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De Zwevegemse gemeenteraadsverkiezingen  

leverden een coalitie van drie partijen:  

N-VA, Gemeentebelangen en s.pa. Dit nieuwe gemeente- en 

OCMW-bestuur heeft intussen plannen gesmeed  

en centen geteld. Het resultaat zijn  

de meerjarenplannen 2014 - 2019. 

De besprekingen verliepen tegen een moeilijke financiële 

achtergrond met krimpende inkomsten en groeiende 

uitdagingen. De gemeente bespaart vooral op zichzelf en 

investeert in kwaliteit. Ook het OCMW doet inspanningen 

op budgettair vlak, zonder de zorg voor de zwakkeren  

uit het oog te verliezen.

Een gedreven ploeg zal gedurende 6 jaar, samen met u,  

de krachten bundelen voor een dynamisch Zwevegem



veiligheid  
sober transparant  

krachtig kwaliteit aantrekkelijk 
durven veranderen   

      ondernemend verbinden 
     verenigen ontmoeten

opwaardering deelgemeenten  
                  toerisme fietsgemeente  
        gezinnen puur natuur jeugd 

     grijs is wijs
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Het gemeentebestuur en het OCMW hebben 
een financieel meerjarenplan opgemaakt voor 
de periode 2014-2019. Rode draden daarin zijn 
de nieuwe huisstijl, een goede dienstverlening 
en een gezonde financiële toestand. Met 
burgemeester Marc Doutreluingne en OCMW-
voorzitter Katrien Defoirdt overlopen we enkele 
speerpunten uit het meerjarenplan.

 Hoe kijkt u terug op het eerste jaar in uw 
nieuwe functie?

Marc Doutreluingne: “Ik kan het niet anders omschrijven 
dan een prachtige uitdaging. De kans om als burgemees-
ter mee het beleid te kunnen bepalen, is een geschenk 
dat ik met dankbaarheid maar vooral met veel bezieling 
heb gebruikt. Het vroeg natuurlijk wel een aanpassing 
van mijn levensritme, met kortere nachten en langere 
dagen (glimlacht), maar dat heb ik er graag voor over.”
Katrien Defoirdt: “Het was een heel intens jaar. Een 
nieuwe job aanpakken, is altijd spannend en zoals de bur-
gemeester ook al aangaf, een ander levensritme waarin ik 
het evenwicht moest vinden tussen werk en gezin. Maar 
het is vlot verlopen, dankzij de medewerking van alle 
diensten en medewerkers.”

 Welke bakens hebt u nu al kunnen verzetten?

Marc Doutreluingne: “Ik denk onder meer aan de nieuwe 
‘huisstijl’, gericht op transparantie, een grotere klantvrien-
delijkheid en een open communicatie. Dat hebben we ook 
in de praktijk omgezet, onder meer door de maandelijkse 
persbabbel maar ook ten aanzien van ons toegewijd 
personeel en de inwoners. Aan het meerjarenplan is bij-
voorbeeld een hele reeks hoorzittingen voorafgegaan.”

 Een belangrijke rode draad in het meerjaren-
plan is de financiële ‘gezondheid’ van de gemeen-
te. Waar liggen op dat vlak de belangrijkste taken?

Marc Doutreluingne: “De grootste uitdaging is tegelijk 
een verplichting: tegen het einde van deze legislatuur 
moeten we de ‘autofinancieringsmarge’ bereiken - met de 
beschikbaar zijnde inkomsten, zowel de uitgaven als de 
leningslasten kunnen betalen -  en elk jaar moeten we
een positieve kastoestand hebben. Volgens ons meer-
jarenplan zullen we daar relatief gemakkelijk in slagen, 

dankzij dragelijke besparingen in alle gemeentediensten 
en een aantal nieuwe inkomsten.”

 Blijft er zo wel investeringsruimte over?

Marc Doutreluingne: “Jazeker. Alles wat noodzakelijk is, 
kunnen we blijven doen. Dan heb ik het hoofdzakelijk 
over het onderhoud van ons omvangrijke wegennet,  
dat zowat 300 km beslaat. En hoewel onze gemeente  
al redelijk ‘groen’ kleurt, doen we ook verdere inspan-
ningen op het vlak van de leefomgeving. Concreet  
spreken we over de herwaardering van het gemeente-
park, de heroriëntering van de Transfosite als brede 
ontmoetingsplaats en het ‘Groenesporenproject’ in de 
Avelgemstraat, rechtover de oude steenbakkerij.”

 Ook op het vlak van het onderwijspatrimonium 
beweegt er het een en ander.

Marc Doutreluingne: “Er zijn plannen om het Deeltijds 
Kunstonderwijs te centraliseren in het ontmoetings-
centrum De Brug. We zijn ook op zoek naar een goede 
locatie voor een nieuwe lagere school in Heestert. En ten 
slotte is er een oplossing voor de ‘bovenbouw’ van de 
Kouterschool vlakbij het gemeentepark, die dankzij een 
eerlijke communicatie nu bijna unaniem wordt aanvaard 
door de omwonenden.” 

 Het meerjarenplan spreekt ook van ingrepen 
op het vlak van verkeersveiligheid en de verkeers-
stroom. Wat zijn daarin belangrijke speerpunten?

Marc Doutreluingne: “Eén van de belangrijkste projec-
ten is de omleidingsweg, die het zware verkeer uit de 
dorpskernen van Moen en Heestert zo veel mogelijk moet 
weghalen. Een tweede taak die ons wacht is het zo goed 
mogelijk onderhandelen van de overname van de N8 – 
die nu nog beheerd wordt door het Vlaams Gewest –, om 
zo onder meer de Kortrijkstraat te kunnen herinrichten 
met een volwaardig fietspad.”

Gemeentebestuur en OCMW  
leggen speerpunten  
voor de komende jaren vast
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Ook het OCMW moet de tering naar de nering 
zetten, onder meer door de plafonnering van 
de gemeentelijke bijdrage. Maar dat weerhoudt 
u er niet van om ambitie te tonen en uw 
kerntaken ter harte te blijven nemen.

 Katrien Defoirdt: “Ook wij hebben inderdaad een 
efficiëntieoefening gemaakt, waardoor we toch alles 
kunnen realiseren wat we willen en moeten doen. Een 
flink pak investeringen gaat naar de nieuwbouw van 
het Woonzorgcentrum (WZC- totale kost voor project  = 
14.900.000 euro), een project waarmee we van 112 
naar 149 bedden gaan, en waarmee ook bijkomende 
aanwervingen gemoeid zijn. Wij hebben een goede 
naam als het om de zorgkwaliteit gaat, en die willen 
we natuurlijk behouden. Door de uitbreiding komt er 
op termijn ook extra geld vrij, door subsidies en Riziv-
middelen, wat ons toelaat om meer personeel te kunnen 
tewerkstellen. Om de wachtlijst voor het WZC te doen 
krimpen, gaan we nog meer steun en maatregelen 
voorzien die mensen langer thuis kunnen doen 
blijven. We beschikken ook nog steeds over een ruim 
huizenpatrimonium. In de meerjarenplanning hebben  
we voorzien om die energiezuiniger te maken, en met de 
huisvestingsmaatschappij Eigen Haard gaan we kijken of 
we woningen die gerenoveerd moeten worden, kunnen 
huren, bijvoorbeeld voor crisisopvang. In de Blokkestraat 
willen we een bouwproject met zeven studio’s realiseren, 
in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI).”

 Het OCMW wil, in samenwerking met de dienst 
welzijn van de gemeente, ook de komende jaren 
werk blijven maken van gelijke kansen en de be-
strijding van (kinder)armoede. Hoe uit zich dat?

Katrien Defoirdt: “Onder meer door het participeren in 
vrijetijdscheques, en met de Sociale dienst stappen we 
mee in de onlinetool ReMi (Referentiebudgetten voor 

Menswaardig Inkomen). Dat stelt ons nog beter in staat 
om te beoordelen hoeveel onze klanten nodig heb-
ben om menswaardig te kunnen leven. Hoewel onze 
poetsdiensten, met gemiddeld 310 klanten per maand, 
verlieslatend zijn, gaan we die niet afschaffen. Door deze 
dienstverlening aan te bieden, hebben wij een beter zicht 
op hun thuissituatie en kunnen we zo vlugger op hun 
noden inspelen. We zoeken wel voort naar maatregelen 
om dat verlies te beperken, bijvoorbeeld door mensen te 
laten poetsen in hun eigen deelgemeente, het verminde-
ren van het aantal vergaderingen enzovoort. Ten slotte 
willen we via de Ondernemerscafés sociale tewerkstel-
ling bij de Zwevegemse zelfstandigen promoten, die kan 
leiden tot een blijvende tewerkstelling of een definitieve 
begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. Om het 
wegvallen van de Werkwinkel op te vangen, hebben we 
bovendien Werkpunt geïnstalleerd. Ook een gemeente 
heeft dus enkele hefbomen op het vlak van tewerkstelling 
en armoedebestrijding.”
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doelstellingen en 200 acties
voor een levenskrachtig 
Zwevegem

De gemeente financieel gezond maken

Kwaliteitsvolle en toegankelijke  
dienstverlening aanbieden

Veilige en leefbare gemeente  
(mobiliteit - veiligheid - wonen)

Een landelijke, groene en  
milieuvriendelijke gemeente

Een gemeente die verbindt en  
maatschappelijke inzet versterkt

Ruim en gevarieerd vrijetijds-  
en onderwijsaanbod  

Ondernemersvriendelijk en toeristisch  
aantrekkelijk klimaat 

Kwalitatieve zorg voor iedereen
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De gemeente  
financieel gezond maken

Evenwichtige financiën en schuldafbouw… 

Vanaf 2016 willen we een financieel evenwicht  
tussen ontvangsten en uitgaven.  
Met het voorliggende meerjarenplan  
lukt dit zelfs al vanaf 2014.
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De meerderheidsploeg heeft zware inspanningen gedaan 
om het budget in evenwicht te krijgen. De hoofdbelastingen 
(personenbelasting en opcentiemen op de onroerende 
voorheffing) stijgen niet.
Wel zullen we de inning van ontvangsten uit belastingen 
optimaliseren door een kordatere opvolging. 
De niet-inwoner van Zwevegem zal meer betalen voor 
dienstverlening dan de Zwevegemnaar; zo bv. voor gebruik van 
infrastructuur.

De financiën van de lokale besturen staan zwaar onder 
druk, nu en de komende jaren. Het Zwevegemse 
gemeentebestuur wil geen belastingsverhoging maar een 
financieel zuinig en sober beleid.
Met de start van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) 
wordt de mogelijkheid geboden voor een transparante, 
coherente en betrouwbare beleidsrapportering.

 Werkingskosten onder controle

De werkingskosten en -subsidies nemen een flinke hap 
uit ons budget. Het beleid zal dit bewaken en de globale 
werkingsuitgaven mogen niet meer stijgen dan de index, 
ook voor politie en erediensten. In de uitwerking mogen 
enkel de uitgaven voor verzekeringen en energie stijgen, 
de facto een jaarlijkse besparingsoefening…

De loonkost voor personeel moeten we onder controle 
houden. De personeelsuitgaven mogen niet meer 
stijgen dan de index. Dit is een hele uitdaging, want de 
pensioenbijdragen zullen sterk verhogen. Het bestuur 
zal een personeelsbehoeftenplan opmaken en interne 
mobiliteit voorrang geven op nieuwe aanstellingen. 
We halen het maximum uit subsidies voor personeel en 
optimaliseren tijdelijke arbeidscontracten (jobstudent, 
stage, vrijwilligers …).

Het onderhoud van de gebouwen en de investeringen in 
het wagenpark kosten jaarlijks veel geld.
We moeten dit beter beheersen. Er komt een screening 
van het wagenpark en een betere planning door de 
investeringen en onderhoudskosten van wagenpark en 
gebouwen op te splitsen.

 Investeringen

Tegen 2019 (einde meerjarenplan) daalt de schuldenlast 
met bijna 3,5%. 
De bestuursploeg investeert netto 29 miljoen 
euro in veilige wegen, voetpaden en voetwegen, 
schoolinfrastructuur (Heestert, Kouterstraat 
Kunstacademie) en het datacenter.
We maken ook middelen vrij om nieuwe 
ontmoetingsplaatsen, speelpleinen en openbaar groen 
aan te leggen.

Ook in het OCMW wordt de vinger op de knip 
gehouden, zonder de echte sociale noden uit het oog 
te verliezen. De opgespaarde reserves uit de voorbije 
jaren worden volop aangewend voor de uitbouw van 
het woonzorgcentrum: investeren om verder kwaliteit te 
bieden, gericht op een financieel resultaat in evenwicht. 
Behalve in infrastructuur investeren we ook verder 
in personeel, noodzakelijk om de uitbreiding van het 
woonzorgcentrum op te vangen.
Dienstverlening die ook andere (sociale) organisaties 
aanbieden, wordt in vraag gesteld en we gaan na 
of bepaalde diensten aan derden kunnen worden 
toevertrouwd, bijvoorbeeld de personenalarmtoestellen. 
Responsabilisering en kostentoewijzing worden verder 
uitgebouwd – het OCMW draagt zijn steentje bij in de 
kosten van ICT, preventie en ook in de kosten van het 
Gemeentepunt (door o.m. huur te betalen)

2014-2019
40.000.000 bruto euro 
investeringen
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Kwaliteitsvolle en  
toegankelijke dienst-
verlening aanbieden
Op 16 september 2013 zijn de diensten van het  
gemeente- en OCMW-bestuur, de politie en het Werkpunt  
verhuisd naar het Gemeentepunt Zwevegem. 

Het beleid zal de reorganisatie van diensten, als gevolg  
van de verhuizing, evalueren en waar nodig bijsturen.  
Wij streven naar  een verregaande samenwerking van de diensten,  
in het bijzonder de vrijetijdsdiensten.

Wij bouwen de digitale dienstverlening uit om de communicatie  
met de burger en de service nog vlotter te laten verlopen.
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Sedert vorig jaar zijn de gemeente- en OCMW- diensten, 
het Werkpunt en de politie samengebracht in het 
Gemeentepunt in de Blokkestraat.
Ongetwijfeld betekent die centralisatie een belangrijke 
troef voor een betere en klantvriendelijkere 
dienstverlening. Maar het bestuur zal de reorganisatie 
van de diensten n.a.v. de verhuizing blijven opvolgen.

Het bestuur wil de diensten nog dichter bij de mensen 
brengen via de voor de burger meest geschikte kanalen. 
De minder mobiele inwoner verliezen we niet uit het oog.
Begin 2014 pasten we het rittenschema van de bibus al 
aan, na overleg, met de scholen in de deelgemeenten.

 Efficiënte interne werking

Een goede dienstverlening voor de burger start bij een 
efficiënte interne werkorganisatie.
Welke gevolgen heeft de centralisatie voor de 
werkprocessen…? De diensten in en buiten het 
Gemeentepunt krijgen een doorlichting.
Het beleid wil ook de uitvoerende taken van Algemene 
Technische Dienst bijsturen, communiceren en bewaken.

Nu de diensten samen zitten, kan er nog meer 
samengewerkt worden over de diensten heen. Wij willen 
via projectwerking efficiënter werken. Voorbeelden 
hiervan zijn de huisstijlcommissie, het evenementenloket, 
enz …

Met de oprichting van de cluster ‘Vrije Tijd’ worden de 
muren (figuurlijk) gesloopt tussen de vrijetijdsdiensten.
Een IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) staat in voor 
de organisatie en promotie van de gemeentelijke  
vrije tijdsactiviteiten.

 Effectieve en efficiënte IT infrastructuur

We leven in een tijd dat geen enkele organisatie nog 
kan draaien zonder ICT. Wij moeten hier de juiste 
keuzes maken. Bij de verhuizing van de diensten is het 
datacenter voorlopig in de Otegemstraat achtergebleven.
Het bestuur kiest voor een beperkt, nieuw datacenter in 
het oude Bekaertrestaurant, op enkele tientallen meter 
van het Gemeentepunt.
In het huidig meerjarenplan is 450.000 euro ingeschreven 
voor de basisrenovatie en -inrichting van het gebouw 
en nog eens 600.000 euro voor de inrichting van het 
datacenter. 

 E-government en verdere uitbouw online 
ticketing system.

E-government vormt een belangrijke pijler in onze 
dienstverlening.
Hoe meer de burger via het internet kan regelen, des te 
korter zijn de rijen aan het loket.
De basis is de gemeentelijke website binnen de 
intergemeentelijke DRK (digitale regio Kortrijk)-
samenwerking. 
Het e-loket moet volwaardige dienstverlening bieden 
binnen het digitale gemeentehuis.
Vandaag is het al mogelijk om in te schrijven voor bv. 
grabbelpas- en speelpleinactiviteiten, om bibboeken te 
reserveren of de uitleentermijn te verlengen.
Via de digitale weg zal de inwoner onder meer ook 
gemeentelijke infrastructuur kunnen reserveren, tickets 
aankopen voor evenementen en inschrijven voor 
buitenschoolse kinderopvang.
Digitale toepassingen dragen bij tot transparantie. De 
gemeente zal open datasets ter beschikking stellen van 
bedrijven, verenigingen en scholen die ermee aan de slag 
kunnen om bijvoorbeeld mobiele apps te ontwikkelen. 
Uiteraard verliezen wij de privacy nooit uit het oog.

2014-2019
Datacentrum 
2014-2016: 1.050.000 euro
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Veilige en  
leefbare gemeente
(Mobiliteit - veiligheid - wonen)

Tijdens de luisteravonden bleek de verkeersveiligheid  
in de bebouwde kom en in de schoolomgeving een 
belangrijke zorg te zijn van de inwoner.  
Het gemeentebestuur neemt de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel bij de bevolking ernstig en zet in  
op betere mobiliteit en veiligheid.

We zullen werk maken van een leefbare  
woonomgeving voor de inwoner.
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 Veilige dorpskernen en wegeninfrastructuur

Zwevegem is ook een industriële gemeente, met veel 
zwaar verkeer als gevolg. Waar mogelijk willen we het 
zwaar verkeer bannen uit de kernen. In 2014 plannen we 
een haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg 
voor de industriezone Moen. Voor de dorpskern Heestert 
zal het gemeentebestuur aandringen bij het Vlaamse 
Gewest op de volledige herinrichting van de bebouwde 
kom. In 2015 starten we met de signalisatie voor 
tonnagebeperkingen.
De renovatie van een aantal wegen zal de verkeers-
veiligheid verhogen. Speciale aandacht gaat naar de 
fietsvoorzieningen langs de wegen. De Harelbeekstraat, 
Stokerijstraat en Stedestraat staan op het lijstje voor 
heraanleg.
We werken aan een veilige fietsroute in de Kortrijkstraat 
(na de overname van de N8) en de heraanleg van het 
fietspad in de Zwevegemstraat (Otegem). De komende 6 
jaar zijn er ook heel wat acties voor de verbetering van 
het trage wegennetwerk.

 Veilige schoolomgevingen

We willen via de scholen sensibiliseren voor veiliger 
voet- en fietsverkeer van en naar school. We doen ook 
verkeerstechnische ingrepen in de schoolomgevingen. 
Het is onze bedoeling om (na de overdracht van de N8) 
de oversteekplaatsen in de Kortrijkstraat en de Avelgem-
straat te verbeteren. Wij willen ook het ontbrekende 
stuk Guldensporenpad, tussen de Otegemstraat en de 
Deerlijkstraat, snel realiseren. Dit fietspad wordt intensief 
gebruikt door onze schoolgaande jeugd, richting Kortrijk.

 Een vlot bereikbare en kwaliteitsvolle 
leefomgeving

Het beleid zoekt naar oplossingen om de parkeerdruk in 
het centrum van Zwevegem te verlagen.
In 2014 maken we werk van een parkeer- en 
circulatieplan.
Vanaf 2015 maken we jaarlijks 12.500 euro vrij om dit 
plan gefaseerd uit te voeren.
De externe ploeg ‘Proper Zwevegem’ levert schitterend 
werk en we blijven dit sociaal tewerkstellingsproject 
ondersteunen.
De inzet van vrijwilligers voor het onderhoud van de 
openbare ruimte betekent zuivere winst voor de ge-
meente: winst voor de gemeentediensten die intussen 
andere taken kunnen vervullen en winst voor de vrijwilli-

ger die zich zo meer betrokken voelt via zijn bijdrage voor 
de buurt. De gemeente blijft die inzet ondersteunen en 
reserveert hiervoor jaarlijks een kleine 10.000 euro.

Goed onderhouden beken zijn de beste garantie tegen 
wateroverlast. In samenwerking met de provincie willen 
we een beekbeleidsplan realiseren.

De inwoner is vooral bekommerd om de kleine 
ongemakken waarmee hij/zij geconfronteerd wordt 
in de directe buurt. Wij schrijven het principe van de 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in het 
politiereglement. Deze sancties moeten dienen om echte 
overlast zoals bv. sluikstorten te voorkomen.
Wij zetten GAS-maatregelen omzichtig en doordacht in, 
zodat het geen pestboetes worden.
Voor snellere politie-interventies op het grondgebied 
streven we naar een interventiepost in Zwevegem.

 Een kwalitatief woon- en 
winkelpatrimonium

Verkrotte en leegstaande woningen zijn nefast voor het 
straatbeeld. In 2014 voert de gemeente een heffing in op 
leegstand.
Het aantal sociale woningen wordt opgelegd vanuit 
Vlaanderen. De gemeente zal in 2014 een lokaal 
toewijzingsreglement opmaken om beter de noden van 
bepaalde doelgroepen te kunnen lenigen.
De gemeente zal toezicht houden op de toepassing van 
de Vlarem (milieu)wetgeving bij de bedrijven.
Ook vanuit het OCMW zal huisvesting verder extra 
aandacht krijgen, nu we opnieuw vaststellen dat meer 
en meer inwoners geen geschikte huisvesting kunnen 
vinden.

2014-2019
Heraanleg wegen 
2014-2016: 6.940.000 euro

Studie doortochten dorpskernen 
2017: 50.000 euro

Fietspad Zwevegemstraat (Otegem) 
2016-2017: 315.000 euro

Fietspad Kortrijkstraat 
2016-2017: 550.000 euro

Veilige schoolomgevingen 
2014-2018: 170.000 euro

Snelheid 
2014-2018: 125.000 euro

 “De jongeren zijn  
een kwetsbare groep  
in het verkeer.”
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Een landelijke, groene  
en milieuvriendelijke 
gemeente
Zwevegem is een interessante gemeente met een rijke 
verscheidenheid aan zowel open en landelijk of landschappelijk  
gebied, woongebied en industrie. De grootste troef is wel  
de open ruimte met tal van recreatieve mogelijkheden.  
Het beleid wil Zwevegem nog vergroenen en openbare  
parkzones inrichten, ook in verstedelijkt gebied.

In onze ijver om Zwevegem nog aantrekkelijker te maken blijft een 
belangrijk item het proper houden van de gemeente. Het is ook onze 
ambitie Zwevegem om te vormen tot ‘Klimaatgemeente’ en we sluiten 
hiervoor aan bij het burgemeestersconvenant van 2013.
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Een nette, veilige, uitnodigende straat, wijk of buurt 
maakt dat mensen willen naar buiten komen. Zo 
ontmoeten mensen elkaar op een leuke manier. 
Daar ligt de sleutel voor een hechte en stimulerende 
gemeenschap, waarin we samen zorg dragen voor de 
publieke ruimte.

 Een duurzame gemeente

Ter hoogte van het Gemeentepunt richten enkele 
Zwevegemse verenigingen of organisaties (Natuurpunt, 
Velt, Compostmeesters, Groep Ubuntu) in samenwerking 
met de gemeente een buurttuin in. De gemeente krijgt 
hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. De buurttuin 
moet toelaten dat wie thuis geen tuin heeft, gezond kan 
tuinieren in hartje Zwevegem.
Wijkcompostering is een tweede pijler van de buurttuin. 
De locatie (vlot bereikbaar met de fiets en in de nabijheid 
van de scholen) biedt goede perspectieven voor samen-
werking en voor educatieve doeleinden. Mogelijks kan 
het principe van de wijkcompostering ook in de andere 
wijken worden toegepast.

Zwevegem kan mee het verschil maken in de strijd 
tegen klimaatsverandering en samen met de bevolking 
werk maken van een lagere ecologische voetafdruk. Het 
bestuur heeft de ambitie om Zwevegem om te vormen 
tot een echte ‘klimaatgemeente’ en sluit aan bij het 
Burgemeestersconvenant: een Europese beweging en 
engagement om tegen 2020 de CO² uitstoot met 20% 
te verminderen. In samenwerking met Leiedal zijn er 
concrete plannen voor het bijsturen van de openbare 
verlichting en de keuze voor milieuvriendelijke 
voertuigen. Zwevegem kiest voor een leverancier van 
100% groene stroom.

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven 
door in te zetten op duurzame, interne werking. De 
gemeentediensten beperken het papierverbruik en 
worden gestimuleerd om de fiets te nemen.
Zwevegem gaat voor Fair Trade en zal zelf Fair Trade 
producten gebruiken en promoten in winkels, horeca, 
scholen, bedrijven, media…

Het behalen van de ecologische doelstellingen moet een 
gezamenlijke inspanning worden. Wie landelijk woont, 
is mogelijk verplicht om zijn afvalwater individueel te 
zuiveren via het plaatsen van een IBA (= individuele 
behandeling afvalwater). De gemeente zal hiervoor de 
nodige communicatie voeren en een 2-jaarlijkse controle 
doen op de werking van de IBA.

 Een groene en goed onderhouden nette 
gemeente

Het bestuur wil het restafvalcijfer nog doen dalen en zal 
hiervoor de inwoner sensibiliseren. Het containerpark is 
een belangrijke schakel in het afvalproces. Tijdens deze 
legislatuur zullen we de werking van het containerpark 

doorlichten en maximaal richten op het principe:  
“de vervuiler betaalt”.

 Groen overal in de gemeente

De gemeente wil ook de kernen een groenere aanblik 
geven. We grijpen alle kansen aan om groen- en 
parkzones op te waarderen of aan te leggen.

Tijdens deze legislatuur zal het bestuur de 
‘Lettenhofzone’ aankopen. Dit zijn de gronden in 
de omgeving van de sportterreinen in  Zwevegem-
Knokke, tussen de Avelgemstraat en de gewezen 
spoorwegbedding.
Er komt een masterplan met de nodige ruimte voor een 
nieuwe parkbegraafplaats.

De groene omgeving van het Gemeentepunt, in de 
onmiddellijke omgeving van ons sportcentrum zullen we 
verder aanleggen. We geven een andere bestemming aan 
het voormalig OCMW-gebouw (HP-gebouw), de Bekaert-
parking en het voormalig bedrijfsrestaurant.
Vanaf 2015 maken we, in samenspraak met Leiedal werk 
van de parkomgeving op de Transfosite (voormalige 
elektriciteitscentrale). Samen met de realisatie van 
een woonproject op de site willen we van dit park een 
aangename omgeving maken voor de Zwevegemse 
inwoner.

In Sint-Denijs krijgt de stationsomgeving in de 
Helkijnstraat, vroeger nog aangeduid als ‘lelijk plekje’, 
een opknapbeurt, in samenwerking met de provincie.

2014-2019
Openbare parkzones 
2.005.000 euro 

Duurzame gemeente- 
en milieuvriendelijke 
voertuigen 
540.000 euro

 HERINRICHTING GEMEENTEPARK 

In 2014 zullen we een masterplan opstellen voor de 
vernieuwing van het Gemeentepark, de groene long 
in centrum Zwevegem. De praktische uitvoering voor 
de plannen moeten starten in 2016. Maar er komt 
eerder beweging in het park, want we zoeken al in 
2014 een concessionaris die het oude gemeentehuis 
wil uitbaten als horecazaak. Dit zal de functie van het 
park als ontmoetingsplaats zeker versterken.
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Een gemeente verbindt  
en versterkt maatschappe-
lijke inzet

Zwevegem is uitzonderlijk rijk aan verenigingen van 
allerlei aard. Ook de buurtcomités in onze gemeente staan 
bijzonder sterk. Elke inwoner, elke wijk, elke buurt, elke 
deelgemeente, elke vereniging van de gemeente is voor 
ons even belangrijk. De rode draad doorheen het beleid 
is ontmoeting voor mensen om de sociale verbondenheid 
binnen onze gemeente te versterken.
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 ONTMOETINGSPLAATSEN

De gemeente wil de ontmoeting tussen mensen 
mogelijk maken door ontmoetingsplaatsen te 
stimuleren en ook nieuwe in te richten. In de bib 
voorzien we ruimte voor een leescafé. Het cultuurcafé 
van Sint-Denijs blijft de gemeente steunen. In de 
parken en wijken zien we kansen voor speelterreinen 
en andere soorten ontmoetingsplaatsen. Jaarlijks 
investeren we in de opfrissing van bestaande of de 
aanleg van nieuwe speelpleintjes.

 Geloof in participatie aanwakkeren

Zwevegem luistert naar zijn inwoner

Het nieuwe gemeentebestuur heeft de bevolking van alle 
deelgemeenten actief betrokken bij de voorbereidingen 
van dit meerjarenplan en nodigde de inwoners uit op de 
zogenaamde ‘luisteravonden’ in juni 2013.
Jongeren en adviesraden in het bijzonder kregen een 
extra stem in dit participatieproject.
Het bestuur ziet dit niet als een eenmalig initiatief. 
We willen mensen in hun eigen leefomgeving, in alle 
deelgemeenten samenbrengen en kansen bieden in 
dialoog te gaan met het gemeentebestuur. De inwoner 
staat centraal: wat wil hij/zij?

 Adviesraden

Het gemeentebestuur zal de huidige werking van de 
adviesraden in vraag stellen en waar nodig bijsturen. 
Hoe komen we tot een volwaardige participatie en 
betrokkenheid?

 Ondersteunen van verenigingsleven

Zwevegem wil het verenigingsleven blijven ondersteunen.
Om dit eerlijk en transparant te laten verlopen, evalueren 
we de verschillende subsidiereglementen en sturen we ze 
bij waar nodig.
Niet-Zwevegemse gebruikers betalen een hoger tarief. 
Het feestloket breiden we uit naar een evenementenloket 
en –cel. Dit loket zal ook een rol spelen bij structureel 
overleg tussen de veiligheidsdiensten en de organisatoren 
van evenementen.

 Een sterke Vlaamse identiteit met open 
geest

De 11 juli-viering is een unieke gelegenheid om de 
Zwevegemnaren samen te brengen. 
We willen dit feest opwaarderen. Jaarlijks trekken we 
10.000 euro uit voor een eigentijdse invulling van deze 
Vlaamse feestdag.

Zwevegem is verbroederd met Lorsch en Le Coteau. 
Jongeren krijgen de kans om deel te nemen aan 
uitwisselingen.

 Ruimte voor ontmoeting

2014-2019
Ontmoetingsplaatsen
140.000 euro 

 “Hoe komen we tot 
volwaardige participatie  
en betrokkenheid?”
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Ruim en gevarieerd
vrijetijds- en  
onderwijsaanbod  
De Zwevegemnaar heeft in eigen gemeente tal van  
keuzemogelijkheden qua vrijetijdsontplooiing.

De sectoren jeugd, sport, bib en cultuur zullen geïntegreerd  
samenwerken voor een bredere en eigentijdse vrijetijdsbeleving,  
voldoende toegankelijk ook voor alle kansengroepen.

Zwevegem beschikt over een divers en uitgebreid basisonderwijs-
aanbod. Er is ook een secundaire school en een gemeentelijke  
Kunstacademie. De meeste aandacht de komende jaren gaat naar de 
infrastructuur maar we verliezen de goede werking niet uit het oog.
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 Vrijetijdspas 

Het beleid herbekijkt de vrijetijdscheques voor 
kansengroepen en breidt ze uit, onder meer via de 
regionale vrijetijdspas (UiTpas).

 Eigentijdse bib

De functie van onze bibliotheek verbreedt naar 
een vraaggerichte bib of Delphi-bib. Het wordt een 
ontmoetingscentrum voor mensen en ideeën, een 
(digitaal) infocentrum.
De meest ingrijpende aanpassing is de omschakeling naar 
een zelfuitleensysteem. De komende jaren maken we de 
bib toegankelijker voor de minder mobiele lezer.

 Een gevarieerd cultuuraanbod op 
professioneel en amateur niveau
Onze culturele verenigingen presteren zeer sterk en ze 
verdienen een duwtje in de rug. Het bestuur stimuleert 
daarom de interactie tussen de amateurkunsten en 
professionele kunstenaars, onder meer via het cultureel 
abonnement en door om de 2 jaar een kunstdiscipline in 
de kijker te zetten.
Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep 
inzake cultuureducatie. De investering in 2014 in 
repetitielokalen in jeugdcentrum De Brug past in dit 
plaatje.
Door in te zetten op vrijetijdscheques en de regionale 
UiTpas, willen wij ook kansengroepen meer bij cultuur 
betrekken.

 Jeugd en sport

Kinderen hebben recht op voldoende (speel)ruimte. 
De gemeente wil dan ook het Goe Gespeeld-charter 
ondertekenen. We blijven investeren in speelpleintjes en 
versoepelen het reglement voor speelstraten. Jongeren 
worden ook aangespoord om actief mee te werken om de 
verdraagzaamheid te versterken.
Binnen het sportbeleid schenken we ruime aandacht aan 
jeugdsportbegeleiding. Dit vertaalt zich in ondersteuning 
van sportclubs en in aangepaste sportactiviteiten en
-kampen.

2014-2019
Delphi-bib  
Zelfuitleen en herinrichting
2014-2015: 160.000 euro

Toegankelijke bib
2014-2016: 25.000 euro

Repetitielokalen  
JC De Brug 
2014: 8.500 euro

 Delphi bibliotheek project 

De bibliotheek heeft een nieuwe missie: ontmoe-
ting en actieve informatiebemiddeling komen 
centraal te staan. Voor de bibliotheek betekent dit 
inzetten op nieuwe technieken en competenties. 
Deze nieuwe missie vertaalt zich ook concreet in:
actieve informatiebemiddeling (= Delphi werking).
In de klassieke oudheid begaven zich jaarlijks 
duizenden mensen naar Delphi om het orakel te 
raadplegen en raad te vragen bij het nemen van 
belangrijke beslissingen. Net zo kan je in een 
Delphi bibliotheek terecht met al je vragen. In 
een Delphi bibliotheek gaat de medewerker  
(pro-)actief op zoek naar de klant en zijn vragen. 
Een Delphi bibliotheek is een kenniscentrum waar 
bezoekers actief geholpen worden in hun zoek-
tocht naar informatie en inspiratie.

Die omschakeling vertaalt zich in:
- Implementeren van een zelfuitleensysteem 

zodat frontoffice personeel tijd en ruimte krijgt 
voor actieve informatiebemiddeling en samen 
met de klant op zoek kan gaan naar antwoor-
den op zijn vragen

- Inzetten op informatiegeletterdheid, ook bij 
moeilijk bereikbare doelgroepen

- Continue bijscholing op vlak van bronnenwerk
- Continue training in communicatievaardigheden 
- Continu bijblijven op het vlak van digitale ont-

wikkelingen

 “Kinderen en 
jongeren hebben 
recht op voldoende 
ruimte”
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 HUISVESTING SCHOLEN

• Uiteindelijk komt de nieuwbouw voor de Kouter/Knokke school langs de Kouterstraat, waar nu nog de 
Feesthal staat. In 2015 starten de werken. De verhuizing is gepland voor 2016. In de nieuwe school 
investeren we bijkomend in een sportzaal voor in eerste instantie niet-competitieve jeugdsport.

• In Heestert zijn er zware infrastructuurproblemen in beide vestigingen. De gemeente wil zo snel mogelijk een 
oplossing, mogelijks via publiek-private samenwerking. We voorzien budget in 2014 voor de opmaak van een 
RUP en een bedrag voor ontwerpkosten in 2016. De uiteindelijke investeringskost is voorzien voor 2019.

• De Klim-Op kampt met krappe beschikbare ruimte. Het beleid zal voor de school een toekomstplan 
uitwerken.

• Het deeltijds kunstonderwijs of de Kunstacademie zit vandaag op 4 verschillende locaties. De Kunstacademie 
brengt 3 kunstdisciplines samen. Om een maximale kruisbestuiving tussen deze disciplines mogelijk te maken 
kiest het bestuur voor centralisatie in het O.C. De Brug. De investeringen hiervoor bedragen jaarlijks 50.000 
euro. Zwevegem zal ook een aanvraag indienen om de hogere graad Beeldende Kunst te laten erkennen.

 Hedendaags Zwembad

We moeten in 2017 de milieuvergunning voor ons 
zwembad vernieuwen. Dit vergt heel wat investeringen. 
We gaan een aanvraag indienen voor verlenging van 
de milieuvergunning. De volgende jaren komt het erop 
aan ons zwembad volwaardig en eigentijds te kunnen 
exploiteren. In het meerjarenplan zijn hiervoor 300.000 
euro onderhoudsinvesteringen ingeschreven.

 Erfgoed

Zwevegem investeert de komende 6 jaar in onze 
beschermde monumenten: 
het Sint-Pietersbrugje (M), de Klockemolen (Z),  
Molen Ter Claere (SD), Transfo (Z) en de Priesterage (Z).

 Voldoende, functionele en kwalitatieve 
onderwijsinfrastructuur

2014-2019 
Zwembad 
470.000 euro

Erfgoed 
1.600.000 euro

Schoolgebouwen 
2.700.000 euro

Sinds jaar en dag heeft Zwevegem een goed uitgebouwd
gemeentelijk basisonderwijs. Op dit vlak zijn geen grote
koerswijzigingen nodig. Het gemeentebestuur wil
blijvende samenwerking in een goede sfeer tussen
alle onderwijsnetten.
Het secundair onderwijs in onze gemeente richt zich sterk 
op wetenschaps- en techniekonderwijs.
Zwevegem blijft de Techniekclub ondersteunen.

 “Zwevegem zet de 
komende jaren sterk in 
op schoolinfrastructuur”
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Ondernemersvriendelijk  
en toeristisch
aantrekkelijk klimaat 

Geen bruisende gemeente zonder toerisme en  
een bloeiende handel. Onze open ruimte in de landelijke 
deelgemeenten, het erfgoed en het kanaal nodigen uit.  
Zwevegem wil zich profileren als ‘fietsgemeente’.

Sleutelthema’s in het economische beleid zijn: een gezonde mix van 
bloeiende horeca, winkelstraten, optimaal benutte bedrijventerreinen 
en een open arbeidsmarkt, in overleg met de betrokken spelers.

De leefbaarheid van de dorpskernen is een belangrijk thema.
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 Trage wegen

De ‘trage wegen’ zijn niet alleen in het kader van 
de verkeersveiligheid, maar ook als trekpleister 
voor recreanten, van onschatbare waarde.
Voor de promotie en instandhouding is in totaal  
300.000 euro voorzien voor inventarisatie, een 
beleidsplan met gefaseerde uitvoering en de 
bewegwijzering tussen de deelgemeenten.

 Zwevegem= landelijke, toeristische en 
fietsvriendelijke gemeente

Het beleid wil Zwevegem toeristisch op de kaart zetten 
en zal hiervoor een communicatie- en marketingplan 
opmaken. 
In 2016 plannen we de inrichting van een InfoPunt 
toerisme voor Zwevegem en de regio op de Transfosite.
Om Zwevegem als toeristisch aantrekkelijke gemeente 
verder bekend te maken, plannen we 2 keer per jaar een 
ontmoeting met lokale B&B’s, een mobiele bar op Transfo 
en een lokale boerenmarkt in Moen.

We gaan Zwevegem promoten en ‘verkopen’ als 
fietsgemeente.
Specifieke acties zijn het proberen binnenhalen van 
de titel “Dorp van de Ronde 2015”, een initiatiecursus 
fietsen voor kansengroepen, jaarlijks een vernieuwend 
fietsinitiatief voor een specifieke doelgroep. In elke 
deelgemeente installeren we een fietspunt met minstens 
één oplaadpunt voor elektrische fietsen.
De bewegingscampagne ‘Zwefie’ wil mensen gezonder 
maken door ze op de fiets te krijgen. Voor wie echt de 
microbe te pakken krijgt, is de ultieme uitdaging de 
beklimming van de mythische Mont Ventoux. 

 Bloeiende handel  en leefbare kernen

Overleg handelaar / lokale overheid

De bedrijven vormen de motor van onze economie. De 
lokale overheid gaat in overleg met de economische 
spelers en richt een economisch forum op.

Bedrijven hebben in onze gemeente 40 ha ruimte om 
zich te ontwikkelen. Dit potentieel willen we maximaal 
benutten. Binnen het project Kameleon willen we 
leegstaande loodsen en industriegebouwen (bv. Evilosite 
in Otegem) herbestemmen.
In de plattelandskernen is de laatste jaren het aanbod 
van dagdagelijkse verbruiksgoederen sterk gedaald. 
Het bestuur zal hier initiatieven nemen om de 
verschillende dorpskernen ten minste te voorzien in de 
basisvoorzieningen, zodat de leefbaarheid niet in het 
gedrang komt.

2014-2019

Trage wegen
300.000 euro

InfoPunt toerisme Transfo
2016: 80.000 euro

Guldensporenpad
2015-2016: 55.000 euro

Erosiebestrijding
2015-2016: 30.000 euro
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Kwalitatieve zorg  
voor iedereen 

Kwalitatieve zorg voor iedereen is de rode draad  
doorheen alle beleidsdomeinen.

Gemeente en OCMW trekken één gemeenschappelijke  
lijn en zetten in op gelijke kansen voor iedereen,  
met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Kwalitatieve zorg voor alle inwoners, in alle situaties: 
arbeidsmarkt, sociale omgeving, vrije tijd,  
huisvesting, dienstverlening…
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 OCMW 

Specifiek binnen het OCMW gaat de aandacht zeker 
naar huisvesting. Het bestaande patrimonium moet 
energiezuiniger worden gemaakt. Het OCMW zal de 
samenwerking met de lokale huisvestingsmaatschap-
pij Eigen Haard uitbouwen. We zullen zoeken naar 
de mogelijkheden om woningen te huren en buffer-
woningen in te schakelen voor kortstondige en acute 
opvang van mensen op zoek naar een woning. 

Om de stijgende vraag naar bijstand bij hoge schul-
denlast verder te kunnen beantwoorden, wordt in 
2014 het engagement met de vzw Schuldbemiddeling 
uitgebreid met een extra dagdeel. Zo krijgen meer 
mensen juridisch advies en bijstand bij schuldenpro-
blematiek. 

Het belang van de thuisdiensten kan niet voldoende 
worden aangestipt, temeer als men weet dat op 
heden de wachttijd voor opname in het woonzorg-
centrum immens lang is. Via zorg aan huis kan een 
opname langer uitgesteld of vermeden worden. Het 
verder zetten van de zorgcoördinatie speelt hierin een 
belangrijke rol.

Om de kwaliteit te behouden en efficiënter te wer-
ken, zullen we de dienst maaltijden en de centrale 
keuken samenbrengen in één dienst catering.
Wanneer in 2016 de nieuwbouwvleugel in gebruik 
genomen wordt, zal hij voorzien zijn van een nieuwe 
keuken die praktischer werken mogelijk moet maken.

Het welzijn van de inwoner komt aan bod in alle 
domeinen van ons meerjarenplan: dienstverlening aan de 
minder mobiele inwoner, buurtinformatienetwerken,  
de bestrijding van overlast, het inzetten op langer thuis 
wonen en aangepast wonen (co-housing en kangoeroe 
wonen, zorgwonen en assistentiewoningen),  
de vrijetijdspas…

 Gelijke kansen promoten

Het beleid zal steun toekennen aan kinderopvang-
voorzieningen (1.500 euro per jaar) die kinderen met 
een beperking opvangen. In nieuwe woonprojecten 
integreren we aangepaste woningen (mensen met een 
beperking). De gemeente en het OCMW zullen een lokaal 
actieplan kinderarmoede uitwerken in samenwerking met 
alle betrokken actoren over alle beleidsdomeinen heen.

Wij zullen onze ouderen in armoede actief informeren 
en ondersteunen in verband met hun rechten op sociale 
tarieven en tegemoetkomingen. De bestaande sociale 
maatregelen/toelagen (individueel en aan sociale 
verenigingen) zullen we evalueren en bijsturen.

Werkgelegenheid stimuleren in Zwevegem

Zwevegem neemt lokaal initiatieven in sociale economie, 
maar wil de komende jaren ook meewerken aan een 
regionale samenwerking op het gebied van sociale 
economie.

Het bestuur richtte, na de sluiting van de Werkwinkel, 
het Werkpunt op voor de dienstverlening aan langdurig 
werklozen en specifieke doelgroepen.

Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente wil de grenzen overstijgen en welvaart 
delen met het Zuiden. Zwevegem ondersteunt de Noord-
Zuidraad en wordt een Fair Trade gemeente.

Gezonde en hartveilige gemeente 

Zwevegem sluit aan bij de Vlaamse gezondheidsdoel-
stellingen en zal het charter ‘Gezonde gemeente’ onder-
tekenen. Jaarlijks werken we in dat kader 1 project uit.
Met het Rode Kruis richten we EHBO-cursussen in en we 
kopen 5 AED-toestellen (defibrillators voor reanimatie) 
aan.

2014-2019
Actieplan kinderarmoede
18.000 euro

Opvangvoorzieningen 
kinderen met beperking
9.000 euro

Exploitatie AED toestellen 
toestellen 
15.000 euro

Woonzorgcentrum:
13.500.000 euro

Energiezuinig patrimonium 
OCMW
150.000 euro
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Gemeentelijke - en OCMW dienst verlening  
in het Gemeentepunt
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
tel.: 056 76 55 67, fax 056 76 55 68
e-mail: info@zwevegem.be          
info@ocmw.zwevegem.be
www.zwevegem.be


