert 1 januari 2006 “ontvoogd” op het vlak van 

vergunningenbeleid. De gemeente handelt alle stedenbouwkundige aanvragen zelf af binnen 

de voorziene termijn. 

 Ook in 2015 werd verder gewerkt aan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) in uitvoering van 

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  
 Met het project Leanderhof (voormalige Bekaertsite) komt in hartje Zwevegem een gemengd 

project: wonen, werken en winkelen. De voormalige bedrijfsterreinen van Bekaert – 9 ha 

werden in 2015 gesaneerd. In 2015 ging ook de eerste fase van de verkoop van start. 
 Op de site komen appartementen, 50 assistentiewoningen en 330 m² commerciële ruimte. Op 

de Losschaert wordt een bedrijvenzone en woonzone ontwikkeld. In 2015 was er op de site 

voorafgaand archeologisch onderzoek.  
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12.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

1. OPPERVLAKTE VAN ZWEVEGEM  

De totale oppervlakte van Zwevegem bedraagt 6.323 ha 86 a en 20 ca. 

2. RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNING 

Sinds het planningsdecreet, overgenomen in het nieuw decreet betreffende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, moeten het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten elk 
een ruimtelijk structuurplan maken, waarin de krijtlijnen voor het toekomstig ruimtelijk beleid worden 

uitgetekend. 
 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem (GRS) werd – als eerste gemeente in het 

arrondissement – goedgekeurd door de Deputatie op 1 april 2004. In 2009 werd gestart met een 
oplijsting van de items die aan herziening toe zijn. Gezien de geplande wijzigingen aan het ruimtelijk 

structuurplan Vlaanderen en West-Vlaanderen werd beslist de herziening van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan uit te stellen. 

3. RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN (RUP’S) IN 2015 

Gelet op de goedkeuring van het structuurplan Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan kunnen geen gewestplanherzieningen of BPA’s meer opgemaakt worden op het 
grondgebied van Zwevegem. De ruimtelijke ordening wordt vanaf nu geregeld door middel van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, eveneens op de drie niveau’s (Vlaams Gewest, provincie, gemeente). 

 
De gemeente maakte in 2015 verder werk van de volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen “Casino 

Otegem”, “Dorpskern Heestert”, “Moenhage” en “Herziening strategisch project Bekaert”.  

4. PLANNEN- EN VERGUNNINGENREGISTER  

Het decreet ruimtelijke ordening stelt de gemeenten voor de taak om een plannen- en 
vergunningenregister aan te leggen. 

 Zwevegem beschikt sedert 10/02/2004 over een plannenregister. Deze overzichtslijst van alle 

geldende plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening voor het grondgebied van de 
gemeente Zwevegem werd met behulp van het Geografisch Informatie Systeem opgebouwd 

en beheerd. 

 Het vergunningenregister moet alle afgeleverde bouwvergunningen en verkavelingen sinds de 

wet op de stedenbouw (1962) te bevatten. Sinds eind 2005 werd dit register ook 
goedgekeurd. In een overgangsfase bevat het alle verkavelingsdossiers, alle dossiers inzake 

bouwmisdrijven en alle bouwdossiers sinds de fusie van de deelgemeenten. 

5. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING  

Zie Adviesraden, p.12 

12.2 HUISVESTING EN BOUW  

 Vanaf 1 januari 2006 beslist Zwevegem autonoom over stedenbouwkundige aanvragen en 

verkavelingsaanvragen. Uiteraard zal nog steeds rekening moeten gehouden worden met de 

vigerende wetgeving en de goede ruimtelijke ordening en het advies van de gemeentelijk 

stedenbouwkundig ambtenaar. 
 In 2015 werden enkele nieuwe verkavelingen goedgekeurd voor een 97-tal 

nieuwbouwwoningen, zowel in de deelgemeenten als rond de hoofdgemeente Zwevegem.  
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1. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN  

In totaliteit werden in 2015, 327 stedenbouwkundige aanvragen ingediend bij de gemeente. Sinds 

1/1/2006 worden deze aanvragen behandeld “volgens het nieuwe systeem”, waarbij het CBS 
autonoom over de aanvraag beslist. 

 
De nieuwe procedure voorziet ook in een gewijzigde beroepsprocedure, waarbij zowel de aanvrager, 

RWO (Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed) Vlaanderen (het vroegere 

Stedenbouw) als derden in beroep kunnen gaan bij de Bestendige Deputatie. In 2015 werd in 5 
dossiers beroep aangetekend. In 2 dossiers werd de beslissing van het College niet gevolgd door de 

Bestendige Deputatie. Bij één dossier werd nog geen uitspraak gedaan. 

2. NIEUWE VERKAVELINGEN IN 2015  

In 2015 werden enkele nieuwe verkavelingsvergunningen verleend: 
 

• Heestert, Stijn Streuvelsstraat   3 kavels 
• Moen, Moense Beekstraat   13 kavels 

• Zwevegem, Kappaertstraat   2 kavels 
• Zwevegem, Oude Lettenhofstraat  2 kavels 

• Moen, Bossuitstraat    4 kavels 

• Zwevegem, Bellegemstraat   11 kavels 
• Zwevegem, Luipaardstraat    2 kavels 

• Otegem, Diesveldstraat    2 kavels 
• Zwevegem, Kortrijkstraat   2 kavels 

• Moen, Herembodegemstraat   2 kavels 

• Zwevegem, wijk “Kappaert   44 kavels (fase 2 van project van 300 woningen) 

• Zwevegem, Kortrijkstraat   8 kavels 

• Heestert, Vierkeerstraat    2 kavels 
 

12 dossiers behandelden een wijziging van verkaveling.  
 

Eind 2013 vond in de hoeve Vanhemmens een infomoment plaats rond het projectgebied Losschaert. 

De woonzone Losschaert in Zwevegem omvat een (rest)gebied tussen de woonpercelen langs de 
Hinnestraat en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Losschaert dieper gelegen. De krachtlijnen 

voor de toekomst van het gebied werden op 26/08/2010 juridisch verankerd met het gRUP 
“Losschaert”. In samenwerking met de intercommunale Leiedal wordt hier gewerkt aan de realisatie 

van 120 nieuwe woningen, aansluitend op de kern van Zwevegem en dit vanaf eind 2016.  

In 2014 gebeurden reeds heel wat voorbereidende werken, zoals het in kaart brengen van de 
volledige zone in een opmetingsplan en een vooronderzoek door archeologen. Aangezien uit dit 

vooronderzoek bleek dat er ongetwijfeld nog veel meer archeologische vondsten verborgen zouden 
kunnen zitten, werd in 2015 het archeologisch onderzoek verdergezet.  
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Losschaert  

3. SOCIALE HUISVESTINGSPROJECTEN  

Dankzij het decreet ‘Grond en Pandenbeleid’ komen bepaalde gebieden vrij voor bijkomende sociale 
woningen. De plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappijen onderzoeken nu de mogelijkheden voor 

nieuwe projecten. 

4. KMO-ZONES – LEIEDAL  

 Op de KMO-zones in Zwevegem (de Blokken II) en de (Pannenbakkerstraat) zijn nog enkele 

bedrijfspercelen beschikbaar. Bovendien is er nog één unit binnen het bedrijfverzamelgebouw 
van de Esserstraat in Zwevegem beschikbaar. 

 De realisatie van Evolis II (35 ha), gelegen op grondgebied van Harelbeke en Zwevegem is 

gepland op korte termijn. Het archeologisch onderzoek is momenteel lopende. 
 Op het deel aansluitend op het bestaande Evolis-businesspark, komt vanaf eind 2016 een 

nieuw regionaal gemengd bedrijventerrein. Losschaert biedt ruimte om te ondernemen aan 

een 20-tal grote  en een 15-tal kleinere en lokale ondernemingen. Richting Hinnestraat zal dit 
nieuwe bedrijventerrein naadloos overvloeien in een eigentijdse woonzone.  In de overgang 

naar deze nieuwe woonzone zijn een 9-tal percelen voorbehouden voor ‘woningen met een 

atelier’. Het bedrijventerrein zal uitsluitend bereikbaar zijn vanaf de gewestweg N391, om 
geen hinder of verkeerslast te veroorzaken in de aangrenzende woonwijk. 

 De KMO’s van Moen (Spinnerijstraat), Zwevegem (Esserstraat), Moen (Olieberg) en 

Zwevegem (Breemeers) zijn volledig uitverkocht. 
 

Zie ook “Bedrijventerreinen”, p.48 


