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1. DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR 

 
 

 
 
 
1.1. ALGEMENE INFORMATIE 
 

Toestand op 31 december 2014. 
 

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 

 

Algemene openingsuren: 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.* 

 
 
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. 
 
 
* balie politie sluit om 12 u. 
** balie politie niet open op woensdagnamiddag. 
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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 

 
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 2014. 

 
 

 
 

 

Marc Doutreluingne. 

burgemeester (Gemeentebelangen). 

Priesterstraat 6 8554 Sint-Denijs. 

marc.doutreluingne@zwevegem.be 

 

Dirk Vanluchene. 

raadslid (CD&V) 

Outrijvestraat 105, 8551 Heestert. 

dirk.vanluchene@zwevegem.be 

 

Marc Claeys. 

schepen (sp.a) 

Harelbeekstraat 41, 8550 Zwevegem. 

marc.claeys@zwevegem.be 

 

Claude Vanwelden. 

raadslid (CD&V) 

Bellegemstraat 124, 8550 Zwevegem. 

claude.vanwelden@zwevegem.be 

 

Gerard Amelynck. 

raadslid (Gemeentebelangen) 

Gaverstraat 3, 8550 Zwevegem. 

gerard.amelynck@zwevegem.be 
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Eliane Spincemaille. 

raadslid (CD&V) 

Vichtestraat 5, 8553 Otegem. 

eliane.spincemaille@zwevegem.be 

 

Sabine Poleyn. 

raadslid (CD&V) 

Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem. 

sabine.poleyn@zwevegem.be 

 

Erik Maes. 

raadslid (N-VA) 

Vredelaan 40, 8550 Zwevegem. 

erik.maes@zwevegem.be 

 

Isabelle Degezelle. 

raadslid (CD&V) 

Oeverlaan 27, 8552 Moen. 

isabelle.degezelle@zwevegem.be 

 

Dirk Desmet. 

raadslid (CD&V) 

Hinnestraat 19G, 8550 Zwevegem. 

dirk.desmet@zwevegem.be 

 

Yves Goemaere. 

raadslid (CD&V) 

Populierenlaan 16, 8553 Otegem. 

yves.goemaere@zwevegem.be 

 

Christine Desmet. 

raadslid (CD&V) 

Olieberg 14, 8552 Moen. 

christine.desmet@zwevegem.be 

 

Bart Dewaele. 

raadslid (CD&V) 

Kasselrijstraat 4, 8553 Otegem.  

bart.dewaele@zwevegem.be 

 

Luc Vanassche. 

schepen (Gemeentebelangen) 

Paul Ferrardstraat 41, 8550 Zwevegem. 

luc.vanassche@zwevegem.be 

 

Marc Desloovere. 

schepen (sp.a) 

Luxemburglaan 24, 8550 Zwevegem. 

marc.desloovere@zwevegem.be 
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Raf Deprez. 

raadslid (CD&V) 

Stijn Streuvelstraat 26, 8551 Heestert. 

raf.deprez@zwevegem.be 

 

Wim Monteyne. 

schepen (N-VA) 

Nachtegaalstraat 15, 8550 Zwevegem. 

wim.monteyne@zwevegem.be 

 

Bart Colson. 

raadslid (CD&V) 

Lindelaan 5, 8550 Zwevegem. 

bart.colson@zwevegem.be 

 

Eddy Defoor. 

schepen (N-VA) 

Zwevegemstraat 48, 8553 Otegem. 

eddy.defoor@zwevegem.be 

 

Brigitte Desmet. 

raadslid (CD&V) 

Kooigemstraat 70A, 8554 Sint-Denijs. 

brigitte.desmet@zwevegem.be 

 

Sem Vanhessche. 

raadslid (CD&V) 

Vredelaan 27 i, 8550 Zwevegem. 

sem.vanhessche@zwevegem.be 

 

Sofie Vermeulen. 

raadslid (N-VA) 

Peter Benoitstraat 13, 8550 Zwevegem. 

sofie.vermeulen@zwevegem.be 

 

Johan Rollez. 

schepen (N-VA) 

Deerlijkstraat 103, 8550 Zwevegem. 

johan.rollez@zwevegem.be 

 

Davy Nys. 

raadslid (Gemeentebelangen) 

Ommegangstraat 1B2, 8550 Zwevegem. 

davy.nys@zwevegem.be 

 

Anthony De Jonckheere.  

raadslid (N-VA) 

Ommegangstraat 9, 8550 Zwevegem. 

anthony.dejonckheere@zwevegem.be 
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Christiana Deprez. 

raadslid (N-VA) 

Winkelstraat 93, 8550 Zwevegem. 

christiana.deprez@zwevegem.be 

 

Freddy Van Herpe. 

raadslid (sp.a) 

Hoogstraat 1, 8554 Sint-Denijs. 

freddy.vanherpe@zwevegem.be 

 

Jan Vanlangenhove. 

gemeentesecretaris 

Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem. 

jan.vanlangenhove@zwevegem.be 

 
In 2014 vonden 12 zittingen plaats. 

 

 
2. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 
Op 31 december 2014. 

 
 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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, 

bibus, feestelijkheden en toerisme. 
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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. 

 

 

 

 

OCMW-Voorzitter. 

Katrien Defoirdt (N-VA) 

Klein Ronsestraat 7. 

8553 Otegem. 

T 056 76 52 00 

E katrien.defoirdt@ocmw.zwevegem.be 
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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 48 zittingen in 2014. 

 
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 2014 

 
Het accent van de nieuwe raad ligt op adviesverlening, actieve participatie en inspraak. Dit werd in 

2014 verder uitgewerkt. 
De statuten van de raad werden gewijzigd (goedkeuring januari 2015). De naam veranderde naar 

ouderenadviesraad. In het kader van openbaarheid werd een bepaling in de statuten bijgevoegd. 
Inwoners kunnen nu de vergaderingen van de ouderenadviesraad bijwonen. Deze worden 

aangekondigd via de gemeentelijke website en het Infopunt, de agenda kan worden opgevraagd via 
de secretaris van de raad. In de statuten werd ook een artikel over de comités derde leeftijd, die 

verder instaan voor de organisatie van activiteiten op elke deelgemeente, waaronder het jaarlijks feest 

van de derde leeftijd, toegevoegd.  
In februari 2014 sprak de raad zich ook uit over de opgemaakte meerjarenplanning 2014-2019 van 

het bestuur. In elke vergadering brengen de schepen en de OCMW-voorzitter verslag uit over de 
uitvoering van de meerjarenplanning.  

Daarnaast nodigt de raad ook deskundigen uit in het kader van bepaalde vragen en actualiteiten. Zo 

waren er in 2014 verschillende toelichtingen: over de problematiek van doorligwonden, over het 
vernieuwde reglement voor inschrijving in het woonzorgcentrum, over het woonzorgcentrum 

Marialove, over de toekomst van de voormalige Bekaertsite (Leanderhof), over de bouw van 
assistentieflats in Zwevegem,…  

Aandachtspunt was ook de feedback van de vertegenwoordigers van de ouderenadviesraad in de 

andere overlegorganen (WOAS, sportraad, culturele raad, adviesraad gezins- en welzijnsbeleid, 
milieuraad, GeCoRo).  

De adviesraad vormt ook een belangrijk platform tussen de verschillende verenigingen. Informatie-
uitwisseling is hierbij ook een belangrijk gegeven. In elke vergadering kwamen in 2014 ook de 

vertegenwoordigers van de verschillende organisaties aan het woord.   
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Het thema van ouderenweekcampagne 2013 ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ werd in 2014 

verdergezet. In elke vergadering is er een toelichting uit het boek “Levens Lopen anders – over actief 
ouder worden”. De raad organiseerde op 6 juni vorming rond elektrisch fietsen. De twee sessies, met 

telkens een theoretisch en praktisch gedeelte, waren een groot succes. Er komt een vervolg in 2015. 

In het kader van de campagne mediawijsheid, werd op 25 september, speciaal voor inwoners ouder 
dan 70 jaar, een introductienamiddag opgezet waarbij men kennis kon maken met de vele 

mogelijkheden van de digitale wereld. Men moest vooraf niet de minste kennis hebben over 
computer, internet, mailen,… Gezien de grote belangstelling krijgt dit een vervolg in 2015.  

De raad gaf ook advies over de gemeentelijke toelagen voor seniorenverenigingen en de feesten voor 

derde leeftijd. 
De raad organiseerde ook dit jaar een kaarting voor alle seniorenverenigingen van Groot-Zwevegem. 

 
Werkingstoelage 2014 

 

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 2014 

 
 Voorbereiding huldiging cultureel verdienstelijke personen. 

 Opvolging werkgroep Woord + voorstel Adremkrant. 

 Opvolging werkgroep guldensporenviering. 

 Opvolging werkgroep cultureel abonnement. 

 Opmaak reglement bijzondere subsidie in kader van Vlaanderen Feest. 

 Aktename visienota OC De Brug. 

 Aktename project Erfgoeddepot. 

 Uiteenzetting problematiek Sabam. 

 
Werkingstoelage 2014 
 

Gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid: 825 euro. 
Gemeentelijke toelagen voor culturele en socio-culturele verenigingen: 41.553,25 euro. 

 
3. SPORTRAAD 
 

Secretariaat 
 

Sportdienst 

Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 

T 056 76 58 00 
E sport@zwevegem.be 

Voorzitter: Dirk Deldaele 

Secretaris: Johan Van Wonterghem 
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Werking 2014 

 
 Voorbereiding kampioenschap Zwevegem, i.s.m. wielertoeristenclubs 

 Uitreiking sportonderscheidingen 

 Week van de sportclubs 

 Vrolijke Kinderstraat 

 
Werkingstoelage 2014 

 
825 euro. 

 
 

4. MILIEURAAD 

 
Secretariaat 

   
Woon en leefomgeving 

Milieu 

Blokkestraat 29, bus .1 
8550 Zwevegem.  

T 056 76 55 80  
E milieu@zwevegem.be 

Voorzitter: Karin Laverge Bellegemstraat Zwevegem / Herwig Deconinck Outrijvestraat Heestert  
Secretaris: Lies Loosvelt, Blokkestraat 29 bus 1 Zwevegem 

 
Werking 2014 
 

 Vlaremactiviteiten milieudienst 

 Open milieuadviesraden i.v.m. erosiebestrijding, de buurttuin “Het Tuinspoor”, wijziging 

afvalbeleid. 

 Burgemeestersconvenant klimaatverandering, infoavond “toelichting Vlaamse luchtbeleid”, 
groen. 

 Verwendag in de bib, Nacht van de duisternis, Dag van de Trage weg, Dag van de Natuur. 

 Bermbeleidsplan, houtstook. 

 Ontslag Karin Laverge, kiezing nieuwe voorzitter Herwig Deconinck. 

 
Werkingstoelage 2014 
 

1.250 euro. 
Hiervan gaat er 500 euro naar de compostmeester. 

 

 
5. ADVIESRAAD VOOR GROEN EN BEBLOEMING 

 
Secretariaat 

 
Publieke Ruimte 

Groen, natuur & landschap 

Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem  

T 056 76 57 40 
E atd@zwevegem.be 

Voorzitter: Werner Depraetere (tot 9/12); Frans Goossens (na 9/12). 
Secretaris: Dirk Vandromme. 

 

Werking 2014 
 

Het werkjaar 2014 stond in het teken van 50 jaar Adviesraad. Het Jaarprogramma voorzag dan ook 
een aantal extra aktiviteiten.  
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Projecten of behandelde thema’s: 
 

 Boomplantdag op 21.03.2014 op Abeele. 

 Voordracht over moderene tuinanaleg op 27.03.2014: 70 aanwezigen, i.s.m. bib. 

 Open Tuinen op 6.07.2014 in 6 private tuinen (circa 600 bezoekers). 

 Verwerven Koninklijke eretitel, toegezegd op 8.05.2014. 

 Groen- en bebloemingsactie (circa 500 deelnemende gezinnen): zomer 2014. 

 Medewerking aan project Kunstenroute langs verborgen stedelijke landschappen van 

Zwevegem. 

 Thema water i.s.m. Gemeentelijke Kunstacademie. 

 Openbare en private bebloeming. 

 Vellen bomen Kaveiestraat. 

 Groene Lente 2014 . 

 Transfopark. 

 Lettenhofpark. 

 Gemeentepark. 

 Gemeentelijk natuur ontwikkelingsplan-GNOP. 
 Spoorwegbedding 85 Trimaarroute en herinrichting Stationsplein Sint Denijs.  

 Groenprojecten. 

 Inboet straat- en parkbomen. 

 Herverkiezing voorzitter, ondervoorzitter. 

 

Werkingstoelage 2014 

 
825 euro. 

en 3125 euro voor de Bebloemingsactie 2014. 
 

Vergaderingen: 4 

 
Plenaire vergaderingen op: 

 

 03.02.2014 

 26.02.2014 

 16.06.2014 

 9.12.2014 

 

 

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: Jan Vanlangenhove 
 

Werking 2014 

 
De Gecoro werd opnieuw samengesteld met beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 2014. Er 

was in 2014 één zitting van de Gecoro op 18 november 2014.  

 
 

 
 

 
 



16 

 

Agenda: 

  
 Goedkeuren huishoudelijk reglement. 

 Voorontwerp GRUP Otegem Casino: formuleren advies.  

 Voorontwerp GRUP Heroriënteringszone Knokke: formuleren advies. 

 Varia. 

 

 

7. JEUGDRAAD 

 
Secretariaat 
Vrije Tijd 

Jeugd 
Blokkestraat 29,bus 1 

8550 Zwevegem. 
T 056 76 59 80 

E jeugd@zwevegem.be 

Voorzitter:  Hermien Boerhaeve 
Secretaris:  Annelies Staelens  

 
Werking 2014 

 

 Subsidiereglement jeugdverenigingen. 

 Vorming inbraakpreventie jeugdlokalen. 

 Uitleendienst. 

 Vorming fuifbuddy’s. 

 Fuifzaal. 

 Repetitieruimte. 

 
Werkingstoelage 2014 

 
825 euro. 

 
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 2014 

 
In 2014 werd verder stilgestaan bij de werking van de raad. Men wil de adviesraad, als adviesorgaan, 

meer inhoud geven. Men vindt de raad ook een belangrijk informatieplatform en ontmoetingsforum. 
Via de adviesraad wil men info geven/vernemen over wat er op het vlak van welzijn gebeurt in 

Zwevegem. Sinds eind 2014 wordt elke vergadering ook afgesloten met een netwerkmoment, om na 
te kaarten, om elkaars werking beter te leren kennen, om raakvlakken te verkennen,… 

Er waren in 2014 toelichtingen, besprekingen en adviezen, o.a. over de start van het Huis van het 

Kind Zwevegem, Gezinnen Steunen Gezinnen, de werking van Logo Leieland, het nieuwe concept van 
geboortepakket. Dit concept wordt gekoppeld aan de geboortepremie die vanaf 2014 wordt uitbetaald 

in cadeaubonnen en vrijetijdscheques. Voor de verdeling wordt samengewerkt met Kind en Preventie. 
Om de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid kenbaar te maken, zit in elk pakket een doedoe-

doekje, met een kaartje aangeboden door de adviesraad en met meer duiding bij de raad. 

Op het vlak van gezins- en opvoedingsondersteuning was de adviesraad ook mede-initiatiefnemer van 
de infoavond ‘moeilijke eters, hoe ga je daar best mee om?’ op 18 november 2014. 
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De acties rond gezondheidsbeleid werden gedragen door de gemeentelijke adviesraad. Deze raad 

wordt ook gezien als het platform voor dit beleidsdomein, en is het overlegforum i.k.v. het concept 
Gezonde Gemeente. Op 24 maart 2014 ondertekenden de gemeente en OCMW immers het Charter 

voor een Gezonde Gemeente.  

De raad werd dan ook nauw betrokken bij het project hartveilig Zwevegem en zette de verschillende 
verenigingen aan om met de vereniging de opleiding reanimeren en defibrilleren te volgen. 

Ook andere thema’s kwamen in 2014 aan bod: tabakspreventie (in elk geboortepakket wordt een 
slabbetje met de boodschap ‘rookvrij, ikke blij’ opgenomen), griepvaccinatie, bloeddonatie,… 

De raad gaf zijn advies over de gemeentelijke toelagen voor welzijnsorganisaties. De toepassing van 

het subsidiereglement werd opgevolgd en geëvalueerd door een werkgroep binnen de raad. 
Ook was er de jaarlijkse verspreiding van kerstpakketten, met huisbezoek. 

 
Werkingstoelage 2014 

 

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 2014 

 

Binnen de raad zijn verschillende werkgroepen werkzaam. Vanuit deze werkgroepen werden ook in 
2014 heel wat initiatieven op touw gezet. 

I.k.v. de 11.11.11.-campagne “sorry is niet genoeg” organiseerde de werkgroep 11.11.11. een kwis, 

een gezelsschapsspellenavond, een gespreksavond over ‘quinoa en de Uru-indianen’ en een 
videoboodschappen-actie in de bib. Deze activiteiten kwamen bovenop de jaarlijkse deur-aan-deur 

acties. 
De 11.11.11- medewerkers  van de Noord-Zuid adviesraad werden gehuldigd in het Gemeentepunt 

omwille van het behalen van de titel " Gouden 11", wat staat voor de beste werking van de provincie. 

Tijdens Zwevegem-Kermis (13 en 14 september 2014) organiseerde de raad een projectenbeurs. 

Standjes boden er een blik op de verschillende projecten, en er werd gezorgd voor animatie, 
optredens en Fair-Trade-drankjes. 

De raad verleende ook advies over de toelagen aan projecten en noodhulp. Er werd in totaal 25.000 
euro steun verleend. 

De jaarlijkse mosseldiner vond plaats op 23 februari, en was ten voordele van het project Inpade in 

Bolivië.  
Vanuit de raad werd verder gewerkt om van Zwevegem een Fair Trade Gemeente te maken. 

In 2014 gaf de raad de nieuwsbrief verder uit. 

 
Werkingstoelage 2014 

 
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 2014 
 

Deze adviesraad volgde de kinderopvang op onze gemeente verder op.  
I.k.v. de opmaak van een lokaal actieplan kinderarmoede was er in de algemene vergadering van 10 

juli een toelichting over ‘Brede School’ en ‘Huis van het Kind Zwevegem’. 

Op het vlak van gezins- en opvoedingsondersteuning was het lokale overleg kinderopvang ook mede-
initiatiefnemer van de infoavond over moeilijke eters bij kinderen en jongeren op 18 november 2014, 

met Charlotte Matton, master in gezondheidszorg en –bevordering, als spreker. Er stond ook een 
artikel rond opvoeden in het Infopunt van april 2014, met o.a. duiding waar men terecht kan met 

vragen rond opvoeding en kinderopvang. 
Bij elke bijeenkomst kwamen ook mededelingen vanuit Kind en Gezin en vanuit regionale 

overlegstructuren rond kinderopvang aan bod. 

 
Werkingstoelage 2014 

 
825 euro. 

 

 

11. BEHEERRAAD GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK 
 
Secretariaat 

 

Gemeentelijke openbare bibliotheek 
Bekaertstraat 13 

8550 Zwevegem 
Voorzitter: Piet Silleghem 

Secretaris: Mia Allaert, Bekaertstraat 13, 8550 Zwevegem 

 
Werking 2014 

 
De beheerraad kwam 4 keer bijeen in 2014. 

Agendapunten: 
 Meerjarenplan en  -budgettering 2014-2019. 

 Werkingsresultaten bib en bibus. 

 Eboekenproject. 

 Resultaten gebruikersonderzoek. 

 Dienstregeling bib en bibus. 

 Implementatie RFID/zelfuitleen. 

 Herinrichting bib. 

 Tijdelijke sluiting bib: aanpassing dienstreglement & rittenschema. 

 Activiteiten bib (bibliotheekweek, poëziepad, jaar van het woord). 
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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: 24 april, 13 oktober en 8 december 2014. 

 Commissie II: geen bijeenkomsten. 

 Commissie III: 11 maart 2014. 

 
 

 
Commissie I Commissie II Comissie III 

Amelynck Gerard (vz) Erik Maes (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 Desmet Brigitte 
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 WimMonteyne 

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 Wim Monteyne 
  

  

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 Budget 2014 

      

I. Exploitatiebudget (B-A) 6.522.920,90 4.605.560,64 

      

   A. Uitgaven 27.355.608,73 29.118.792,62 

   B. Ontvangsten 33.878.529,63 33.724.353,26 

      1.a. Belastingen en boetes 19.157.106,21 19.026.439,13 

      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 14.697.914,13 

      

II. Investeringsbudget (B-A) 
-

6.213.711,87 
-

5.023.062,48 

      

   A. Uitgaven 7.677.216,50 5.857.292,06 

   B. Ontvangsten 1.463.504,63 834.229,58 

      

III. Andere (B-A) 

-

3.496.378,20 

-

3.496.378,20 

      

   A. Uitgaven 3.653.890,26 3.653.890,26 

      1. Aflossing financiële schulden 3.653.890,26 3.653.890,26 

         a. Periodieke aflossingen 3.653.890,26 3.653.890,26 

         b. Niet-periodieke aflossingen     

      2. Toegestane leningen     

      3. Overige transacties     

   B. Ontvangsten 157.512,06 157.512,06 

      1. Op te nemen leningen en leasings     

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

         a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 157.512,06 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen     

      3. Overige transacties     

      

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 

-

3.187.169,17 

-

3.913.880,04 

      

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

      

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.734.979,60 1.008.268,73 

      

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 1.008.268,73 

 

 

 

 



22 

 

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 Budget 2014 

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.724.623,59 5.812.497,71 

      

   A. Exploitatieontvangsten 33.878.529,63 33.724.353,26 
   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van 

schulden (1-2) 26.153.906,04 27.911.855,55 

      1. Exploitatie-uitgaven 27.355.608,73 29.118.792,62 

      2. Nettokosten van de schulden 1.201.702,69 1.206.937,07 

      

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.698.080,89 4.702.177,72 

      

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.496.378,20 3.495.240,65 

   B. Nettokosten van schulden 1.201.702,69 1.206.937,07 

      

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.026.542,70 1.110.319,99 

 

 

2.3 Exploitatie    
    

  Code 2014 Budget 2014 

        

I. Uitgaven   27.355.608,73 29.118.792,62 

        

   A. Operationele Uitgaven   26.109.652,49 27.857.741,62 

      1. Goederen en diensten 60/1 6.749.831,92 7.775.801,25 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 11.959.208,31 12.355.337,25 

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648     

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 7.274.083,37 7.582.741,53 

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 126.528,89 143.861,59 

        

   B. Financiële uitgaven 65 1.245.956,24 1.261.051,00 
   C. Rechthebbenden uit het overschot van het 

boekjaar 694     

        

II. Ontvangsten   33.878.529,63 33.724.353,26 

        

   A. Operationele ontvangsten   32.993.355,11 32.839.918,96 

      1. Ontvangsten uit de werking 70 4.108.760,70 4.140.027,41 

      2. Fiscale ontvangsten en boetes   19.157.106,21 19.026.439,13 

         a. Aanvullende belastingen   17.264.477,03 17.162.689,13 
            - Opcentiemen op de onroerende 

              voorheffing 7300 10.268.705,90 10.182.850,33 

            - Aanvullende belasting op de 
              personenbelasting 7301 6.629.496,62 6.600.555,14 

            - Andere aanvullende belasting 7302/9 366.274,51 379.283,66 

         b. Andere belastingen 731/9 1.892.629,18 1.863.750,00 

      3. Werkingssubsidies   9.554.081,58 9.508.347,01 

         a. Algemene werkingssubsidies   4.446.095,25 4.362.210,57 
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            - Gemeente- of provinciefonds 7400 4.446.095,25 4.362.210,57 

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401     

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4     

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 5.107.986,33 5.146.136,44 
      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 

         OCMW 748     

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 173.406,62 165.105,41 

        

   B. Financiële ontvangsten 75 885.174,52 884.434,30 
   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 

       boekjaar 794     

        

III. Saldo   6.522.920,90 4.605.560,64 

 

 

2.4 Investeringen    
    

DEEL 1: UITGAVEN Code 2014 Budget 2014 

        

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

        

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280   61.394,04 
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en  
soortgelijke entiteiten 281 3.740.983,09   

   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 5.612.105,73 

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
 materiële vaste activa   3.801.889,02 5.612.105,73 
      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 877.452,33 993.949,49 

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 2.721.051,65 4.271.655,47 

      3. Roerende goederen 23/4 203.385,04 346.500,77 

      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     

        

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 134.344,39 183.792,29 

        

TOTAAL UITGAVEN   7.677.216,50 5.857.292,06 

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2014 Budget 2014 

        

I. Verkoop van financiële vaste activa       

        

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280     
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en  
soortgelijke entiteiten 281     
   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282     
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   D. OCMW-verenigingen 283     
   E. Andere financiële vaste activa 284/8     
        

II. Verkoop van materiële vaste activa   1.400,00   

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige 
materiële vaste activa       
      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.400,00   

      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 1.462.104,63 834.229,58 

        

TOTAAL ONTVANGSTEN   1.463.504,63 834.229,58 
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2.5. Fiscaliteit      

 2010* 2011* 2012* 2013* 2014 

Aanvullende belastingen 16.227.505,16 16.035.416,61 15.831.682,05 16.182.790,62 17.264.477,03 

Opcentiemen op de onroerende  
voorheffing 9.247.606,60 8.853.794,44 9.242.155,58 9.601.462,91 10.268.705,90 

Aanvullende belasting op de  
personenbelasting 6.646.162,71 6.869.310,37 6.213.546,41 6.217.842,76 6.629.496,62 

Motorrijtuigen 332.891,99 310.831,80 354.506,43 360.537,90 364.522,33 

Gewestbelasting op leegstand en  
verwaarlozing van bedrijfsruimten 843,86 1.480,00 21.473,63 2.947,05 1.475,68 

Gewestbelasting op verwaarlozing  
woningen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 276,50 

Belastingen op prestaties 8.500,00 7.400,00 4.600,00 3.300,00 3.275,00 

Aanvragen/meldingen hinderlijke  
inrichtingen 8.500,00 7.400,00 4.600,00 3.300,00 3.275,00 

Belastingen inzake openbare  
hygiëne 695.650,00 699.400,00 702.800,64 706.325,00 711.592,27 

Jaarlijkse milieubelasting 695.650,00 699.400,00 702.800,64 706.325,00 708.592,27 

Ontgraving 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Bedrijfsbelastingen 625.925,00 685.690,00 711.447,60 711.518,15 751.136,91 

Drijfkracht 624.571,00 684.775,00 710.274,00 708.392,00 571.279,00 

Verspreiding kosteloos  
reclamedrukwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 177.418,34 

Ambulante handel 1.354,00 915,00 1.173,60 1.496,00 1.452,00 

Taxidiensten 0,00 0,00 0,00 1.630,15 987,57 

Belastingen op het gebruik van  
het openbaar domein 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 351.000,00 

Masten en pylonen 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 

Dagbladkiosken, frituurkramen,  
handelsinrichtingen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

Belastingen op patrimonium 71.986,99 4.500,00 4.500,00 4.125,00 75.625,00 

Leegstaande woningen en  
gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 

Tweede verblijven 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.125,00 17.625,00 

Onbebouwde percelen 67.486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAAL 17.634.567,15 17.437.406,61 17.260.030,29 17.613.558,77 19.157.106,21 

(*) Bedragen zijn inclusief vorige dienstjaren     
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2.6.  Schuld- leningen  
         t.l.v. bestuur      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo terug te betalen op 1/1  
(> 1 jaar) 33.894.150,72 35.239.100,01 35.439.987,81 37.022.545,95 32.192.117,56 

Saldo terug te betalen op 1/1  
(< 1 jaar) 2.572.640,68 3.215.430,38 3.314.007,20 3.417.441,86 3.496.378,20 

Nieuwe leningen van het  
dienstjaar 4.674.774,42 3.514.895,00 5.000.000,00   

Bedrag terugbetaald gedurende  
het dienstjaar 2.687.035,43 3.215.430,38 3.314.007,20 3.535.038,80 3.496.378,20 

Correctie op te nemen leningen    -1.240.750,00  

Rechtzetting leasing lening  
Belfius 1632    24.296,75  

Saldo nog te betalen op  
31/12 38.454.530,39 38.753.995,01 40.439.987,81 35.688.495,76 32.192.117,56 

Betaalde intresten 1.288.208,78 1.486.570,08 1.344.251,72 1.299.814,82 1.201.703,87 

Jaarlijkse last 3.975.244,21 4.702.000,46 4.658.258,92 4.834.853,62 4.698.082,07 

      

2.7.  Schuld - leningen  
         t.l.v. derden      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo terug te betalen op 1/1 
(> 1 jaar) 1.564.326,51 1.468.880,56 1.326.792,61 1.251.606,02 1.087.057,31 

Saldo terug te betalen op 1/1  
(< 1 jaar) 171.152,56 173.445,95 178.187,95 170.186,59 157.512,06 

Nieuwe leningen van het  
dienstjaar 78.000,00 36.100,00 95.000,00   

Bedrag terugbetaald gedurende  
het dienstjaar 171.152,56 173.445,95 178.187,95 177.223,24 157.512,06 

Saldo nog te betalen op  
31/12 1.642.326,51 1.504.980,56 1.421.792,61 1.244.569,37 1.087.057,31 

Betaalde intresten 60.999,54 57.043,42 50.392,46 47.526,52 36.862,75 

Jaarlijkse last 232.152,10 230.489,37 228.580,41 224.749,76 194.374,81 
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2.8.  Schuld - leningen 
totaal      

 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo terug te betalen op 1/1  
(> 1 jaar) 35.458.477,23 36.707.980,57 36.766.780,42 38.274.151,97 33.279.174,87 

Saldo terug te betalen op 1/1  
(< 1 jaar) 2.743.793,24 3.388.876,33 3.492.195,15 3.587.628,45 3.653.890,26 

Nieuwe leningen van het  
dienstjaar 4.752.774,42 3.550.995,00 5.095.000,00   

Bedrag terugbetaald gedurende  
het dienstjaar 2.858.187,99 3.388.876,33 3.492.195,15 3.712.262,04 3.653.890,26 

Correctie op te nemen leningen    -1.240.750,00  

Rechtzetting leasing lening  
Belfius 1632    24.296,75  

Saldo nog te betalen op  
31/12 40.096.856,90 40.258.975,57 41.861.780,42 36.933.065,13 33.279.174,87 

Betaalde intresten 1.349.208,32 1.543.613,50 1.394.644,18 1.347.341,34 1.238.566,62 

Jaarlijkse last 4.207.396,31 4.932.489,83 4.886.839,33 5.059.603,38 4.892.456,88 
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3. ORGANISATIE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 
 
 

 
 
 
3.1. HUISVESTING GEMEENTEDIENSTEN 
 
3.1.1. GEMEENTEPUNT 

 
De gemeente- en OCMWdiensten 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 OCMWdiensten, 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. 

 
3.1.2. BIBUS  

 

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

‘OCMW’ in de deelgemeenten.   

In 2014 steeg het aantal bezoekers tot ver boven de twintigduizend.  Deze groei is in belangrijke mate 

te wijten aan het stijgend aantal klasbezoeken.   

Ruim 24% van alle bibliotheekuitleningen gebeuren op de bbus.   

Het aantal gebruikers van de gemeentelijke- en welzijnsdienstverlening (e-id, rijbewijs, …) bleef 

nagenoeg stabiel.   

De verkoop van vuilniszakken en postzegels blijft stijgen.   
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Per 1 januari 2014 werd een nieuwe bbuscoördinator aangesteld. De vaste personeelsbezetting 

werd behouden: 1 coördinator, 2 medewerkers van de bibliotheek en 2 medewerkers van de dienst 

Burger en Welzijn.   

 
 

 
 
 
3.2. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
3.2.1. EXTERNE COMMUNICATIE 

 
Personeel en werking 

Communicatie 

Blokkestraat 29,bus 1 
8550 Zwevegem 

T 056 76 55 40 
E informatie@zwevegem.be 

 
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. 

 
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. 
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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, 2 
maandelijks i.p.v. maandelijks. 

 

Website: www.zwevegem.be 

 
De nieuwe gemeentelijke website werd in januari 2009 gelanceerd. Stelselmatig wordt het E-loket 
uitgebreid; in december 2009 met o.m. het meldpunt kinderopvang. 

In 2010 werd de website aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het E-loket werd verder uitgebreid. In 

maart 2010 startten we met de wekelijkse nieuwsbrief: een verzameling van de nieuwsberichten op 
de site van de voorbije week. Eveneens in maart 2010 plaatsten we de Zwevegemse bedrijvengids 

online. Nieuw in 2011 is de sectie DKO (deeltijds kunstonderwijs). 
 

Bezoeken per maand van januari 2014 tot december 2014 

 
 

 
 
 
Evolutie aantal bezoeken op de website van januari 2011 tot december 2014 

 
 

Jaar Bezoeken Unieke bezoekers 

2014 455 595 215 404 

2013 444 215 208 775 

2012 401 785 191 334 

2011 311 687 155 037 

 
 

 
 

 
 

In 2014 werden 2716 formulieren online ingevuld. 
Sedert de invoering van het e-loket in 2009, werden in totaal 10.434 formulieren online ingevuld. 
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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.  

 
Jaarverslag 
 

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

gevoerde beleid in 2014, alsook nuttige informatie over de werkzaamheden van de gemeentelijke 
diensten. 

 
Persnota 

 

In 2014 werden 12 persnota’s opgemaakt.  De persnota bevat toelichtende nota’s bij ieder 
agendapunt van de openbare gemeenteraadszitting.  De persnota wordt aan alle gemeenteraadsleden 

en de pers verspreid. 

 
Bedrijfsfilm Zwevegem 

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

 
 

3.3. PERSONEEL 

 
3.3.1. Aantal personeelsleden 

Op 31 december 2014 waren er in het gemeentebestuur 221 personeelsleden actief in dienst.  
Daarvan waren er 107 voltijds en 114 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 (246 ten 

opzichte van 221) verklaart. 
 

Tabel 1: Aantal personeelsleden per afdeling  

Afdelingen Voltijds Deeltijds Koppen VTE 

Burger en welzijn 8 6 14 11,14 

Publieke ruimte 49 20 69 63,95 

Vrije tijd 30 38 68 48,09 

Werking- en personeel 13 12 25 20,62 

Woon- en leefomgeving 4 4 8 6,90 

Kinderopvang 0 32 32 10,72 

Schoonmaak 3 27 30 16,67 

TOTAAL 107 139 246 177,99 
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Grafiek 1: Vergelijking van het personeelsaantal per afdeling  

 

 

 
 

 

3.3.2. Leeftijd en geslacht 

 

Grafiek 2: Leeftijd van het personeel  
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Grafiek 3: Gemiddelde leeftijd van de personeelsleden per afdeling  

 

 

 
 

Grafiek 4: Verdeling mannen en vrouwen  
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3.3.3. Opdeling per contracttype en niveau 

 

Grafiek 5: Verdeling volgens type contract 

 

 
 

 

3.3.4. Onderstaande grafiek toont de verdeling van de weddenschalen in ons 

           personeelsbestand.   
 

 

Grafiek 6: Verdeling van de weddenschalen  
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3.3.5. Personeelskost 

 

De personeelskosten vertegenwoordigen alle kosten m.b.t. het personeel (bezoldigingen, sociale 

toelagen, vakantiegelden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, verzekering arbeidsongevallen).  

De personeelslasten voor het jaar 2014 bedroegen € 9.130.594. Dit betekent een stijging van 0,93 % 

t.o.v. 2012. 

Grafiek 7: Evolutie van de personeelskosten  
 
 

 

 

 

 

3.3.6. Vorming, training en opleiding 

 

Personeelsleden krijgen de kans om zich bij te scholen en vorming, opleiding of training te volgen. In 

2014 werd € 56 367.13 besteed aan opleiding en bijscholing. 

 

3.3.7. 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 2013 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 2014 waren er vier formele bijeenkomsten met de syndicaal afgevaardigden in het Hoog 

Overlegcomité en het Bijzonder Onderhandelingscomité (HOC & BOC).  

 

 

3.4. Interne communicatie (GEM/OCMW) 

 
3.4.1. Intranet 
Intranet is een bedrijfsintern netwerk dat a.d.h.v. internettechnologie zorgt voor efficiënte, interne 

communicatie en samenwerking. Het intranet bevat aankondigingen, personeelsweetjes, blog van 
gemeente- en OCMW-bestuur, nieuws uit het MAT, ed. Het intranet richt zich voornamelijk naar 

administratieve personeelsleden van gemeente- en OCMW-bestuur. 
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3.4.2. Personeelskrant 

Het gemeente- en OCMW-bestuur maken gezamenlijk een personeelskrant op: “ Informatief”. Het 

personeel ontvangt deze personeelskrant vier maal per jaar. Vaste rubrieken zijn dienst in de kijker, 
nieuws van de organisatie, nieuwe personeelsleden, personeelsnieuwtjes, vriendenkring, ed. 

 
 

3.4.3. Prikbord 

Op iedere locatie hangt een prikbord wat de vertaling is van de berichten op intranet maar dan 
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 WZC, ed.  

 

3.4.4. 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.  
 

3.4.5. Teamvergadering 

Sinds 2011 vindt er binnen elk team een teamvergadering plaats, dit volgens een minimumfrequentie 
van 4 maal per jaar. 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 besproken worden 
op de vergaderingen zijn nieuws uit het college/de raad, beleidsplan, opleidingen, stand van zaken 

binnen de dienst, ed.  
 

3.4.6. Personeelsvergadering 

Door de oprichting van de teamvergaderingen werd er in 2014 slechts één personeelsvergadering 
georganiseerd. Algemene informatie die normaa lgezien gecommuniceerd wordt via de 

personeelsvergadering, wordt nu efficiënter gecommuniceerd via de teamvergaderingen. 
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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 

 
 

 
 
 
4.1. BEVOLKING 
 
AANGEKOMEN 

 M V T 

Zijn in de gemeente komen wonen in 2012  

Zijn in de gemeente komen wonen in 2013 
Zijn in de gemeente komen wonen in 2014 

516 

452 
527 

524 

466 
457 

1.040 

918 
984 

 
VERTROKKEN 

 M V T 

Hebben de gemeente verlaten in 2012 
Hebben de gemeente verlaten in 2013 

Hebben de gemeente verlaten in 2014 

515 
438 

494 

523 
403 

474 

1.038 
841 

968 

waarvan M V T 

ambtelijk afgevoerden in 2012 

ambtelijk afgevoerden in 2013 

ambtelijk afgevoerden in 2014 

14 

14 

22 

3 

1 

5 

17 

15 

27  
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Volgens het Rijksregister : 

  
Bevolking op 31 december 2012 : 12.031 mannen + 12.166 vrouwen = 24.197 personen. 

Bevolking op 31 december 2013 : 12.035 mannen + 12.216 vrouwen = 24.251 personen. 

Bevolking op 31 december 2014 : 12.053 mannen + 12.199 vrouwen = 24.252 personen. 

 
VREEMDELINGEN 

 
Totaal aantal ingeschreven vreemdelingen: 

 op 31 december 2013: 377 (197 mannen en 180 vrouwen). 

 op 31 december 2014: 397 (205 mannen en 192 vrouwen). 

Er zijn 61 verschillende nationaliteiten: 79 personen hebben de Franse nationaliteit, 33 de 
Nederlandse, 38 de Poolse, 30 de Marokkaanse, 23 Roemeense en 22 de Portugese nationaliteit. 

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

gezinssamenstelling reikte de dienst in 2014 af: 
 

 2012 2013 2014 

Identiteitskaarten 4.380 4.354 2.778 

KidsID 460 962 858 

Elektronische 
vreemdelingenkaarten 

72 100 148 

Reispassen 701 746 832 

Voorlopige rijbewijzen 463 462 325 

Rijbewijzen 824 947 1.011 

Internationale rijbewijzen 74 72 78 

 

 
4.2. BURGERLIJKE STAND 
 
GEBOORTEN. 

 

 2014 2013 2012 

geboorteakten M V Tot. M V Tot. M V Tot. 

Personen in de gemeente geboren en 
behorende tot de werkelijke bevolking 

2 2 4 1 1 2 1 3 4 

Personen behorende tot de werkelijke 

bevolking, in andere gemeente geboren 

109 98 207 121 114 235 124 107 231 

Personen behorende tot de werkelijke 

bevolking, in buitenland geboren 

1 - 1 - - - - - - 

Personen in aanmerking komende voor 
de vermeerdering van de bevolking 

112 100 212 122 115 237 125 110 235 

 
OVERLIJDENS 

 

 2014 2013 2012 

overlijdensakten M V Tot. M V Tot. M V Tot. 

Zwevegemnaars hier overleden 42 50 92 59 58 117 52 57 109 

Zwevegemnaars elders overleden 60 42 102 52 63 115 89 39 128 

Zwevegemnaars in het buitenland 
overleden 

- - - 2 - 2 - - - 

Pers. In aanmerking komende voor de 

vermindering van de bevolking 

103 92 195 113 121 234 141 96 237 
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GRONDCONCESSIES 

 

 2012 2013 2014 

Zwevegem 56 51 42 

Heestert 13 12 4 

Moen 10 15 15 

Otegem 9 8 6 

Sint-Denijs 8 10 9 

 
 

HUWELIJKEN 
 
In 2012 huwden 101 koppels 

In 2013 huwden 81 koppels 
In 2014 huwden 91 koppels 

 
 

ECHTSCHEIDINGEN 

 
In 2012 scheidden 52 koppels 

In 2013 scheidden 47 koppels 
In 2014 scheidden 43 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 

 
 

 
 

 
5.1. LOKAAL SOCIAAL BELEID 
 
De meerjarenplanning 2014-2019 vormt de basis. Vanuit de sector welzijn hebben we hierbij 

bijzondere aandacht voor doelstellingen 2, 5 en 8. 

 
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 2014 

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. De grenzen tussen de diensten werden doorbroken door o.a. te gaan werken in 
afdelingen, en zelfs gemeente en OCMW overstijgend. Hulpverleners uit de sociale sector verzekeren 

de dienstverlening aan de balies en in de spreekruimtes, ondersteund in hun informatiefunctie door de 

digitale productencatalogus. Medewerkers van deze diensten maakten ook deel uit van de werkgroep 
onthaal en loket, die een adviesnota rond dienstverlening opmaakte. Deze medewerkers zetten nu 

deze nota in de praktijk om, volgen de dienstverlening op en sturen bij waar nodig. 
 

mailto:welzijn@zwevegem.be
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 Bbus, zitdagen, huisbezoeken (mobiele luik): 
 

Het diensten- en voorzieningenaanbod werd verder versterkt en de dienstverlening dichter bij de 
inwoners gebracht, via de bbus, zitdagen, huisbezoeken... Ook in 2014 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: 

 
o via de productencatalogus, geïntegreerd in de gemeentelijke website 

(www.zwevegem.be/producten). 

o via www.rechtenverkenner.be, voor een overzicht van sociale rechten en 
tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. 

o via www.desocialekaart.be, voor een overzicht van de voorzieningen uit de welzijns- en 
gezondheidssector. 

 
 

Een gemeente verbindt en versterkt maatschappelijke inzet 

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

adviesraden. In 2014 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 

 
Het lokaal bestuur zette zich in 2014, 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 2014 volgende nieuwe projecten/initiatieven vanuit de gemeente: 
 Samen met de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid en het Lokaal Gezondheidsoverleg 

Leieland stapten gemeente en OCMW in in het project ‘Gezonde Gemeente’. De nodige 

engagementen werden vastgelegd: het ondertekenen van het charter en een 
samenwerkingsovereenkomst met Logo werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 

24 maart 2014. Jaarlijks wordt een project uitgewerkt. 
 Zwevegem kreeg in 2014 de titel van hartveilige gemeente. Aan elk ontmoetingscentrum in de 

deelgemeenten en op de campus Sportpunt staat nu een AED-toestel (automatische externe 

defibrillatoren). In 2014 werd samen met het Rode Kruis gestart met gratis opleidingen 

reanimeren en het gebruik van AED. In Zwevegem zijn reeds 465 inwoners via het Rode Kruis 
opgeleid om met deze toestellen te werken. De dienst welzijn volgt de werking van de 

toestellen op en coördineert de sensibiliserings- en vormingsinitiatieven. 
 Zwevegem, Gemeente met een hart: op 24 juni vond een bloedcollecte plaats in het 

Gemeentepunt. Een succes met 84 bloeddonoren, waarvan de helft voor de eerste keer bloed 

gaf.  

 In het charter ‘Gezonde Gemeente’ wordt ook nadruk gelegd op deelname van 

maatschappelijk kwetsbare groepen.  
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 op 4 juni 2014 rond het thema brede school. 
De dienst welzijn blijft ook het gemeentelijk contactpunt rond gezins- en 

opvoedingsondersteuning. Samen met de Gezinsbond en de adviesraden werd een infoavond 

rond moeilijke eters georganiseerd op dinsdag 18 november. 
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Er werd een nieuw concept van geboortepakket ontwikkeld. Dit concept werd gekoppeld aan 

de geboortepremie die vanaf 2014 wordt uitbetaald in cadeaubonnen en vrijetijdscheques. 
Voor de verdeling wordt samengewerkt met Kind en Preventie. 

 Elke dag zetten verschillende overheden, beroepsmensen, middenveldorganisaties, 

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

Huis van het Kind wil men de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund 
worden. Er werd in 2014 een dossier voor Zwevegem ingediend bij Kind en Gezin, en erkend. 

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 zal dit initiatief nu verder vorm 

krijgen.  
 Het project Gezinnen steunen Gezinnen dat de Gezinsbond samen met de stad Kortrijk 

opstartte, wordt uitgebreid naar andere gemeenten. Zwevegem verleende hieraan principiële 

goedkeuring. In samenspraak met de gemeente, het OCMW en de scholen wil men met dit 
laagdrempelig project bruggen bouwen tussen gezinnen uit kansengroepen (“gesteunde 

gezinnen”) en gezinnen die bereid zijn hen te ondersteunen (“zorggezinnen”). 
 In het kader van de meerjarenbeleidsplanning 2014-2019, en in het bijzonder de doelstelling 

gelijke kansen, sloot de gemeente in 2014 een overeenkomst inzake 

toegankelijkheidsadvisering af met de vzw Westkans. In iedere provincie opereert een 
technisch adviesbureau voor toegankelijkheid, waarbinnen architecten – gespecialiseerd in de 
toegankelijkheidsmaterie – actief zijn.  

Westkans (West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid) is het erkend 
adviesbureau in West-Vlaanderen. Door het afsluiten van deze overeenkomst engageert de 

gemeente zich formeel om op structurele wijze te werken aan de integrale toegankelijkheid 

van haar infrastructuur en diensten. In 2014 werd het Gemeentepunt onder de loepe 
genomen.  

 De ouderenadviesraad kreeg een nieuw elan. Er werden grondige wijzigingen doorgevoerd in 

de statuten. Ook de naam veranderde van seniorenraad naar ouderenadviesraad, en in het 
kader van openbaarheid werd een bepaling in de statuten bijgevoegd. Inwoners kunnen nu 

de vergaderingen van de ouderenadviesraad bijwonen. In elke vergadering brengen de 
schepen en de OCMW-voorzitter verslag uit over de uitvoering van de meerjarenplanning. In 

2014 werd ook een afsprakennota rond adviesverlening voorbereid. 

 De raad zette zijn schouders onder een aantal projecten specifiek voor doelgroep ouderen. Zo 

werden in juni twee sessies rond veilig elektrisch fietsen, met telkens een theoretisch en 
praktisch gedeelte, georganiseerd. In het kader van de campagne mediawijsheid, werd op 25 

september, speciaal voor inwoners ouder dan 70 jaar, een introductienamiddag opgezet 
waarbij men kennis kon maken met de vele mogelijkheden van de digitale wereld. Men moest 

vooraf niet de minste kennis hebben over computer, internet, mailen. Gezien de grote 

belangstelling krijgt dit een vervolg in 2015.  
 Na de sluiting van de Werkwinkel, richtte het bestuur het Werkpunt op voor de 

dienstverlening aan langdurig werklozen en specifieke doelgroepen. 

Er werd ook in 2014 verder ingezet op lokale initiatieven in de sociale economie.  
In 2014 werd een samenwerking opgezet tussen vzw Ubuntu, gemeente/OCMW Zwevegem, 

PWA Zwevegem 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. De samenwerking beoogt de levenskwaliteit van de doelgroep te 

garanderen door duurzame, toekomstgerichte en vernieuwende initiatieven te stimuleren of 
zelf op te starten. 

 Eind 2013 keurde de gemeenteraad de resolutie ‘Zwevegem, Fairtrade gemeente’ goed. 

Binnen de Noord-Zuidraad werd een werkgroep opgericht, die alle stappen hierrond opvolgt. 
 

Zie ook jaarverslag OCMW. 

 

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. 
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5.2.1. MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE DIENSTVERLENING 

 

 Aanvragen van gemeentelijke zorgtoelagen.  

 2012 2013 2014 

- de gemeentelijke zorgtoelage 21-:  - aanvragen: 26 27 48 
                                                     - toegekend: 26 27 48 

- de gemeentelijke zorgtoelage 21+: - aanvragen: 70 72 54 
                                                     - toegekend: 67 69 50 

 

 Aanvragen van tegemoetkomingen en sociale voordelen verleend door andere instanties:  
 

o tegemoetkomingen aan personen met een handicap (inkomensvervangende en 

integratietegemoetkoming): 114 in 2012; 101 in 2013; 48 in 2014. 
o tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: 199 in 2012; 175 in 2013; 66 in 2014. 

o speciale parkeerkaart voor personen met een handicap: 114 in 2013; 83 in 2014. 

 

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

 Pensioenaanvragen en aanvragen inkomensgarantie voor ouderen. 

 2012 2013 2014 

- aanvragen rustpensioen 37 42 38 
- aanvragen overlevingspensioen 9 4 4 

- aanvragen inkomensgarantie voor ouderen 21 19 12 

 

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

 
 

Dossiervorming toelagen aan welzijnsorganisaties. 
 

5.2.2. GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNEND BELEID 

 
 Aanspreekpunt kinderopvang en digitaal meldpunt kinderopvang. In 2014 maakten 1063 

mensen gebruik van het digitaal meldpunt kinderopvang en werd het 1815 keer 

geconsulteerd. 
 Secretariaat en organisatie Lokale Overleg Kinderopvang. 

 Beleidsplan kinderopvang. 

 Secretariaat en organisatie Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid. 

 Coördinatie projecten adviesraden. 

 Initiatieven opvoedingsondersteuning (in 2014: infosessies, informatieverspreiding, partner in 

Huis van het Kind Zwevegem en Gezinnen steunen Gezinnen).  

 
5.2.3. GEZONDHEIDSBELEID 

 

 Secretariaat en organisatie werkgroepen. 

 Coördinatie projecten thema gezondheid (in 2014: hartveilige gemeente (AED en 

opleidingen), gemeente met een hart (bloeddonatie), project Zwevegem Gezonde Gemeente). 
 Participeren aan preventieacties van andere instanties (bv. Provincie, LOGO, (lokale) 

organisaties) (in 2014: griepvaccinatie). 
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5.2.4. OUDERENBELEID 

 
 Secretariaat en organisatie ouderenadviesraad. 

 Coördinatie projecten ouderenadviesraad.  

 Secretariaat comité Feest en Week Derde Leeftijd Zwevegem. 

 Medewerking aan projecten Comité (in 2014: feest van de derde leeftijd, herfstsamenzijn voor 

senioren, bedanking vrijwilligers, petanquetornooi). 

 Dossiervorming toelagen organisaties voor ouderen. 

 

5.5.5. 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. 

 
6.1.1. INTERVENTIES 

 
In 2014 werden 8991 interventies afgehandeld binnen de politiezone.  

Dit is een stijging met 4,8% t.o.v. 2013. 
Gemiddeld dienden de interventieploegen 1,4 interventies per uur af te werken.  

2101 interventies of 23,4% (t.o.v. zone) vonden plaats op het grondgebied van Zwevegem.  
De gemiddelde aanrijtijd van onze interventieploegen voor een interventie op het grondgebied van 

Zwevegem bedraagt 22’ 08’’ (tijd tussen aansturing ploegen door het CIC en het ter plaatse toekomen 

op de interventielocatie). (gemiddelde aanrijtijd politiezone Mira = 18’ 54’’ in 2014). De gemiddelde 
afhandelingstijd van een interventie in 2014 in de gemeente Zwevegem bedraagt 41’ 32’’ tegenover 

gemiddeld 41’ 22’ voor de volledige politiezone Mira. 

 
Interventies PZ Mira (tabellen & grafieken):  

 

Shift  
Gemiddeld aantal IV per 

uur 2014 

06u-13u 1,3 

13u-22u 1,7 

22u-06u 1,1 

 
 

Per uurblok van 

4 uur 

Gemiddeld aantal IV per 

uur 2014 

00u00- 04u00 1,0 

04u00-08u00 0,7 

08u00-12u00 1,6 

12u00-16u00 1,5 

16u00-20u00 1,8 

20u00-00u00 1,6 

http://www.pzmira.be/
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GEMEENTE 
% INTERVENTIES PER GEMEENTE TOV 
POLITIEZONE MIRA 

Anzegem 12,7% 

Waregem 50,0% 

Avelgem 10,9% 

Spiere-Helkijn 3,0% 

Zwevegem 23,4% 

 
 

 
 
 
6.1.2. VERKEERSONGEVALLEN 

 
ZWEVEGEM 

       

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 
TOTAAL PZ MIRA 
2014 

# Verkeersongevallen 338 349 326 292 281 1414 

# Verkeersongevallen met stoffelijke 
schade 269 273 258 221 211 1131 

# Verkeersongevallen met gewonden 69 76 68 67 67 278 

# Verkeersongevallen met doden 0 0 2 4 3 4 

        

Aantal doden ter plaatse 0 0 2 4 3 4 

Aantal zwaar gewonden 5 13 10 11 13 32 

Aantal licht gewonden 81 84 71 71 73 272 

 
Bovenstaande tabel betreft de geregistreerde verkeersongevallen (door onze politiezone of door een 

andere politiezone). Het aantal verkeersongevallen met gewonden kent een status-quo. Het aantal 

letselongevallen blijft nagenoeg gelijk, maar het aantal zwaar en licht-gewonden die hieruit 

voortvloeien stijgen lichtjes. Er vonden in 2014, 3 verkeersongevallen plaats met een dodelijke afloop. 
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WEEKENDONGEVALLEN 

ZWEVEGEM 

2013 

ZWEVEGEM 

2014 

TOTAAL PZ 

MIRA 2014  

ZWEVEGEM_TOTAAL 96 88 408 

Weekendverkeersongevallen met stoffelijke 

schade 70 70 325 

Weekendverkeersongevallen met letsel 25 17 81 

Weekendverkeersongevallen met doden 1 1 2 

 
 
 
6.1.3. WONINGINBRAKEN 

 
# 
INBRAKEN 

(volgens 

type 
gebouw) 

ZWEVEGEM 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 (vgl 

met 

gemiddelde 
2005-2013 

Gemiddelde 

2005-2013 

per 
bestemming 

Woning 45 40 46 68 68 55 80 71 98 82 63 

Openbaar, 
overheids of 

andere 14 23 34 14 13 9 8 12 11 9 15 

Bedrijf, 
handelszaak, 

horeca, 
dienstensector 24 21 28 29 22 27 22 21 25 13 24 

Totaal # 

inbraken per 
jaar 

83 84 108 111 103 91 110 104 134 104 928 
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6.2. BRANDWEER 
 
Brandweerkazerne 
Ommegangstraat 1Z 

 8550 Zwevegem 

T 056 76 56 80 
Alarmering: 112 – dringende hulp 

E brandweer@zwevegem.be 
 

Dit is het laatste jaarverslag van brandweer Zwevegem. Vanaf 1 januari stapt Zwevegem in de 
hulpverleningszone Fluvia. 

 
6.2.1. SAMENSTELLING BRANDWEERKORPS 

 
Het brandweerkorps bestaat op 31 december 2013 uit 51 personen:  
1 kapitein-dienstchef; 1 officier-geneesheer; 1 luitenant; 1 onderluitenant; 1 adjudant;  

1 sergeant-majoor; 2 1ste sergeanten; 2 sergeanten; 7 korporaals; 26 brandwachten en 6 stagairs. 

 
6.2.2. INTERVENTIES 

 
In 2014 waren er 548 interventies, waarvan 88 voor brand; 238 technische opdrachten en 222 
wespenverdelging. 

De brandweer kwam 53 keer tussen voor het reinigen van het wegdek en 7 keer bij een 
verkeersongeval. 

 
 

mailto:brandweer@zwevegem.be
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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 
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7.2. PARKEERMOGELIJKHEDEN ZWEVEGEM CENTRUM 
 
 

 
 
 
7.3. BEDRIJVENTERREINEN 
 

1.  Industriezone Bekaert-Betafence-Laebens,  
tussen Otegemstraat en Grens met Harelbeke (Zwevegem). 

 Grootte: 73 ha. 

 Bestaande bedrijven; aantal bedrijven: 3. 

 Bezettingsgraad: 100 %. 

 

2.  Industriezone De Blokken II, Blokkestraat (Zwevegem). 

 Grootte : 9,1 ha. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal 

 Huidig aantal bedrijven op deel grondgebied Zwevegem: 6. 

 Bezettingsgraad: 86 %. 

 Nog 2,4 ha resterende grond. 

 

3.  Industriezone Breemeers (Ellestraat-Blokellestraat), Zwevegem. 

 Grootte: 21 ha. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 11. 

 Bezettingsgraad 100%. 

 Nog 3,2 ha vrije grond eigendom aanpalend bedrijf. 
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4.  Industriezone Pannenbakkersstraat, Zwevegem (Knokke). 

 Grootte: 8 ha. 

 Huidig aantal bedrijven: 15. 

 Bezettingsgraad: 85.5%. 

 Nog 1,16 ha resterende grond. 

 

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

 Grootte: 4,7 ha. 

 Bezettingsgraad: 50%. 

 Huidig aantal bedrijven: 4. 

 Groot deel voor herbestemming, ±3 ha. 

 

6.  Bedrijventerrein Esserstraat, Zwevegem. 

 Grootte: 10 ha. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 27. 

 Volledig gerealiseerd. 

 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. 

 Grootte: 21,5 ha.  

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Aankoop gronden gestart in functie van realisatie. 

 

8.  bedrijventerrein voor lokale bedrijven tussen EVOLIS en Hinnestraat, Zwevegem. 

 Grootte: 4,3 ha. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Aankoop gronden gestart in functie van realisatie. 

 

9.  Nijverheidszone Harelbeekstraat, Zwevegem. 

 Grootte: 1,83 ha. 

 Private realisatie. 

 Huidig aantal bedrijven: 7. 

 Bezettingsgraad: 90%. 

 Nog 0,17 ha resterende grond. 

  

10. Nijverheidszone gewestplan t.h.v. Harelbeekstraat-Bekaertstraat, Zwevegem. 

 Grootte: 2,4 ha. 

 Bestaande bedrijven: aantal bedrijven: 4. 

 Bezettingsgraad: 100%. 

 

11. Bedrijfszone Ellestraat, Zwevegem (brandstoffen). 

 Grootte: 0,6 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 
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12. Bedrijfszone Kappaertstraat, Zwevegem (Ruimdienst). 

 Grootte: 0,8 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

13. Industriezone Vichtestraat, Otegem. 

 Grootte: 2,0 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 2. 

 Bijna onmogelijk voor nieuwe bedrijven. 

 Nog 0,22 ha resterende grond. 

 

14. Ambachtelijke zone Zwevegemstraat - Diesveldstraat, Otegem. 

 Grootte: 4 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 3. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

15. Industriezone Zolderstraat (- Zwevegemstraat), Otegem. 

 Grootte: 0,6 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Nog 0,2 ha resterende grond. 

 

16. Industriezone Scheldestraat, Otegem. 

 Grootte: 1,3 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 3. 

 Nog 0,4 ha resterende grond. 

 

17. Industriezone Tiegemstraat, Otegem. 

 Grootte: 3,2 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 2. 

 Nog 1,4 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid bestaande bedrijven). 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 Opmaak gRUP Casino Otegem in opmaak. 

 

18. Bedrijfszone Vichtestraat, Otegem (schrijnwerkerij). 

 Grootte: 0,55 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Nog 0,22 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid bestaande bedrijven). 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

19. Bedrijfszone Pontstraat, Otegem (vetsmelterij). 

 Grootte: 0,4 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 
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20. Bedrijfszone Scheldestraat, Otegem (textiel). 

 Grootte: 0,7 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 2. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

21. Ambachtelijke zone Spichtestraat – Outrijvestraat, Heestert. 

 Grootte: 2 ha 62 a. 

 Private realisatie. 

 Huidig aantal bedrijven: 7. 

 Nog 0,3 ha resterende grond. 

 

22. Industriezone Moen-Heestert station, Heestert. 

 Grootte: 7 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Nog 4,5 ha niet bouwijpe resterende grond. 

 Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

23. Industriezone Keiberg, Heestert. 

 Grootte: 1,5 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 4. 

 Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 Deel herbestemming in onderzoek. 

 

24. Ambachtelijke zone Keiberg - Gauwelstraat, Heestert. 

 Grootte: 1,15 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 4. 

 Nog 0,35 ha resterende grond (uitbreidingsmogelijkheid Brandstoffen Coussement). 

 Op vandaag geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

25. Bedrijfszone Vierkeerstraat, Heestert (Houtzagerij). 

 Grootte: 0,9 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

26. Bedrijfszone Vierkeerstraat, Heestert (Transport). 

 Grootte: 0,4 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 1. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. 

 

27. Industriezone Verzetslaan - Moenkouterstraat, Moen. 

 Grootte: 14 ha (+10 ha bestaande aanpalende zone Trekweg). 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 16 (+ 2 bestaande deel). 

 Bezettingsgraad: 80%. 

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

 Grootte: 2,9 ha huidige opp. 

 Private eigendom. 

 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. 

 Grootte: 1 ha 22 a. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 4. 

 Volledig gerealiseerd. 

 

30. KMO-zone Spinnerijstraat, Moen.  

 Grootte: 1 ha. 

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 4. 

 Volledig gerealiseerd. 

 

31. Industriezone Jolainstraat, Sint-Denijs. 

 Grootte: 5 ha. 

 Private eigendom. 

 Huidig aantal bedrijven: 2. 

 Geen mogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Opmaak gRUP KMO-zone Jolainstraat. 

 

32. KMO- zone Spoorwegstraat, Sint-Denijs. 

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

 Realisatie door de intercommunale Leiedal. 

 Huidig aantal bedrijven: 7 (+2 bestaande). 

 Bezettingsgraad 100%. 

 
 
7.4. 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 en Wilfried Moreels (reserve). 

 
 Tijdstip markt: dinsdagvoormiddag. 

 Plaats markt: Theofiel Toyeplein. 

 Bezetting markt: 36 standplaatsen, waarvan 31 abonnement en 5 losse standplaatsen. 
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7.5. LANDBOUW EN TUINBOUW 
 
7.5.1. LAND-EN TUINBOUWTELLING 

 
Er was in 2014 één beperkte telling voor land-en tuinbouw, namelijk de telling van mei. Deze telling 

was vanaf 2012 georganiseerd door de FOD-Economie-Algemene Directie Statistiek en economische 
informatie, Brussel. De meitelling gebeurde digitaal via een steekproef bij 75 % van de land- en 

tuinbouwers. De septembertelling gericht op de groententeelten in open lucht werd afgeschaft. 

 
Tabel: Overzicht gegevens land- en tuinbouwtellingen 2008-2013.  

(gegevens 2014 nog niet beschikbaar). 

Jaartal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

* aantal bedrijven 181 170 167 157 155 152 

* bedrijfsleiders 

natuurlijke persoon 

172 162 162 149 142  

* bedrijfsleiders 

rechtspersoon 

8 8 5 8 13  

* oppervlakte 
cultuurgrond 

3978,36 
Ha 

3902,47 
ha 

3879,19 
ha 

3899,56 ha 3751,31 ha 3787,45 ha 

* braakland 6,37 3,95 4,21 / 1,51 ha 1,08 ha 

PLANTAARDIGE 
PRODUCTEN 

      

* voedergewassen 613,73 

ha 

582,20 

ha 

586,65 

ha 

688,19 ha 519,25 ha 540,24 ha 

* droog geoogste 

peulvruchten 

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

* granen voor de korrel 1347,84 
ha 

1308,82 
ha 

1238,60 
ha 

1162,48 ha 1339,32 ha 1260,10 ha 

* aardappelen 602,46 

ha 

610,34 

ha 

631,77 

ha 

/ 520,35 ha 567,63 ha 

*nijverheidsgewassen 462,31 

ha 

441,49 

ha 

445,71 

ha 

663,97 ha 435,73 ha 438,66 ha 

* tuinbouwgewassen 395,60 
ha 

411,58 
ha 

453,12 
ha 

/ / / 

DIERLIJKE 

PRODUCTEN 

      

* runderen 4.557 4.441 4.456 4.597 4.629 4.415 

* varkens 28 765 27.076 28.786 26.784 22.455 23.725 

* pluimvee 453.994 521.388 484.681 / 512.341 / 

* schapen 327 317 353 339 342 / 

* geiten   8 0 0 / 

* hoefdieren   74 / / / 

* struisvogels    / / / 

* aantal houders van 
runderen 

87  83 / / / 

* aantal houders van 

varkens 

33  31 / / / 

* aantal houders van 

pluimvee 

14  14 / / / 

* aantal houders van 
schapen 

16  18 / / / 

 

Evolutie: Evolutie land- en tuinbouw in Zwevegem 2005-2013. 
(gegevens 2014 nog niet beschikbaar). 
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Jaar aantal 

bedrijven 

oppervlakte 

cultuurgrond ha 

2005 206 410,112 

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 

 

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven blijft dalen. 

 
7.5.2. VERPACHTING DOOR DE GEMEENTE 

 
Er werd in 2014 geen land- en/of tuinbouwgrond verpacht door de Gemeente. 

 
7.5.3. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR SCHADE AAN TEELTEN 
 

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

De commissie kwam in 2014,3 keer samen om schade aan teelten vast te stellen. 
 

7.5.4. BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN 

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

mogelijk. 
In 2014 waren er geen aanvragen voor bebossing van landbouwgronden. 

 

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

 
De subsidie toelage bedraagt 15 €/m2. 

In 2014 werd geen aanvraag ingediend voor het uitvoeren van verhardingswerken aan private 

toegangswegen naar een afgelegen land- en/of  tuinbouwbedrijf. 

 
7.6. TEWERKSTELLING 
 
7.6.1. 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 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 vlag: Proper Zwevegem de lading niet 
meer dekte (groenonderhoud, klusjes, houtaltelier,….): TALTERNATIEF. 
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7.6.2. WERKLOOSHEID 

 
Werkloosheidsgraden %. 

 

Gemiddeld 2012 Man Vrouw Totaal 

Vlaanderen 6.73 7.14 6.92 

West-Vlaanderen 5.25 5.78 5.50 

Zwevegem 3.70 4.90 4.26 

 

 

Gemiddeld 2013 Man Vrouw Totaal 

Vlaanderen 7.45 7.52 7.48 

West-Vlaanderen 5.93 6.08 6.00 

Zwevegem 4.6 4.98 4.77 

 

Gemiddeld 2014 Man Vrouw Totaal 

Vlaanderen 7.85 7.91 7.87 

West-Vlaanderen 6.35 6.45 6.40 

Zwevegem 4.29 5.06 4.64 

 
 

 

7.6.4. 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: Antoon Vanhaverbeke / Lieve Duyck (vanf 1/09/2014). 

 
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. 

administratieve zetel: Vierkeerstraat 26, Heestert - tel. & fax 056 64 56 41. 

 directie: Lieven Desmet. 

 
GEMEENTESCHOOL SINT-DENIJS 

 
 kleuteronderwijs en 1ste tot en met 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. 

 directie: Frank Dooms. 

 aanbod: Type 1 (lager) – type 3 (kleuter + lager). 

 
8.3. SCHOOLBEVOLKING GEMEENTELIJK-,VRIJ-EN GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
 

 

  Kleuteronder- Lager  Secundair 
Totaal 

  onderwijs onderwijs onderwijs 

  12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 

Gemeenteschool 262 240         262 240 

Kouter                 

Gemeenteschool     308 313     308 313 

Knokke                 

Gemeenteschool 88 80 141 155     229 235 

Heestert                 

Gemeenteschool 78 84 120 108     198 192 

Sint-Denijs                 

Gemeenteschool 12 6 82 75     94 81 

BO/De Klim-Op                 

Vrije Centrumschool 124 124  131 133     255 257 

I                

Vrije Centrumschool     192  216     192 216 

II                 

Vrije Centrumschool III 
118 124  135  129 

    
253 253 

Vrije basisschool 92 97  139 134      231 231 

Moen                 

Vrije basisschool 77 74  135 127      212 201 

Otegem                 

Gemeenschapsond 42 45 85 89     127 134 

- basisonderwijs                 

Sint-Niklaasinstituut 

gemeente Zwevegem 
        689 697 689 697 
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8.4. INFRASTRUCTUURDOSSIERS 
 
Het bouwdossier voor de bovenbouwvestiging van de Kouterschool, gelegen langs de Kouterstraat 

kende zijn verder verloop. In 2014 werd de bouwvergunningsaanvraag goedkgekeurd en werd na de 
aanbestedingsfase de aannemer aangeduid. 

daardoor kunen in het voorjaar 2015 de eigenlijke bouwwerken van start gaan. De ingebruikname 
wordt voorzien met de aanvang 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 voorbereiding, met de opmaak van een conceptnota. 

Deze omvat de projectdefinitie van de school (met mogelijke ‘brede’ gebruiksfunctie) en de mogelijke 
inplanting van het project (met aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid). 

 

8.5. KUNSTONDERWIJS 
 
Transfostraat 13, 
8550 Zwevegem. 

T 056 71 69 76 

E info@kazwevegem.be 
 

In September 2010 werd gestart met een Zelfstandige Kunstacademie voor muziek, woord en 
beeldende kunst.  

 

Op 1 Februari 2014: 965 leerlingen. 
 

Directrice: Heidi De Clerq. 
Coördinator muziek: Diederik Glorieux. 

Coördinator Woord: Barbara Vanwelden. 

Coördinator Beeldende Kunst: Brecht-Jan Verschuere. 
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9. VRIJE TIJD EN ONTSPANNING 
 

9.1 Jeugdzorg 
 
9.2 Cultuur en ontspanning 
 
9.3 Feesten en plechtigheden 
 
9.4 Sport 
 
9.5 Openbaar groen en natuurontwikkeling 
 
9.6 Openbare bibliotheek 
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9.1. JEUGDZORG 
 

 

 
 

 

Vrije Tijd/Jeugd 

Blokkestraat 29  
8550 Zwevegem 

T 056 76 59 80  

E jeugd@zwevegem 
 

Vanaf 2014 moeten alle gemeentelijke vzw’s omgevormd worden. Voor de 3 jeugdvzw’s maakte het 

gemeentebestuur volgende keuze: 
 

vzw Gemeentelijk Jeugdcentrum De Brug: 
 

Deze vzw wordt omgevormd tot een particuliere vzw. De naam werd veranderd in vzw Jeugdhuis De 
Harp. Hiervoor gebeurde er op 18 februari 2014 een statutenwijziging. 

 

Voorzitter: Olivier Demeestere. 
Secretaris: Wannes Bouckenooghe. 

Maatschappelijke zetel: Otegemstraat 236, 8550 Zwevegem. 
 

vzw Gemeentelijke jeugdinfrastructuur:  

 
ontbinding – vzw werd vereffend op 19 juni 2014. 

De werking van deze vzw werd opgenomen onder de jeugdraad. Onder de vleugels van deze 
adviesraad valt de werkgroep jeugdinfra. De financiële middelen zijn voorzien in het gemeentebudget. 

Hiervoor is een budgethouderschap toegekend aan het diensthoofd jeugd. 
 

vzw Jongerenanimatie: 

 
ontbinding – vzw werd vereffend op 19 juni 2014. 

Voor alle activiteiten die georganiseerd werden door vzw Jongerenanimatie werd een intern 

verzelfstandigd agentschap opgericht op 1 januari 2014, nl. IVA ZAP. 
Het agentschap heeft als doel :  



63 

 

 1° het verzekeren van een gevarieerd aanbod vrijetijdsactiviteiten voor alle Zwevegemnaren 

met inachtneming van het hoger wettelijk kader.  

 2° het ondersteunen van Zwevegemse vrijwilligersverenigingen die evenementen organiseren.  

 3° coördineren (en voeren) van de vrijetijdscommunicatie. 

 

 

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. 
 

9.2.1. 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 2014: 100 jaar Druivelaar in Gemeentepunt, Wielericonen  

i.s.m. Marnixring in Gemeentepunt, Buren bij Kunstenaars in Transfo, Kunstzomer 
in Transfo, Kunst boven het Water i.s.m. Kunstacademie, de jaarlijkse  

eindejaarstentoonstelling van het gemeentelijk tekenatelier (lagere, middelbare 

en hogere graad). 
Tijdens het cultureel weekend werd aan 2 verenigingen en 27 cultureel 

verdienstelijke personen hulde gebracht. 
In het kader van Vlaanderen Feest werd een promofolder uitgegeven, er werd een 

muzikaal meezingprogramma georganiseerd en de film “Marina” werd geprojecteerd. 
 

Infrastructuur 

 
 Theatercentrum 

 OC De Brug 

 Priesterage 

 Site Sint-Paulus 

Zijn de meest gebruikte gebouwen in gemeentelijk beheer naar culturele activiteiten 

toe met een vrijwel bijna dagelijkse bezetting. 
 

Werkgroep Bouwkundig Erfgoed 

 
 Met Open Monumentendag werd het oud-stationsgebouw in de kijker geplaatst met 

een video-installatie met fotomateriaal van verdwenen stationsgebouwen in Zwevegem, 

in combinatie met de tentoonstelling “Kunst boven Water” van de Kunstacademie. 
 Bouwkundig Erfgoed zorgde voor de inhoudelijke en praktische organisatie en een 

brochure werd samengesteld. 

 Afspraak Aquastra i.v.m. onderhoud graven. 

 Advies behoud De Zwaan in Kortrijkstraat, Kasteel Demuynck in Avelgemstraat. 

 Opvolging lopende discussiedossiers: Siola, Kasteelhoeve… 
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9.2.2. 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. 

 
9.2.3. TOERISME 

 

Algemeen 
 

 Alle toeristische info (geschiedenis, bezienswaardigheden, natuurbeleven, 

actief ontspannen, relaxen en wellness, culinair genieten, logies,…) werd 
gebundeld in een nieuwe brochure “Beleef Zwevegem” die op de gemeentelijke 

website kan geconsulteerd worden en waarin diverse interessante links zijn  
opgenomen i.v.m. wandelen, fietsen en recreatie. 

 Een ontmoeting met de lokale B&B’s vond plaats op 3 april 2014. 

 Tijdens de zomerperiode werd langs het kanaal ter hoogte van Transfo een 

mobiele bar geplaatst “De Speedboot”. 

 Een dossier werd opgestart voor integratie van een toeristisch infopunt op Transfo. 

 
Wandelen en fietsen 

 
 Het wandelnetwerk “Land van Streuvels” werd voorbereid met een traject over 

Otegem om in het voorjaar van 2015 operationeel te worden. 

 Aan Transfo werd een oplaadpunt voor elektrische fietsen geïnstalleerd en een 

installatie voor kleine fietsherstellingen. 

 
Cultuurcafé De Vrijheid 

 
In 2014 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 
tentoonstellingen plaats en kan men buiten aan avontuurlijk sporten doen. 

Eind 2014 werden de werken aan de duiktank beëindigd om in maart 2015 open te gaan. 

In mei werden er verkiezingsdebatten opgenomen voor WTV. 
In juni vond opnieuw Transfo Outdoor plaats en tijdens de zomermaanden juli en augustus 

waren er opnames voor de reeks “Bevergem” die eind 2015 op Canvas wordt uitgezonden. 
De “Inkijkdag” op de set met Open Monumentendag was een groot succes. 

Er werden werkgroepen opgericht in kader van het aantrekkelijk maken van de site 

waaronder de omgeving zal worden aangelegd en waarbij een uniforme huisstijl zal 
worden gelanceerd. Ook werd een dossier opgemaakt voor het integreren van een  
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toeristisch infopunt. Al deze acties zullen in 2015 en 2016 worden gefinaliseerd. 

 
 

9.3. FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 
 
9.3.1. FEESTCOMITES 

 
Zwevegem Centrum Naam Adres Gemeente Telefoon 
Voorzitter De heer Bart Colson Lindelaan 5 8550 

Zwevegem 
056 75 45 63 

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     
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 Coudijzer 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 
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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 

 
9.3.2. JAARLIJKSE FEESTEN 

 
in 2014: 

 
ZWEVEGEM 

 
Kappaert 4 mei 
Kreupel 29 juni 

Zwevegem-ommegang 6 juli 
Bierfeesten 14-15 augustus 

Knokke-ommegang 17 augustus 
Zwevegem-kermis 14 september 

Knokke-kermis 12 oktober 

 
HEESTERT 

 
Heestert-ommegang 15 augustus 

Heestert-kermis 5 oktober 

Waterhoekfeesten 12 oktober 

 
MOEN 
 

Moen-ommegang 22 juni 

Moen-kermis 14 september 

 
OTEGEM 
 

Otegem-ommegang 1 juni 

Pontwijk 13 juli 
Otegem-kermis 7 september 

 
SINT-DENIJS 

 

Sint-Denijs-ommegang 15 juni 
Sint-Denijs-kermis 21 september 

Dries “Nijzeke” 12 oktober 

 
 

9.3.3. 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. 

 De dienst Feestelijkheden (Publieke ruimte) telt vier personeelsleden. 
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9.3.4. Officiële ontvangsten 

 
 Leiding hostessen: Petra Deweer, Blokkestraat 29, Zwevegem 

 In 2014 werden 28 officiële ontvangsten aangeboden door het 

gemeentebestuur. 
 

 

9.4. SPORT 

 
Sport 
Bekaertstraat 4 

8550 Zwevegem 
T 056 76 58 00 

E sport@zwevegem.be 

 
9.4.1. SPORTDIENST 

 
Prioriteiten voor 2014: opstart dossier toekomstig zwembad. 

 
SPORTPROMOTIE 

 
ALGEMENE SPORTACTIVITEITEN 
 

Tijdens de schoolvakanties organiseerde de sportdienst sportkampen en lessenreeksen. 

Tijdens de krokus-, paas-, herfst- en zomervakantie werkte de sportdienst samen met de 
jeugddienst en de bibliotheek (afwisselend) voor de realisatie van de omnisportkampen. 

In 2014 werd het aanbod uitgebreid voor de bijzondere doelgroep: kinderen met 
leermoeilijkheden. 

Er ging vooral aandacht naar het leren fietsen voor kleuters. 

Voor de lagere scholen organiseerde de dienst een interscolaire zwem- en atletiekhappening. 
De sportdienst ondersteunde actief verschillende initiatieven van het Bloso, de provinciale 

sportdienst, de Stichting Vlaamse Schoolsport, het Instituut voor Sportbeheer, de 
Burensportdienst en de gemeentelijke sportraad. (bv. WK voetbal BSD, de zwembaddagen, 

naschoolse sportactiviteiten, de laureatenviering, de SVS veldcross en atletiekhappening, 

West-Vlaamse seniorensportdag, de dag van de sportclubs, controle mountainbikeroutes, 
sportelgemeente …). 

In samenwerking met de burensportdienst nam de sportdienst deel aan de actie “Sporttak in de 
kijker”. In 2014 was dit wintersport (schaatsen). 

De sportdienst helpt heel wat 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. 

De huldiging van de sportkampioenen vond plaats op 14 maart 2014. 
Kijk ik fiets, leren fietsen voor kleuters, werd voor het eerst georganiseerd in de kerstvakantie. 

Met jongeren van vzw Jongerenzorg gingen we fietsen op een verkeersparcours. Gekke fietsen 
maakte dit initiatief uitdagend. 

Daarnaast zijn er nog heel wat activiteiten die jaarlijks plaatsvinden (bv. start to run). 

 

ZWEMBADACTIVITEITEN 

 
 De lessenreeksen o.a. aquaspinning en aquajogging kenden een groot succes.    

 Het veertiendaags uurtje ‘Hydrofit voor Senioren’ wordt verder gesmaakt. 

 De speciale actie ‘gratis zwemmen op uw verjaardag’ blijft succesvol. 

 Tijdens elke vakantie werd een springtoestel te water gelaten. 

 De ‘zwembaddagen’ trokken weer heel veel bezoekers. Vooral de zwemmarathon blijft een 

succesnummer. 

 Moeders en vaders worden tijdens moederdag en vaderdag verwend met een kleine attentie. 

 De scholen van Zwevegem konden deelnemen aan de interscolaire zwemhappening. 

 De lessenreeksen pre- en postnatale oefeningen zijn druk bezet. 

 De spaaracties voor goeie klanten en de sportpromotieactie voor het gemeentepersoneel 

bleven behouden. 

mailto:sport@zwevegem.be
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 Valentijn-ontbijtzwemmen was een treffer. 

 De sport- en cultuurcheques en ook de vrijetijdsbonnen kunnen verder worden gebruikt als 

betalingsmiddel voor het zwembad. 

 

BIJZONDERE MANIFESTATIES 

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

Bossuit-Kortrijk. 

 Het kickbocksgala, een organisatie van Siam-gym vond opnieuw plaats in Sportpunt 2 

Zwevegem. 
 De 4-together zwemhappening. 

 5de triatlonhappening langs het kanaal Bossuit-Kortrijk; organisatie No Limit team. 

 Internationale Betafence cyclocross; organisatie Koninklijke wielerclub Otegem Boven. 

 Het internationaal Betafence X-mas tornooi (basketbal). 

 Internationale badmintontornooien. 

 Zwevegem werd in 2014 uitgeroepen tot Dorp van de Ronde 2015. 
 

9.4.2. SPORTINFRASTRUCTUUR 

 

Voetbalaccommodatie Heestert 

 Nieuwe omheining rond terrein 2 van de voetbalaccommodatie in Heestert.  

 Herstel loskomende bovenleggers van de ballenvanger terrein 1.  

 Voorlopige vervanging van de kapotte boiler. Het dossier omzetting van elektriciteit naar gas 

voor sanitair warm water werd in het najaar opgestart. 
 Vervanging doel na stormschade. 

 

Voetbalaccommodatie Knokke 

 Afwerking dossier ‘terreinverlichting voetbalterrein Knokke’,  maar er stelden zich problemen 

van uitval elektriciteit. Er gebeurden heel wat acties maar eind 2014 was het probleem nog 
niet van de baan. 

 Plaatsing nieuwe verwarmingstoestellen op gas voor de kleedkamer. 

 Aanpassing omheining van terrein 3. De petanqueterreinen zijn nu buiten de omheining en 

zijn vrij toegankelijk. 
 Vervanging kapotte venster.  

 Herstel omheining na stormschade met vraag om reclameborden te verwijderen van de 

omheining. 

 

Voetbalaccommodaties Otegem 

 Verharding pad rond gebouw. De club zorgde voor de uitvoering. 

 Herstel van het het tickethuisje. 

 Vervanging kapotte lampen terreinverlichting. 

 Verhogen van doelen, n.a.v. afkeuring door voetbalbond. 

 

Voetbalaccommodaties Zwevegem 

 Tribune Zwevegem en omgevingswerken. De geluidsinstallatie werd geplaatst alsook een 

schuilplaats voor rolstoelgebruikers. 

 Sleuf voor kabelbreuk. 

 Herstel CV ketel. 

 Cameraonderzoek is oorzaak terugsteken van water in doucheruimtes. 
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Voetbalaccommodatie Kappaert 

 Plaatsen van tuinhuis in het verlengde van het sanitair gebouw. De clubs deden het nodige 

werk hiervoor. Ze kregen het tuinhuis van de voormalige boogschietstand Bekaertstraat ter 
beschikking en voerden de nodigen herstellingen uit.  

 Ter hoogte van de kikkerpoel werd aan de borstwering draad voorzien als ballenvanger.  

Uitvoering door de clubs. 

 Er werden nieuwe elektrische verwarmingstoestellen opgehangen. Deze bleken niet te 

voldoen. Het dossier omschakeling op gas werd gelanceerd. Uitvoering voorzien in 2015. 
 Plaatsen van plinten door club met ter beschikking gesteld materiaal. 

 Herstel kapotte venster.  

 

Voetbalaccommodatie en sportcentrum Sint-Denijs 

 Plaatsen van een wisselsprongfilter in de regenwaterput. Dakwater wordt hierdoor gezuiverd 

en is bruikbaar als sanitair warm water. 

 Verwijdering borstwering voetbalveld, kant boogschietstand, in functie van beter 

groenonderhoud. 

 Herstellingen aan de boogschietstanden die vervolgens gekeurd werden. 

 De kapotte venster van het boogschuttersgebouw werd hersteld alsook de inbraakschade. 

 Plaatsen van veiligheidsnetten door de boogschietclub. 

 Nieuwe sloten voor de toegangspoorten. 

 

Voetbalaccommodatie Moen 

 Aanpassing schakelaar lichtmasten. 

 Verschillende spoelingen boiler wegens geurhinder bij sanitair warm water. 

 
Ontmoetingscentrum Otegem 

 In het OC te Otegem werden verschillende herstellingen uitgevoerd (toegangsdeur, grote 

poort, assenbak vastgezet, insijpeling dak aan venster cultuurzaal, nieuwe kraan in bar,  
nieuwe lavabo toiletten …).   

 Het definitief uitvoeren van de verwarming is in opdracht. 

 De vzw heeft de cafetaria gereorganiseerd en heeft plannen voor nieuwe keuken in de 

cultuurzaal uitgewerkt. 

 

Tenniscentrum 

 Nieuwe sportvloer, met subsidies van de gemeente aan de vzw gemeentelijk tenniscentrum. 

 Hervoegen van de muur, kant kerkhof.  

 Vernieuwing boiler door de club. 

 

Schietstand 

 Er werden dakherstellingen uitgevoerd en obstakels aangebracht die moeten verhinderen dat 

kinderen op het dak klimmen. 

 De boogschietstanden werden afgebroken. Het terrein werd geëffend. 

 

Centrum De Brug 

 Goedkeuring werd verleend aan de club om in eigen regie buiten petanquevelden aan te 

leggen. 
 

 

 

 

 

 



70 

 

Sportpunt Zwevegem 

 

Algemeen 

 Plaatsing AED. 

 Plaatsing fietsoplaadpunt. 

 Verzakking Sportstraat nabij de Bekaertstraat werd hersteld. 

 

Sportpunt 1 

 Judozaal: onderhandelingen zijn lopende met Buro II en Belfius omtrent de adiabatische 

koeling. In het najaar 2014 werd onderhandeld met Buro II met de vraag 60% van de kosten 

       van een airco voor de judozaal en de vergaderzalen te bekostigen. Uitvoering voorzien in 
       2015. 

 Dossier buitenzonnewering werd gerealiseerd. 

 Behandeling waterinsijpeling. 

 Judozaal: spiegels hersteld. 

 Beglazing nissen bovenverdieping als valbeveiliging. 

 

Sportpunt 2 

 Dakherstellingen sas. 

 Stelselmatig vervanging van de buizenconstructie watercirculatie. 

 Plaatsing nieuwe circulatiepomp 3. 

 Plaatsing nieuwe piston werd voorbereid, uitvoering voorzien begin 2015. 

 Filtermateriaal peuterbad en groot bad filter 2 werd vernieuwd. 

 Plaatsing nieuw sas oostkant gebouw. 

 Eindafwerking personeelslokaal en drinkwatervoorziening. 

 Herstelling gebouwenbeheerssysteem. 

 Vervanging luchtfilters. 

 Herstelling ventilator extractie luchtgroep.  

 Reiniging luchtkanalen en aanzuigroosters. 

 Nieuwe airco voor de node. 

 

Sportpunt 3 

 Nieuwe lampen voor veldverlichting. Uitvoering begin 2015 bij betere weersomstandigheden. 

 Het trimpad werd grondig voorzien van nieuwe boomschors. 

 Een offerte werd opgevraagd voor vervanging van keermuur kant garageweg. Uitvoering 

voorzien in 2015. 

 Herstelling scheur en zwarte vlekken atletiekpiste door Lesuco. 

 

9.4.3. BEHEER 

 
1. ALGEMEEN BEHEER 
 
De activiteiten/exploitatiewerkzaamheden van vzw sportbeheer Zwevegem werden vanaf januari 2014 
overgenomen door de gemeente waardoor de vzw sportbeheer Zwevegem geen activiteiten van 

gemeentelijk belang meer ontplooide. De vzw bleef in 2014 wel bestaan, zodat lopende zaken in 2014 

verder konden worden afgehandeld. Zodoende kwam de normale sportwerking niet in het gedrang. In 
2014 werden stelselmatig lopende contracten omgezet op naam van de gemeente. In 2014 werd de 

ontbinding van vzw Sportbeheer Zwevegem en de bestemming van de middelen  voorbereid. In het 
voorjaar 2015 zal de laatste ontbindingsvergadering plaatsvinden en wordt de vzw definitief 

stopgezet.  
 
VZW Sportbeheer Zwevegem 

 
Voorzitter: Schepen van Sport : Luc Vanassche – Paul Ferrardstraat 41 – 8550 Zwevegem. 

Secretaris: Diensthoofd sport : Mieke Depoortere – Landergemstraat 57 – 8570 Anzegem. 
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2. TECHNISCH BEHEER 

 
1. VZW GEMEENTELIJK TENNISCENTRUM ZWEVEGEM 

 

Voorzitter: Naessens Gerda, Zandbeekstraat 22, 8554 Sint-Denijs. 
Secretaris: Rondelaere Nele, Peryckelstraat 18, 8500 Kortrijk. 

Deze vzw wordt beschouwd als een op zichzelf staande vzw, los van einige vorm van verzelfstandiging 

in de gemeente. 
 
2. GEMEENTELIJKE SCHIETSTAND ZWEVEGEM 

 
Voorzitter: Ivan Opsomer, Harelbeekstraat 137, 8550 Zwevegem. 

Secretaris: Jan De Clercq, Kardinaal Cardijnstraat 8 E, 8550 Zwevegem. 
Deze vzw wordt beschouwd als een 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: Filip Declercq, Scheldestraat 19, 8553 Otegem. 
Deze vzw wordt beschouwd als een op zichzelf staande vzw, los van enige vorm van  verzelfstandiging 

in de gemeente. 
 

4. VZW GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM SINT-DENIJS 

 
De vzw Sportcentrum Sint-Denijs werd in 2014 ontbonden. De middelen werden overgedragen naar 

de gemeente Zwevegem. 
 

 

9.5. OPENBAAR GROEN EN NATUURONTWIKKELING 
 
Publieke Ruimte 

Groen, natuur & landschap 

Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 

T (056) 76.57.00 
E atd@zwevegem.be 

 
9.5.1. GROENVOORZIENING 

 
1. Periodieke aanplantingen 

 
De gemeente kocht in het plantseizoen, najaar 2014, 102 hoogstambomen aan voor inboet en kleine 

aanleg in woonwijken en in het buitengebied. De 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. 
 

Hoogstambomen aangeplant 

per 
deelgemeente/plantseizoen  

2006-

2007 

2007-

2008 

2009 2010 2011 2012 2013 

najaar 

2014 

Zwevegem 183 87 58 230 176 147 66 81 

Otegem 14 1 1 2 2 4 1 2 

Heestert 17 33 10 15 10 3 2 10 

Moen 37 27 21 34 24 10 5 6 

Sint-Denijs 17 13 68 37 46 20 9 3 

TOTAAL 268 161 158 318 258 184 83 102 
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Meer en meer worden ook meerstammige bomen aangekocht zoals in 2014: 29 stuks  

(gemiddelde maat 250-300 cm) 
 

 

 
2. Projecten en investeringen woongroen en verkeersgroen 
 
Volgende projecten werden in 2014 gefinaliseerd: 

 
 Omgevingswerken Gemeentepunt (aannemer Tuinen Descamps, Marke). 

  
3. Belangrijke studies, renovatiewerken en groenonderhoud 

 
Volgende dossiers werden in 2014 door de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en 
schepenen goedgekeurd: 

 
 Maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem voor het dienstjaar 2014. 

 Regeneratie van voetbalvelden te Zwevegem voor het dienstjaar 2014. 

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

2013-2014-2015. 

 Goedkeuring van het openbaar groen, in de omgeving van het Gemeentepunt Zwevegem, 

voor de dienstjaren 2013-2014-2015. 
 Onderhoud van het openbaar groen op Ter Winckele te Zwevegem voor dienstjaar 2014. 

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

Leiedal en het Provinciebestuur West-Vlaanderen.  

 In de loop van 2014 werd het ontwerp voorgelegd aan de bevolking op 24.04.2014 in een 

hoorzitting te Sint-Denijs. Het finale ontwerp houdt rekening met de voorstellen van 

landschapsarchitect Thilo Folkerts, Berlijn (D) , geformuleerd n.a.v. het project lelijke Plekjes.   
 Op 9.04.2014 keurde het CBS principieel een grondruil goed met de provincie m.b.t. gronden 

op en langs de oude spoorwegbedding 85 of Trimaarzate. Deze ruil gebeurde in functie van 

de toekomstige recreatieve heraanleg van deze spoorwegbedding als wandel- en fietsroute.              
 Heraanleg fiets- en wandelpad 85 -Trimaarroute door de Provincie West-Vlaanderen: 

bespreking definitief ontwerp Trimaarzate op 05.09.2014. 

 Uitvoeren van groenonderhoud in de KMO-zone Esserstraat te Zwevegem voor het dienstjaar 

2013-2014 i.s.m. Leiedal. 

 
4. Aankopen 

 
 Aankoop van bomen, perkplanten en zomerbebloeming. 

 Vervanging van divers onderhoudsmaterieel : 1 haagschaar, 2 bosmaaiers en 1 kettingzaag, 1 

haagschaar op stok, 3 grasmaaiers met opvang (53 cm). 

 
5. Intergemeentelijke acties 2014 

 
 Dag van het Park: zondag 18 mei 2014: promotie voor de Vlaamse actie via Infokrant en 

website. 
 Proclamatie Groene Lente: 16 december 2014 te Eeklo. Zwevegem behaalt 3 

bloemensymbolen en werd 2de laureaat in de categorie Omgevingsgroen met het project 

‘Parkbegraafplaats Sint-Denijs’. 

 Dag van de Natuur: 18 november 2014 – vijveraanplantingen in verkaveling Remi 

Deprezstraat – Arteveldestraat te Heestert (achter school Vierkerstraat.) 
 Week van het bos: 12 - 19 oktober 2014: Thema: Onze oud strijders zijn springlevend 

(promotie via gemeentelijke Infokrant). 

 Europese boomplantdag : 21 maart 2014 – renovatie groenaanleg wijk Abeele, Zwevegem. 

 
6. Onderhoud van openbare gazons door particulieren 

 
Het onderhoud van de gemeentelijke openbare gazons in Zwevegem werd door het gemeentebestuur 
in 2014 opnieuw deels overgedragen aan particulieren onder bepaalde voorwaarden. De particulier 

verbindt zich vrijwillig voor het gazononderhoud en tekent hiervoor een overeenkomst met de 
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gemeente. Sinds 2010 gebeurt de compensatie aan de particulieren via kadobons van het 

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

onderhoudt.  

Werkjaar 2014 : 9 nieuwe aanvragen.  
Algemene totalen (2002 t.e.m. 2014) : 462 particulieren onderhouden 34.629,43 m².  

Dit vertegenwoordigt 9885 euro.  

 
 

 
7. Reductieplan bestrijdingsmiddelen 

 
Goedkeuring reductieplan bestrijdingsmiddelen: rapportering stand van zaken 2014 – via website 

Zonder is gezonder-inventaris pesticidengebruik. 
In het werkjaar 2014 werd het gebruik van bestrijdingsmiddelen te Zwevegem uiterst minimaal 
gehouden. Vooral in beplantingen werden alternatieven ingezet (bodembedekkers, mulchlagen,…). 

 
Overzicht verbruik sproeistoffen 2010 t.o.v. 2014 

 
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal 

verbruik 

172.5 l 64 l 64 l 61 l 5 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 gebeurt 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) wordt bovenstaand tijdschema 

voorgesteld om tegen 1.01. 2015 de volledige gemeente op een pesticidenvrije manier te beheren. 
Vanaf 2014 werd ook de Europawijk en Knokkewijk Zwevegem geleidelijk aan vrij van 

pesticidengebruik. 
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.  
 

MINA-werklieden (2VTE) waren ook in 2014 permanent bezig om het pesticidenvrij kruidbeheer van 
bruggen, vluchtheuvels, voetpaden, meubilair,… te ondersteunen. 

Deze Mina-werkers gebruiken in hoofdzaak onkruidborstels op bosmaaier en op éénassige trekker. De 

inzet van een eigen veegwagen (subsidieregeling OVAM) blijft zijn nut bewijzen maar is niet inzetbaar 
op grote schaal. De inzet van de grotere veegwagen van IMOG blijft noodzakelijk om grote 
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opervlakten en lange trajecten, zoals fietspaden, efficient te beheren.Volgens het Politiereglement is 

iedere burger verder verantwoordelijk voor het onkruid en het vuil voor zijn deur (greppel, voetpad, 
berm). 

Het systematisch verder toepassen in 2014 van bodembedekkende beplanting (heesters, vaste 

planten, gazons,..) reduceerde het gebruik van herbiciden in plantzones.  

 
8. Bestrijdingsmiddelen op verhardingen 

 
Alternatieven op verhardingen in 2014 waren opnieuw het borstelen, het vegen en het 

domomietfresen. 
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 al alternatief op verhardingen. In 2014 werden de 7 begraafplaatsen zonder 

sproeistoffen beheerd door een aannemer. Dit gebeurde mechanisch en manueel.  

 
9. Kapvergunningen voor het vellen van hoogstammige bomen 

 
In 2014 werden 8 vergunningen voor het vellen van bomen afgeleverd aan particulieren na controles 

ter plaatse.  

In tegenstelling tot vroeger werd in 2014 een Stedenbouwkundige vergunning vereist voor het vellen 
van bomen, af te leveren door dienst Stedenbouw met advies vanwege Groendienst. 

 
10. Groene Lente 2014 : Groenprijs voor Zwevegem 

 
Op 16 december 2014 ontving de Zwevegemse dienst groen, natuur en landschap te Eeklo voor de 
prijsuitreiking van de intergemeentelijke groen- en bebloemigactie ‘Groene Lente 2014’ opnieuw 3 

bloemensymbolen en behoort daardoor tot de top 10 van de best bebloemde gemeenten in 
Vlaanderen. Daarnaast werd de gemeente 2de laureaat in de wedstrijdcategorie Omgevingsgroen met 

het project ‘parkbegraafplaats Sint-Denijs, gerealiseerd in 2009-2010 i.s.m. Buro voor Vrije Ruimte 

Gent.  

 
11. Werkopdrachten Groendienst 2014 

 
Aantal werkopdrachten voor de afdeling Groen in 2014 : 152 

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

 
 
9.5.2. NATUURBEHOUD EN NATUURONTWIKKELING 
 
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: 

 
2. Groene As Kanaal Bossuit – Kortrijk 

 
Kanaal-Transfo – Lettenhofpark 

 
Voor de verdere ontwikkeling van het Lettenhofpark, gelegen tussen Transfo, het kanaal en Knokke, is 

er in 2014 een doorbraak gerealiseerd: 

 14 ha tussen de oude spoorweg en de Avelgemstraat werden aangekocht door de gemeente 

met subsidie van Groene Sporen namelijk vanwege het Vlaams Gewest, Leiedal en de 
Provioncie West Vlaanderen. 

 Het masterplan Lettenhofpark werd eind 2014 opgemaakt door het studiebureau Omgeving , 

Berchem. In het voorjaar 2015 wordt het masterplan voorgelegd ter goedkeuring. 
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Het masterplan Lettenhofpark voorziet in de realisatie van het Lettenhofpark op een terrein van 14 ha 

bestaande uit 2 delen, enerzijds een natuurontwikkelingszone en anderzijds een nieuwe  
parkbegraafplaats ter vervanging van de begraafplaatsen Centrum Zwevegem, Kappaert en Knokke.   

 
 
Vaarttaluds en kanaalbermen 

 
De vaarttaluds werden in 2014 verder beheerd door Natuurpunt Zwevegem. 
De vaarttaluds werden in 2014 opgenomen in het Vlaams project van de Speciale Beschermingszones, 

meer concreet de Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen-westelijk deel. 
(Besluit Vlaamse regering d.d. 23.04.214). 

 
3. KLE (Kleine Landschapselementen) 

 

In 2014 werden 30 dossiers ingediend voor subsidie van KLE.  
Er werden in 2014 in totaal 7392 euro (tegenover 6870 euro in 2013) subsidies toegekend.  

 
4. Waterkwaliteit, beekvalleien en brongebieden 

 

In 2014 werden de beken 2de (provincie) en 3de categorie (gemeente) verder beheerd op basis van 
reitwerk. Sedert 1.07.2014 zijn de beken 3de categorie op Zwevegem overgedragen aan het 

Provinciebestuur West-Vlaanderen.  
 

5. Beheersovereenkomsten voetwegen 
 

Werd in 2014 afgeschaft. 

 
6. Wegbermen 

 
In 2014 werden de gemeentelijke wegbermen volgens het Bermbeheersplan 2 keer gemaaid.  

 

7. 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 de 
Deerlijkstraat en Otegemstraat, te herstellen. Dit traject is opgenomen in de plannen en zal ook 

gerealsieeerd worden als Groene As. 

 
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 2014 verder besproken met het Provinciebestuur 

om op te nemen in het masterplan voor de spoorwegbedding 85-Trimaarzate. De plannen voor de 
vernieuwde Trimaarzate werden voorgesteld aan het publiek te Sint-Denijs in een infovergadering op 

24.04.2014 i.s.m. Studio Basta. 

 
8. Typische landschappen 

 
Voor het plantseizoen 2014 werden door het eigen personeel 102 hoogstambomen aangeplant, deels 

in woongebied en deels in buitengebied. 

 
9. Erosiebestrijding 

 
Het grondgebied van Zwevegem is zeer erosiegevoelig. De intergemeentelijke erosiecoördinator 

INAGO werkte in 2014 rond 2 dossiers in Zwevegem, nl. de Vierkeerstraat (H) en de Tontestraat (SD). 
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10. Groenbedekking 

 
In 2014 werden 69 dossiers geopend voor de uitbetaling van een extra subsidie voor groenbedekkers 

of voor een totale oppervlakte van 670.81 ha en voor een totaal bedrag van 16.445.25 euro 

(tegenover 15510.5 € in 2013).  
 

11. 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 2014 werd dit plan als leidraad gebruikt door de groendienst bij de implementatie van 

groen- en natuurprojecten. 

 
12. Bomenbeleidsplan 2014-2025 

 
In de loop van 2014 werd een hoorzitting georganiseerd rond de bomen in de wijken Frankrijklaan,  

Hoogland en Bloemenhof. 

 
13. Landschapsbedrijfsplannen 

 
In 2014 werd geen dossier voorgelegd. 

 
14. Invasieve planten 

 
In de loop van 2014 spoorde de gemeentelijke Groendienst invasieve planten op langs waterlopen. 
Meldingen werden doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst Waterlopen van de provincie voor 

verdere verdelging. 

 
 
9.6. OPENBARE BIBLIOTHEEK 
 

Gemeentelijke openbare bibliotheek. 

Bekaertstraat 13. 

8550 Zwevegem. 

T bib: 056 76 59 00 

Fax bib: 056 76 59 01 

T bbus: 0498 1 77 77 1 

E bibliotheek@zwevegem.be ; bibus@zwevegem.be 

 

In 2014 stonden we nog met één voet in de ‘oude’ bib en met onze andere voet al in de nieuwe bib 

én in de toekomst: veel van onze energie ging ook in 2014 weer naar planning. Onder het motto 

‘stilstaan is achteruitgaan’ maakten we plannen hoe de nieuwe digitale én fysieke bib er zou moeten 

uitzien, en stapten we in het proefproject e-boeken. 

Maar je moet als bib ook altijd met je twee voeten op de grond blijven en je dagelijkse werking vorm 

blijven geven. En die dagelijkse werking laat zich samenvatten onder de termen leesbevordering, 

scholenwerking en e-inclusie, niet voor niets de beleidsdoelstellingen waar wij onze werking op 

stoelen. 

 

9.6.1. OP WEG NAAR DE NIEUWE BIB 

 

In 2014 werden alle voorbereidingen getroffen zodat we begin 2015 met de realisatie van onze 

nieuwe bib konden beginnen. Dat betekende heel wat dossierwerk maar ook een berg aan praktische 

werkzaamheden: de volledige collectie van de bib moest gelabeld en geconverteerd worden vooraleer 

we in 2015 met zelfuitleen van start zouden kunnen gaan.  

 



77 

 

9.6.2. LEESBEVORDERING 

Om aan leesbevordering te doen, organiseren we vooral jaarlijks terugkerende evenementen: 

 

 de jeugdboekenweek, die in 2014 als thema ‘gevaar’ had: met een gevaarlijk aantrekkelijk 

aangeklede bib zetten we in maart de jeugdboeken in de kijker. 

 de kinder- en jeugdjury: kinderen lazen 10 boeken en bespraken die onder de hoede van 

een vrijwillige begeleider in groepjes. Op het einde van het werkjaar stemden ze voor het 

beste boek. Alle stemmen van alle KJV-groepen over heel Vlaanderen gingen in een grote pot 

en op het grote kinder- en jeugdjuryfeest in Turnhout werden dan de winnende auteurs in de 

verschillende leeftijdscategorieën bekendgemaakt. 

 de verwendag en de bibliotheekweek: ook voor volwassenen doen we aan leesbevordering. 

Met de verwendag zetten we bibliotheekbezoekers in het zonnetje, en laten we meteen ook 

zien wat de bibliotheek voor iedereen in petto heeft. In 2010 was ‘thuis in de bib’ het thema. 

In de verschillende ‘kamers’ van de bib kon je met hobby’s aan de slag: loombandjes maken 

en haken voor kinderen, handwerken voor volwassenen. En groot én klein konden van een 

verhaal genieten in het kleinste verteltheater van Vlaanderen. 

   

9.6.3. SCHOLENWERKING 

 de jeugdboekenweek: ook dit jaar organiseerden we auteurslezingen en boekenspelen voor 

de klassen van alle Zwevegemse scholen. 

 in september werd een nieuw dienstreglement van kracht waarin de scholenwerking nog 

verder uitgebouwd werd. Dat deden we met extra mogelijkheden voor de klassen van de 

Zwevegemse scholen: uitleen van grotere boekenpakketten voor een langere termijn, 

voorbehouden van de themapakketten voor de kleuterklassen van de Zwevegemse scholen. 

 in de voorleesweek verwennen we de kleuterklassen met vertelmomenten in bib én op 

bbus.  

 de KJV-werking gaat nu ook naar de 3e kleuterklas waar klassikaal gelezen én gestemd kan 

worden.  

 

9.6.4. E-INCLUSIE 

 

 E-boeken voor volwassenen: in mei stapten we in het proefproject van Bibnet rond e-boeken 

in de bib. We verkochten in 2014 in totaal 38 e-boekenkaarten, 30 daarvan werden ook 

effectief geactiveerd. 

 E-boeken voor kleuters en eerste lezers: in juni gingen we met digitale fundels van start. 

Fundels hadden we al enkele jaren in de bib, maar dan de fysieke variant. 

 E-inclusie voor senioren: in september 2014 organiseerden we voor de eerste keer een 

activiteit: een lesgever van Seniorennet kwam een voordracht geven met als titel: Van 

telefoon tot smartphone, van computer tot tablet. We organiseerden deze voordracht 

samen met de Ouderenadviesraad en de Dienst Welzijn voor senioren vanaf 70 jaar.  

 

9.6.5. NIEUW IN DE BIB 

Nieuw in de bib waren dit jaar, naast de e-boeken voor volwassenen en voor kleuters en eerste lezers, 

de dwarsliggers. Dwarsliggers zijn kleine boekjes van amper twaalf op acht centimeter, die je 

horizontaal of dwars leest.  

Ze hebben dezelfde inhoud als het klassieke boek, maar door het dunne papier wegen ze wel 10 keer 

minder. In de zomer van 2014 zijn we in de bib gestart met een collectie van een 80-tal fictieboeken, 

met de beste thrillers, romantische verhalen, bestsellers en prijsbeesten. Door hun kleine, lichte 

formaat zijn ze ideaal om mee te nemen op reis, in de rugzak, handtas of binnenzak.  

Een dwarsligger kan je altijd en overal lezen, thuis, in bed en op vakantie. 

Ook nieuw dit jaar vanaf september: een herwerkt dienstreglement. De grootste wijzigingen waren: 

 5 euro lidgeld voor individuele leden vanaf 18 jaar / 10 euro lidgeld voor onderwijskaarten. 
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 Nieuwe uitleenvoorwaarden voor klaskaarten voor de Zwevegemse scholen. 

 Uitleentermijn van 3 naar 4 weken voor gedrukte materialen en luisterboeken, van 1 naar 2 

weken voor dvd’s. 

 Geen leengeld meer voor luisterboeken en dvd’.s 

 

 

Voor het volledige reglement verwijzen we je graag naar de website van de bib. 

 

9.6.6. ENKELE CIJFERS 

 

  2011 2012 2013 2014 

Collectie 137.922 128.132 124.499 114.221 

Uitleningen 348.721 356.643 343.775 330.331 

Internetgebruik 3.483 uur  2.553 uur 2.460 uur 1.264 uur 

Leners 8.158 8.135 7.874 7.553 

 

 

Herkomst actieve leners  2012 2013 2014 percentage 

Heestert 568 523 503 6,66% 

Moen 533 509 488 6,46% 

Otegem 552 517 506 6,70% 

Sint-Denijs 500 491 481 6,37% 

Zwevegem (deelgemeente) 3.852 3.732 3.662 48,48% 

Totaal Groot-Zwevegem 6.005 5.772 5.640 74,67% 

Totaal andere gemeenten 2.130 2.102 1.913 25,33% 

Totaal 8.135 7.874 7.553   
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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 2014: 

 
1. Onderhoudswerken 

 
 Reinigen van straatkolken en ontstoppen van riolen 2013-2014. 

 Reinigen van grachten en baangrachten – dienstjaar 2014. 

 Uitvoeren van regiewerken – dienstjaar 2014. 

 
2. Investeringswerken 

 
 Aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds – en 

herstellingswerken aan wegen en aanhorigheden te Zwevegem, dienstjaren 2014-2017. 
 Aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds – en 

herstellingswerken aan voetpaden en aanhorigheden te Zwevegem, dienstjaren 2014-2018. 

 Dossiers “Uitvoeren van wegen – en rioleringswerken in de Stedestraat en Stokerijstraat 

werden vanaf de aanbestedingsfase in 2014 samengevoegd om reden van vereenvoudiging, 
zelfde ontwerper, ineenvloeiende locaties, … (gunning in 2014, uitvoering gepland vanaf 

2015). 

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

het kader van het subsidiëringsprogramma 2006-2010 van de VMM (Vlaamse 
Milieumaatschappij).  

 Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren i.k.v. rioleringswerken Blokkestraat (deel 

1) ten bedrage van 6000 euro. 
 Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

 Goedkeuring eindafrekening 

 Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren i.k.v. rioleringswerken Blokkestraat (deel 

2) ten bedrage van 617,29 euro. 

 Uitvoeren van herstel buurtwegen n.a.v. winterschade 2011 : uitbreiding van de opdracht. 

 Goedkeuring Rio Act – takenpakket 2013-2014 in het kader van de overeenkomst: uitbouw en 

beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
 Uitvoeren van weg – en rioleringswerken in de Harelbeekstraat tussen Bekaertstraat en 

rotonde N 391. (in uitvoering). 

 Goedkeuring advies in kader van openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen – 

ontwerp van herzien zoneringsplan en ontwerp uitvoeringsplan Zwevegem. 

 Goedkeuring princiepsbeslissing betreffende herschaling van de onbevaarbare waterlopen van 

de 3e categorie naar de 2e categorie op grondgebied Zwevegem in kader van interne 
staatshervorming, doorbraak 63, hervorming waterbeheer en – beleid. (officiële overdracht op 

1 juli 2014) 
 Werken om wateroverlast te voorkomen: overstort Ellestraat – Slijpebeek (waarborgperiode). 

 Heraanleg voetpaden 2014. 

 Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen 2014. 

 Heraanleg schoolomgeving, Dalestraat Sint-Denijs. (opstart procedure in 2014, uitvoering 

2015) 

 
 



80 

 

 

 
 

3. Aankopen 

 
 Aankoop wiellader met toebehoren ten behoeve van dienst publieke ruimte. 

  

1. Opleveringen / eindafrekeningen 
 

 Winterschade 2010 (definitieve oplevering) 

 Voetpaden 2011 (waarborgperiode) 

 Wegenis 2010 (voorlopige oplevering + eindafrekening) 

 Wegenis 2011 (voorlopige oplevering + eindafrekening) 

 Wegenis 2012 (voorlopige oplevering + eindafrekening) 

 

2. Private verkavelingen 
 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Winkelstraat te Zwevegem. (voorlopige oplevering) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Stedestraat te Zwevegem. (waarborgperiode) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Pontstraat – Arteveldestraat te Heestert (definitieve 

oplevering) 
 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Vierkeerstraat te Heestert. (definitieve oplevering) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Keiberg te Moen. (voorlopige oplevering) 

 Wegen – en rioleringswerken verkaveling De Dreef te Zwevegem, fase 1. (voorlopige 

oplevering) 

 Wegen – en rioleringswerken in een private toegangsweg voor de verkaveling hoek Paul 

Ferrardstraat – Kanaalstraat te Zwevegem. (waarborgperiode) 
 Wegen – en rioleringswerken verkaveling Kooigemwegel te Sint-Denijs (voorlopige 

oplevering). 

 
3. Sneeuw- en ijzelbestrijding 

 
 Goedkeuring van de reservering van strooizout via een raamovereenkomst met TMVW (= 

Tussengemeentelijke Maatschappij voor Waterbedeling) : goedkeuring CBS 18 juni 2014. 
 Aanpassingen afsprakennota: goedkeuring CBS 12 november 2014. 

 
4. Werkopdrachten – meldingen afdeling Wegendienst 2014 

 
 Aantal werkopdrachten voor de afdeling Wegen: 331. 

 
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 

 
Er waren in 2014, 195 overlijdens en allen begraven in Groot-Zwevegem. Er waren 3 begrafennissen 

van overledenen buiten Zwevegem. 
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2. Investeringswerken / onderhoud begraafplaatsen 2014 

 
 Evaluatie, meerjarenplanning en investeringsprogramma van de begraafplaatsen Zwevegem 

2013-2018 + geactualiseerde discussienota 2014-2018. 

 Renovatiewerken op de begraafplaats Sint-Denijs: fase 2: restauratie ommuring, priesterkapel 

en aanleg van een verbindingtrap (definitieve oplevering). 

 Uitvoeren van restauratie – en omgevingswerken van de calvariebergen van de begraafplaats 

Centrum en Kappaert (definitieve oplevering). 
 Uitvoeren van alternatieve onkruidbestrijding op de begraafplaatsen te Groot-Zwevegem voor 

dienstjaar 2013-2014. 

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

2013 (eindafrekening). 
 Uitbreiden van urnenveld fase 2 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 

2014. 

 Leveren en plaatsen van grafkelders op begraafplaats Knokke. 

 Leveren en plaatsen van urnenkelders op begraafplaats Knokke. 

 Leveren en plaatsen van 4 gedenkplaten ter ere van WO I en WO II op begraafplaats centrum 

Zwevegem. 

 Lettenhofpark intergemeentelijk project “Groene sporen”. 

 Goedkeuring overeenkomst met studiebureau Omgeving – Driekwart Groen uit Berchem voor 

de uitvoering van een studieopdracht voor het ontwerpen en realiseren van het Lettenhofpark 
te Zwevegem-Knokke. 

 
3. Werkopdrachten Afdeling Begraafplaatsen 2014 

 
 Aantal werkopdrachten voor de afdeling begraafplaatsen: 198 begravingen + 1 werkopdracht. 

 
10.3. NUTSVOORZIENINGEN 

 
Volgende dossiers werden goedgekeurd door college en/of gemeenteraad in 2014 : 

 

A. Telefonie / tv Distributie 
 

 N.v.t. 

 
B. Waterleiding 

 

 Aanpassing waterleidingnet : Stedestraat, Deerlijkstraat. 

 Aanpassing waterleidingnet : Oude Otegemstraat, Oude Deerlijkstraat en Stokerijstraat. 
 Aanleg nieuwe aftakking drinkwater duiktank Transfo. 

 Aanleg nieuwe aftakking drinkwater Transfo. 

 

C. Openbare verlichting en elektriciteit 

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

Oude Deerlijkstraat en Gaverstraat. 

 Aanleg OV net langsheen fietspad Transfo : Blokellestraat. 

 Ondergronds brengen LS en OV netten : Kapel Milanendreef en Ruitersdreef. 

 Goedkeuring opdracht voor het doven van monumentverlichting vanaf 22 u in Zwevegem. 

 
10.4. SIGNALISATIE 

 
1. Onderhoudswerken 

 
 Aanbrengen van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2014. 
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2. Investeringswerken 

 
 Leveren en plaatsen van een verkeersdrempel en paaltjes ten behoeve van de 

verkeersveiligheid aan de Vrije Centrumschool en De Klim-Op gelegen T. Toyeplein 

Zwevegem. (opstart procedure in 2014, uitvoering in 2015). 

 
3. Werkopdrachten – meldingen afdeling Signalisatie 2014 

 
 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 werkopdrachten voor de afdeling signalisatie : 124. 

 
10.5. GEBOUWEN 

 

1. Gemeentepunt 
 

Eindafrekeningen 

 
 Plaatsen van openbare verlichting en andere nutsleidingen. 

 Leveren en plaatsen van beeld – en geluidsinstallatie. 

 Perceel 8 lot 2 c : vast meubilair. 

 

Definitieve opleveringen 
 

 Perceel 1 : ruwbouw winddicht. 

 Plaatsen van een prefab MS cabine. 

 Perceel 6 lot 3 c : liften. 

 Perceel 7 lot 4 : schilderwerk en gordijnen. 

 

Varia 
 

 Besprekingen voor het uitvoeren van aanpassingswerken t.b.v. inrichting archief, bergingen 

en 
datacenter aan het voormalig restaurantgebouw achter Gemeentepunt. 

 
2. Site Transfo 

 

 Renovatiewerken – en herinrichtingswerken, RDIV, deel A : restauratie machinezaal en 

ketelzaal, fase 2 : restauratie van de gevels van de ketelhuizen, deel B : toegankelijkheid van 
de gebouwen, fase 3 : restauratie van het bestaande trappenhuis -> definitieve oplevering. 

 Realiseren van een nieuwe gasaansluiting en gascabine. 

 Aanleggen van interne nutsvoorzieningen. 

 Werken aan schouw. 

 Uitvoeren afbraakwerken van oude burelen en loods Persyn. (start procedure, uitvoering 

2015) 

 
3. Investeringswerken 

 
 Vernieuwen zinken goten in school De Klim-Op : eindafrekening. 

 Uitvoeren van herstellingswerken aan dakverdichting in school De Klim-Op, Deerlijkstraat. 

 Vernieuwen van het sanitair jongens in gemeenteschool Heestert (+ eindafrekening). 

 Uitvoeren van kelderdichtingswerken in de gemeentelijke schoolgebouwen (+ voorlopige 

oplevering). 

 Aankoop van dakisolatie voor de conciërgewoning Transfo. 

 Herstellen van het platform van de conciërgewoning Transfo. 

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

(voorlopige oplevering). 
 Vervangen van ramen van de conciërgewoning Transfo (start procedure, uitvoering in 2015). 

 Verbouwen van het sanitair blok in Jeugdcentrum De Brug. 
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 Uitvoeren van  herstellingswerken aan de nokpannen van de slaapzolder Kano in OC De Brug 

(+ eindafrekening). 

 Leveren en plaatsen van een nieuwe poort in het voormalig Apollo lokaal in OC De  Brug 

(start  
procedure, uitvoering in 2015). 

 Renoveren van de ramen van het dienstgebouw containerpark. 

 Vernieuwen van de buitendeuren in de bibliotheek. 

 Plaatsen van een autonome verwarmingsinstallatie in de bibliotheek. 

 Aanpassen van het vast meubilair in de bibliotheek (start procedure, uitvoering in 2015). 

 Vernieuwen van de vloerbekleding in de bibliotheek (start procedure, uitvoering in 2015). 

 Leveren van energiezuinige verlichtingsarmaturen in de bibliotheek (start procedure, 

uitvoering in 2015). 

 Plaatsen en huren van noodverwarming in de bibliotheek ten gevolge van een breuk in de 

ondergrondse leidingen (regularisatie en eindafrekening). 
 Problematiek oververhitting judozaal Sportpunt 1 + goedkeuring opdracht voor het leveren en 

plaatsen van een actieve koeling in Sportpunt 1. 

 Vervangen van interventiekledij brandweer. 

 Omschakeling van elektrische verwarming naar verwarming op gas in de kleedruimtes van 

voetbalveld Knokke. 
 Problematiek terreinverlichting voetbalveld Knokke. 

 Uitvoeren van dakherstellingswerken aan de Klockemolen inclusief goedkeuring 

subsidieaanvraag. 

 
4. Exploitatie 

 
 Goedkeuring protocol integriteit en privacy in kader van het engagement voor het gebruik van 

het veiligheidsportaal ‘Organisatie Snelle Redding (OSR)’. 
 Aankoop van werkkledij voor personeel van technische diensten en containerpark. 

 Goedkeuring engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal 

Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV). 

 Nota : vraag toelating camping site Transfo n.a.v. Synvergie event. 

 Nota : afbraak en verplaatsing oorlogsmonument Kerk Heestert. 

 Aanstelling Gaselwest voor het uitvoeren van een energiestudie op site SNGZO. 

 Nota : solidariteit met gemeentes die vallen onder het afschakelplan bij elektriciteitsschaarste. 

 Nota : bezoek comité aan voormalig gemeenschapshuis Heestert. 

 Nota : gebruik parking voor rally evenement. 

 Reinigen van ramen Gemeentepunt en OCMW (start procedure, aanvang 2015). 

 
5. Werkopdrachten 

 

Aantal intern geregistreerde werkopdrachten voor de afdeling gebouwen (geen 
meldingskaarten) : 521. 

 
10.6.  Publieke ruimte : algemeen 

 

 Aanstelling ontwerper voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie voor het gemeentelijk 

zwembad. 
 Overeenkomst tussen Gaselwest en gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van 4 CNG 

duurzame voertuigen. (start procedure, levering ing 2015). 

 Aanbod elektrische fietsen. 
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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 

 
 

 
 
 
11.1. GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN 

 
In het kader van de milieusamenwerkingsovereenkomst 2008-2013 kreeg Zwevegem in 2014 voor 

2013 een gunstige beoordeling en kon de gemeente zodoende het maximum aan toelagen verwerven. 

Met de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013 (milieuconvenant) verdwenen 
ook de subsidies voor Minawerkers (Minawerkers zijn doelgroepwerknemers die in opdracht van de 

gemeente milieugerelateerde taken uitvoeren).  
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 de subsidies 2014-
1019 voor Minawerkers werden goedgekeurd. 

Op 13 juni 2014 kreeg Zwevegem 3 takenpakketten toegewezen. Per takenpakket wordt een 
financiële tegemoetkoming gegeven van 5.250 euro.  
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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 hun afval selectief verwijderen via het containerpark in Zwevegem-Knokke, 

Avelgemstraat. 

 
 
Hoeveelheid restafval van Zwevegemse gezinnen 

 
Totaal restafval 

 
In 2012:  145,59 kg/inw. 

In 2013:  143,01 kg/inw. 
In 2014:  148,72 kg/inw. 

 
Doelstelling: (volgens ontwerp nieuw afvalstoffenplan 2003-2007 van de OVAM) 

 
in 2007: 150 kg op Vlaams niveau 

 
Afvalcijfers Zwevegem 2014 te vinden in jaarverslag IMOG.  

 
11.3. PROPER ZWEVEGEM 

 
De gemeentelijke werkgroep Proper Zwevegem, o.l.v. de milieudienst buigt zich sedert 2000 over de 

“Actie Proper Zwevegem”. 

Op verschillende strategische plaatsen in Zwevegem staan borden: “Actie Proper Zwevegem” met het 
oog op sensibilisatie van de burger voor het zwerfvuil. 

De aandacht gaat naar alle vormen van afval die de gemeente ontsieren: zwerfvuil, vervuilde stoepen 
en greppels, hondenpoep, vervuilde verkeersborden, vuile bushokjes, telefooncellen, slordige 

omgeving van ontmoetingscentra. 

De ploeg Proper Zwevegem is een lokale diensteneconomieproject (LDE), een unieke samenwerking 
tussen gemeentebestuur, OCMW, PWA, werkwinkel en vzw De Poort, om de lokale noden zoals 

zwerfvuil (zie hierboven) in te vullen via een sociaal-economisch initiatief. 
Sinds 2011 is Zwevegem ingestapt in het project ‘Nette regio’ van de intercommunale IMOG. Binnen 

dit project werd de netheidsbarometer en de inventarisatie van de zwerfvuilbakjes opgestart. De 
netheidsbarometer is een objectief meetinstrument om de netheid van steden en gemeenten te 

bepalen. Meten is weten en de netheidsbarometer vertelt ons “Wat is vuil?”. Dankzij de 

netheidsbarometer kan er gewonnen worden aan efficiëntie van middelen en mankracht en natuurlijk 
aan netheid. 

Sedert 2011 zijn alle vuilnisbakken digitaal geïnventariseerd en worden er bij lediging een aantal 
criteria opgevolgd om tot een efficiënter vuilnisbakkenbeleid te komen. 

 
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 2014 behandeld: 
 

De gemeente Zwevegem beschikt al jaren over een internetverbinding en alle mogelijke 

dataverbindingen via CEVI zodat de MMIS-databank rechtstreeks gevoed en geraadpleegd kan 
worden. 
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Aantallen  Vlaremvergunningen gedurende de laatste 3 jaar in de gemeente Zwevegem : 

 
Aantal dossiers klasse 1 :  

 

    2012 = 8 
    2013 = 8 

    2014 = 10 

 
 
 
 
Aantal dossiers klasse 2 :  

 
    2012 = 17 

    2013 = 11 
    2014 = 7 

 
Aantal dossiers klasse 3 : 
    2012 = 24 

    2013 = 38 
    2014 = 30 

Aantal overnames : 
 

             2012 = 5 

              2013 = 2 
             2014 = 1 

 
Voor 2014 : aantal pv’s opening en sluiting openbare onderzoeken: 18. 

Voor 2014 : aantal bedrijfsbezoeken  : 28. 

Aantal onderzochte klachten ingevolge openbare onderzoeken : 0.  
Totaal 1ste, 2de en 3 klasse dossiers behandeld in 2013 = 47. 

 
Aantal fuifvergunningen (meldingen) gedurende de laatste 4 jaar: 

 

- 2012 = 31 

- 2013 = 22 

- 2014 = 38 

- Aantal plaatsbezoeken ingevolge ernstige fuifklachten 2014. 

   
 
11.5. MILIEUTOEZICHT 

 

De milieudienst registreert via MKROS (milieuklachtenregistratie- en opvolgingssysteem 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. 
 

Voor de analyse van de geregistreerde hinderklachten wordt gebruik gemaakt van de 

rapporteringsmodule binnen MKROS.  
Aantal behandelde klachten: van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 : 78 officiële klachten, 

geregistreerd in MKROS. (de klachten i.v.m. afgereden verkeersborden worden hier niet mee 
opgenomen). 

 
11.6. PROJECTEN EN SENSIBILISATIE 
 

De milieudienst initieert en ondersteunt ook heel wat losse projecten en sensibilisatie-initiatieven. 
Voorbeelden hiervan in 2014 zijn: Nacht van de Duisternis, Dag van de Trage Weg, Kippenactie, 

glasbolpeters- en meters, afvalmeesters…  
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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. De buurttuin “ Het 
Tuinspoor” naast het gemeentepunt kreeg duidelijk vorm. Na de eerste spadesteek in Maart 2014 

werd het braakliggend terrein in enkele maanden omgevormd tot een productieve en educatieve 

samentuin met een 30-tal individueel perceeltjes. Het Tuinspoor is een prachtig stukje openbaar groen 
geworden. Iedereen is er dagelijks welkom voor een wandeling, of om even te genieten van de 

natuurpracht of te picknicken op de zitbank. 
In het voorjaar 2014 werkte de gemeente samen met Recupel en Bebat voor een correcte inzameling 

van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten ) en batterijen.  
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12. RUIMTELIJKE ORDENING-STEDENBOUW-HUISVESTING 
 
Woon- en leefomgeving 

Wonen 

Blokkestraat 29, bus 1 
8550 Zwevegem 

T 056 76 57 00 
E wonen@zwevegem.be 

 

 

 
 
 
Het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening trad in werking op 1 mei 2000. Sindsdien werden er tal 

van kleine en ook meer belangrijke aanpassingen doorgevoerd (bijvoorbeeld de bouw- en 
verbouwingsmogelijkheden aan zonevreemde constructies). Tot vandaag zijn nog steeds een aantal 

bepalingen uit de oorspronkelijke stedenbouwwet van 1962 van toepassing. In 2009 heeft de Vlaamse 
overheid opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd, ditmaal niet door een wijzigingsdecreet, maar 

door middel van de nieuwe Vlaamse Codex. Deze Codex coördineert alle bestaande wetgeving in één 
document. De Vlaamse Codex is van kracht vanaf 1 september 2009. 

De gemeente Zwevegem is sedert 1 januari 2006 “ontvoogd” op het vlak van vergunningenbeleid. De 

gemeente handelt alle bouwaanvragen zelf af binnen de voorziene termijn. 
Ook in 2014 werd verder gewerkt aan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) in uitvoering van het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

 

12.1. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 
 
1. OPPERVLAKTE VAN ZWEVEGEM 

 
De totale oppervlakte van Zwevegem bedraagt 6.323 ha 86 a en 20 ca. 
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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 2014 

 
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 2014 verder werk van de volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen “Casino 

Otegem” en “Herorienteringszone Knokke”.  
De startnota werd goedgekeurd voor een bijkomend ruimtelijk uitvoeringsplan genaamd “Billy Bops”. 

Het plangebied is gelegen langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk, ten noordoosten van de kern van 

Zwevegem. De percelen, die momenteel bestemd zijn voor milieubelastende industrie (cf. gewestplan) 
zitten opgespannen tussen de oude Deerlijkstraat en de nieuwe Deerlijkstraat en het plangebied dankt 

zijn naam aan een gelijknamige horecazaak. De gemeente wenst hier geen zware milieubelastende 
industrie omwille van de te verwachten hinder op de woonomgeving. Gezien de ligging tussen de 

bedrijventerreinen van Bekaert en Betafence is een herinvulling d.m.v. kleinschaligere industrie wel 

opportuun. Herinvulling hangt samen met de toekomstvisie van deze twee grote bedrijven (Bekaert en 
Betafence). 

 
Het College van burgemeester en schepenen hechtte ook haar goedkeuring aan de startnota van het 

gemeentelijk RUP “Dorpskern Heestert”. In uitvoering van het structuurplan besliste de gemeente 
reeds in 2006 tot de opmaak van een RUP. In het kader van deze planningsopdracht werden 

verschillende ontwerpende onderzoeken gevoerd naar de inbreidingsmogelijkheden voor de omgeving 

van het Plein en de kerk. In het planproces werden eveneens ontwikkelingsperspectieven voorop 
gesteld voor het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de kerk. Deze planprocedure werd in 

onderling overleg stopgezet. In 2009 werd opnieuw beslist het planproces op te starten voor de 
dorpskern van Heestert, gerelateerd aan de omgeving van de rust- en verzorgingsinstelling RVT 

Marialove (Gauwelstraat) in het licht van de geplande uitbreidingen van de zorgcampus. Deze 

planprocedure werd evenwel nooit concreet opgestart, mede door het feit dat de geplande 
uitbreidingen aan RVT Marialove mogelijk worden binnen de bestaande plancontext van het BPA 

“Centrum Heestert”. 
In november 2014 gaf het College goedkeuring voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan (RUP) 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) 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. 13. 
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12.2.  HUISVESTING EN BOUW 
 
Vanaf 1 januari 2006 beslist Zwevegem autonoom over bouwaanvragen 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 2014 werden enkele nieuwe verkavelingen goedgekeurd voor een 80-tal nieuwbouwwoningen, 
zowel in de deelgemeenten als rond de hoofdgemeente Zwevegem.  

 
1. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

 
In totaliteit werden in 2014 ongeveer 347 bouwaanvragen 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 2014 werd in 5 
dossiers beroep aangetekend. In 1 dossier werd een vergunning verleend door de Bestendige 

Deputatie. 
 

2. NIEUWE VERKAVELINGEN IN 2014 

 
In 2014 werden enkele nieuwe, kleinere verkavelingsvergunningen verleend: 
Zwevegem, Kappaertstraat :                1 kavel 

Zwevegem, Ellestraat :     1 kavel 

Sint-Denijs, Hoogstraat:     3 kavels 

Zwevegem, Kruiswegstraat – De Dreef:   70 kavels 

Zwevegem, Elzenstraat :    5 kavels 

 

1 dossier behandelde 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 in kaart brengen van de volledige 
zone in een opmetingsplan, vooronderzoek door archeologen waaruit blijkt dat er ongetwijfeld nog 

veel meer archeologische vondsten verborgen zitten en waardoor er in de tweede helft van 2015 een 
vervolgonderzoek komt.  

 
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 Moen (Trekweg), in Zwevegem (de Blokken II) en de (Pannenbakkerstraat) zijn 
nog enkele bedrijfspercelen beschikbaar. Bovendien zijn nog een aantal units 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 

voor middellange termijn. De timing van dit hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein is vooral 

afhankelijk van de verkoop van percelen op Evolis I en van de eigendomsverwering binnen Evolis II. 
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 
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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 intussen volledig uitverkocht. 
 

Zie ook “Bedrijventerreinen”, p. 34. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


