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* Kennisname verslag adviesraad. 

Het verslag d.d. 15 december 2016 van de gemeentelijke adviesraad voor groen en bebloeming wordt ter 

kennisgeving voorgelegd aan de raadsleden. 

1.  Goedkeuring samenwerkingsprotocol DCO (dienstencheque-organisatie). 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een samenwerkingsprotocol voor de 

poetsdienst(en), met het oog op behoud op lange termijn van dienstverlening en tewerkstelling. 

Al vele jaren noteren we een verlies voor de werking van de poetsdiensten van het OCMW. 

Door de omschakeling van de reguliere poetsdienst naar de poetsdienst met dienstencheques kon dit verlies 

enigszins gemilderd worden. Wegwerken is echter onmogelijk, gezien de kostenstructuur: het tekort op 

jaarbasis loopt op tot 200.000 euro. Dit is onhoudbaar op lange termijn. De werking van een poetsdienst 

binnen de thuiszorgdiensten blijft heel belangrijk.  

Er zijn andere spelers op de markt die een gelijkaardige werking aanbieden, o.a. de PWA-dienstcheque-

organisatie (PWA-DCO), waarmee het OCMW reeds van bij aanvang een samenwerking heeft. 

Zorgaanvragen komen bij het OCMW terecht, comfortaanvragen bij PWA-DCO. De PWA-DCO werkt met een 

andere kostenstructuur en statuut, en kan zo bijna break-even werken.  

Door wijzigingen in de reglementering kan de PWA-DCO maximaal nog tot eind 2017 binnen de huidige VZW 

actief blijven. 

Dit kan een opportuniteit bieden voor een samenwerking tussen OCMW en de PWA-DCO.  

Sociaal -economische organisaties (cf. vzw BIK) hebben ook een dienstencheque-organisatie en mogelijks 

interesse in een uitbreiding van hun aanbod. 

Het rendabeler maken van de poetsdienst van het OCMW kan niet binnen de huidige context en 

rechtspositieregeling. Een mogelijke oplossing ligt dus in het eventueel samengaan met een andere 

dienstenchequeorganisatie. 

We willen rekening houden met volgende bekommernissen: belangen van het personeel (werkbehoud, 

werkzekerheid, werkomstandigheden en –voorwaarden) en belangen van het cliënteel: 

ouderen/zorgbehoevenden, die vaak een andere benadering vragen dan de klassieke tweeverdieners, belang 

van contact in functie van tijdige detectie van (bijkomende) zorgen, hulp bij administratie. 

Om enerzijds op het grondgebied van onze gemeente deze sociale dienstverlening te kunnen blijven 

aanbieden aan deze doelgroep, en anderzijds om de tewerkstelling niet in het gedrang te brengen, werd een 

onderzoek naar mogelijkheden opgestart. Er werd nagegaan welke samenwerkingen haalbaar zijn, rekening 

houdend met de bekommernissen en de gevolgen op budgettair vlak. 

De raad van het OCMW heeft hiervoor in oktober 2016 een consultant aangesteld.  

Na onderzoek blijkt dat het haalbaar is om tegen uiterlijk begin 2018 één efficiënte en effectieve 

dienstencheque-organisatie operationeel te hebben, die de dienstencheque-activiteiten van volgende 

partners bundelt in een dienstencheque vzw met 90 werknemers: nl. de PWA vzw Zwevegem, OCMW 

Zwevegem en BIK vzw en de klassieke poetsactiviteiten van het OCMW Zwevegem. 

Om dit te realiseren wordt nu voorgesteld om een samenwerkingsprotocol af te sluiten tussen de 

verschillende partners. 
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Momenteel wordt de werknaam van New DCO gehanteerd. Er wordt een projectteam samengesteld en er 

worden een aantal afspraken gemaakt rond communicatie, juridische structuur en operationele coördinatie. 

2.  Definitieve vaststelling RUP 26_2 "Strategisch project Bekaert". 

De deputatie heeft in zitting van 26 januari 2017 beslist het besluit van de gemeenteraad van 28 november 

2016 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 26-2 Strategisch project Bekaert te schorsen. Het 

werd geschorst omdat een deel van een bezwaar niet behandeld werd door de gemeenteraad.  

Conform art. 2.216§3 beschikt de gemeenteraad in geval van schorsing over een termijn van zestig dagen 

die ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het ruimtelijk 

uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.  

Het RUP heeft als doelstelling de realisatie van het Leanderhof op de voormalige Bekaertsite in het hartje 

van Zwevegem. Dit impliceert een omvorming van industriegebied naar woongebied.  

Het bezwaar dat ingediend werd tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek wordt ongegrond 

verklaard. Ook het gedeelte van het bezwaar dat aanleiding gaf tot de schorsing van de 

gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2016 wordt ongegrond verklaard.  Het betrof een voorstel om 

evenwijdig aan de perceelsgrens van de aangelanden in de Deerlijkstraat een garagestraat te voorzien. Dit 

zou het parkeerprobleem voor de bewoners van de drukke Deerlijkstraat ten goede kunnen komen. Hierover 

wordt volgend standpunt ingenomen: 

 het RUP hypothekeert de eventuele aanleg van een garagestraat niet. De stedenbouwkundige 

voorschriften laten dit toe. 

 Binnen het masterplan is duidelijk dat in de gewenste toestand er ter hoogte van de Deerlijkstraat 

extra parkeervoorzieningen worden aangelegd (dwarsparkeren in de Deerlijkstraat). Bijgevolg wordt 

een oplossing geboden voor de parkeerdruk in de Deerlijkstraat. 

 De aanleg van een garagestraat is minder wenselijk gelet op de beperkte bediening (max. 3 

percelen waarvan 1 perceel reeds een halfopen bebouwing omvat).  

Hierdoor zijn er geen aanpassingen van het RUP nodig om tegemoet te komen aan de opmerkingen. 

3.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande gemengd 

project Leanderhof door de NV Oleander, met aansluiting op de Bekaertstraat en de 

Otegemstraat te Zwevegem, nl. "PIONIERSPLEIN" en "LEANDERHOF". 

Op de gronden van de voormalige Bekaertsite te Zwevegem, tussen de Bekaertstraat , de Deerlijkstraat en 

de Otegemstraat, komt een gemengd project: “Leanderhof”, met commerciële ruimtes, meergezinswoningen 

– assistentiewoningen met ondergrondse parking en openbaar domein. 

Binnen dit project zal een half verhard en met bomen beplant plein (niet toegankelijk voor gemotoriseerd 

verkeer) komen voor 3 woonclusters met commerciële ruimten, palend aan de Bekaertstraat. Aan de 

gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Leanderhof” toe te kennen aan de hoofdstraat 

tussen de Bekaertstraat en de Otegemstraat. “Hof” verwijst naar de bomen en het parklandschap.  

Bij de hoofdstraat Leanderhof komt aan de rechterkant een zijpad naar 2 woonclusters. Aan de linkerkant 

van Leanderhof is een parkeerplaats voorzien en verderop 6 aftakkingen voor de wooneilanden. 

Aan het plein binnen het project wordt gevraagd definitief de straatnaam “Pioniersplein” te geven. Op het 

plein zal geen gemotoriseerd verkeer toegelaten zijn. 
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4.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande 

verkaveling door de NV Bocova, met aansluiting op de Moense Beekstraat te Moen, nl. 

"REMI DEBRABANDERESTRAAT". 

Op de gronden van het voormalig bedrijf Fabritextiel te Moen, ten Zuiden van de Moense Beekstraat, wordt 

de verkaveling Bocova gerealiseerd voor 13 ééngezinswoningen, waarvan 6 langs de bestaande Moense 

Beekstraat, aan de onpare kant, tussen de bestaande woning Moense Beekstraat nr. 5 en het schoolgebouw 

nr.17.  

Voor de andere 7 woningen binnen deze verkaveling wordt nieuwe wegenis aangelegd, waaraan we een 

straatnaam moeten geven. De wegenis bestaat uit een hoofdweg, haaks op de Moense Beekstraat, 

eindigend in een doodlopende L-vertakking (voor 2 loten) en met aan de linker kant één haakse aftakking 

(voor 5 loten). 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Remi Debrabanderestraat” toe te 

kennen aan de nieuw aan te leggen doodlopende straat met vertakking in de geplande verkaveling, een 

aftakking van de Moense Beekstraat tussen de woning nr. 5 en het schoolgebouw nr. 17. 

5.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande woonproject 

Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met ontsluiting naar de Hinnestraat te 

Zwevegem, nl. "VANHEMMENS HOEVESTRAAT", "BOERDERIJSTRAAT" en "JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT". 

Op het grotendeels onbebouwde binnengebied van de gewestweg N391 (Oudenaardsesteenweg), 

Luipaardstaat, Hinnestraat en Harelbeekstraat te Zwevegem, is het woonproject Losschaert gepland met 

ontsluiting naar de Hinnestraat. 

Binnen dit woonproject wordt de wegenis als volgt voorzien: twee hoofdontsluitingen naar de Hinnestraat en 

daartussen een centrale as. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “VANHEMMENS HOEVESTRAAT” toe te 

kennen aan de eerste hoofdontsluiting vanaf de Hinnestraat ter hoogte van de woning nr. 60, met op het 

einde rechts een pijpenkop, de straatnaam “BOERDERIJSTRAAT” toe te kennen aan de tweede 

hoofdontsluiting vanaf de Hinnestraat ter hoogte van de woning nr. 14A, met op het einde aan de linkerkant 

een aftakking naar de bestaande woningen Hinnestraat nrs. 26 en 28 en de straatnaam “JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT” te geven aan de centrale as (gelegen tussen de twee vernoemde 

hoofdontsluitingen vanaf de Hinnestraat) met latere doortrekking. 

6.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het behandelen van muren 

tegen opstijgend vocht in blok 200 van gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

Zwevegem. 

De gemeenteschool Klim-Op verhuist naar de gebouwen van het voormalige Rhizo college in de Stedestraat. 

Vooraf moeten investeringswerken gebeuren om de infrastructuur geschikt te maken voor gebruik. Vooreerst 

moeten de muren behandeld worden tegen opstijgend vocht. Pas na deze behandeling kunnen de 

resterende verfrissingswerken aanvangen. 

De dienst gebouwen raamt de werken op 19.334,40 euro incl. btw 6% verlegd. Er wordt voorgesteld deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  
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7.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de aankoop van een kleine 

zitmaaier ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem. 

Uit de interne audit van de dienst publieke ruimte bleek duidelijk dat de afdeling groen en natuur het 

klassiek gazonmaaiwerk aan een scherpe eenheidsprijs kan uitvoeren. Om deze efficiëntie nog te verhogen 

wordt voorgesteld om de zogenaamde voetpadstroken te maaien met een kleine zitmaaier met opvangbak. 

Hiermee kunnen we het werk sneller, efficiënter en met minder personeel uitvoeren. Het andere personeel 

kan tegelijkertijd andere taken uitvoeren, zoals detailafwerking, onkruidbeheer,…  

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 mei 2016 heeft dit idee positief onthaald. Na 

een uitgebreide testfase door onze medewerkers werd een profiel opgemaakt van de gewenste machine.  

De dienst publieke ruimte raamt de aankoop op 35.000,00 euro incl. btw en overname. Er wordt voorgesteld 

de aankoop te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. De dienst publieke 

ruimte zal uiteindelijk een keuze maken uit de beste alternatieven op basis van de gunningscriteria. 

8.  Goedkeuring herhalingsopdracht met bepaling wijze van gunnen voor het maaien van 

wegbermen en ruige terreinen voor het dienstjaar 2017 (1e verlenging 2016). 

De wegbermen worden sedert 1998 onderhouden op basis van een goedgekeurd bermbeheersplan. Sinds 

2009 worden meer wegbermen gemaaid MET opraap van het maaisel. Dit zorgt voor minder verstoppingen 

en vervuiling van baangrachten en afvoerbuizen. Zo voorkomen we wateroverlast. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de opdracht met een totale raming van 153.367,50 

euro inclusief btw. 

9.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de aanleg kiss & ride zone 

schoolomgeving Kouterschool in de Hendrik Consciencestraat Zwevegem. 

In de meerjarenplanning 2017 staat als actiepunt de heraanleg van de schoolomgeving Kouterschool in de 

Hendrik Consciencestraat Zwevegem. Er wordt vooral aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van de 

schoolomgeving, met een functionele kiss & ride zone. De werken omvatten o.a. het vernieuwen en de 

aanleg van asfalt, voetpaden, parkeerstroken, pleintje, … en ook het verwijderen van hagen en groen.  

Het studiebureau Antea Group heeft, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur een bestek 

opgemaakt met een totale raming van 182.172,52 euro incl. btw verlegd, waarbij wordt voorgesteld de 

opdracht te gunnen bij middel van open aanbesteding. 

10.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Deerlijkstraat in Zwevegem in kader van het project Leanderhof. 

Naar aanleiding van het aanpalende bouwproject “Leanderhof” in de Bekaertstraat wenst Eandis het 

laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet dat nu nog bovengronds ligt en op verouderde 

betonpalen, te vernieuwen. 

Het is aangewezen om bij deze kabelwerken in de Deerlijkstraat gelijktijdig het L.S.- en O.V.-net 

ondergronds te brengen en gelijktijdig de openbare verlichting gedeeltelijk te vernieuwen en/of vervangen 

naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Deerlijkstraat.  

De werken worden geraamd op 50.862,71 euro incl. btw ten laste van de gemeente Zwevegem. 
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11.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten voor het 

fietspad langs het Leanderhof tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat in Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten 

voor het fietspad langs het Leanderhof tussen de Otegemstraat en Deerlijkstraat in Zwevegem. 

De werken worden geraamd op 20.736,86 euro incl. btw verlegd, ten laste van de gemeente Zwevegem. 

12.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2017 in het kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

De gemeente heeft met Aquafin en De Watergroep een overeenkomst = Riopact voor de uitbouw en het 

beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. 

In uitvoering van de Riopact overeenkomst wordt jaarlijks een praktisch takenpakket samengesteld in 

overleg met de diverse partners. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het takenpakket 2017 voor een totaal geraamd bedrag van  

98.113 euro excl. btw goed te keuren. 

In het takenpakket zitten volgende onderdelen: 

- Afwerking van de inventarisatie van rioleringen en beken (bestaande en geplande toestand op basis van 

hydronautanalyse) 

- Visievorming op korte en lange termijn 

- Opmaak investeringsprogramma en onderhoudsprogramma 

- Adviezen inzake waterbeheersing en rioleringen 

- Dagelijks beheer van rioleringen en periodiek beheer van gemeentelijke pompstations 

- Coördinatie bij nieuwe aanleg en beheer van rioleringen (Stedestraat, Stokerijstraat…) 

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 januari 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


