1. Meerjarenplan 2020 2025
Voorstellen CD&V

MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: CD&V Fractie
ACTIEPLAN – voorstel nr 1
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bij het opmaken van de plannen voor het Gemeentepunt was één van de belangrijkste criteria de
toegankelijkheid voor onze burgers en dit zowel voor jong als oud maar ook voor mensen met een
beperking, kortom voor iedereen die in het Gemeentepunt moet zijn.
Tot op heden moeten we echter jammer genoeg vaststellen dat de ingang aan de kant van de parking
alleen gebruikt wordt door de personeelsleden terwijl de burgers, op een aantal uitzonderingen na,
een “lange weg” moeten afleggen om het Gemeentepunt te betreden. Voor veel inwoners is dit een
vervelende en onlogische situatie. Dit kan echt niet de bedoeling zijn aangezien het Gemeentepunt in
eerste instantie een open en toegankelijk huis moet zijn voor alle burgers.
Er zijn geen grote investeringen nodig om deze deur als hoofdtoegang te laten functioneren, enkel
een aantal duidelijke wegwijzers die de inwoners naar de juiste balie gidsen.
De tevredenheid van de inwoners kan gemeten worden door een bevraging te doen inzake dit
specifiek punt in de volgende editie van het InfoPunt.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
- Voor een vlotte toegankelijkheid werd in het originele concept reeds een elektrische schuifdeur
voorzien aan de ingang langs de kant van de parking met als doel deze ingang als hoofdingang van het
Gemeentepunt te gebruiken. Bijgevolg zijn weinig aanpassingen nodig.
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- De elektrische schuifdeur nabij de parking laten gebruiken als hoofdingang van het Gemeentepunt
door deze niet te sluiten maar wel te laten openen op basis van een bewegingsdetector tijdens de
openingsuren
- Duidelijk communiceren aan de bevolking dat ze deze deur kunnen gebruiken als hoofdingang.
- Vragen aan de medewerkers en de leden van het CBS om niet te parkeren in de eerste drie rijen
parkeerplaatsen zodat deze effectief vrij blijven voor bezoekers.
INDICATOREN
Wat willen we meten?
- Klantentevredenheid
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
- Bevraging via InfoPunt of aan het loket
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
- Via bevraging in volgend InfoPunt
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: CD&V Fractie
ACTIEPLAN – voorstel nr 2
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Sedert de vorige legislatuur worden jubilarissen niet meer ontvangen in het Gemeentepunt. Veel
inwoners vinden dit nog steeds een tekortkoming vanwege het gemeentebestuur.
Het feit dat een paar leden van het CBS “ten huize” gaan straalt niet dezelfde betrokkenheid uit als
een officiële ontvangst op het gemeentehuis. De aanwezigheid van een delegatie van het CBS in een
feestzaal wordt soms zelfs als een kost beschouwd (of zelfs als “profitariaat”).
Het lijkt ons zinvol en aangewezen om (minstens) de (gouden) jubilarissen terug uit te nodigen in het
Gemeentepunt.
Dit impliceert een kleine financiële kost gerelateerd aan een beperkte inzet van hostessen en een
aangeboden drankje (of twee). Anderzijds impliceert dit een grotere waardering vanwege de
inwoners voor het feit dat het gemeentebestuur hen belangrijk genoeg vindt om hen uit te nodigen.
In het kader van de bestaande concessieovereenkomst inzake het voormalig gemeentehuis kan
misschien geprobeerd worden om een deal te sluiten om de voormalige “trouwzaal” terug te
gebruiken voor de officiële ontvangsten. Zelfs als dit niet lukt zal een ontvangst in het nieuwe
gemeentepunt veel meer gewaardeerd worden dan een bezoek ten huize of in de feestzaal.
De mening van de inwoners hierover kan gemeten worden door een bevraging te doen inzake dit
specifiek punt in de volgende editie van het InfoPunt.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
- Om de jubilerende inwoners te laten aanvoelen dat ze geapprecieerd worden en belangrijk zijn
worden de gouden jubilarissen terug uitgenodigd op het gemeentepunt om hun jubilee met de
nodige luister te vieren.
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Alle (gouden) jubilarissen de kans geven om ontvangen te worden in het gemeentepunt of in het
voormalig gemeentehuis (indien er een akkoord gevonden kan worden binnen de bestaande
concessieovereenkomst)
- Duidelijk communiceren aan de bevolking dat ze deze mogelijkheid terug hebben.
- Reglement maken i.v.m. wie aanwezig mag zijn vanuit de raad op deze ontvangsten.
INDICATOREN
Wat willen we meten?
- Tevredenheid (gouden) jubilarissen
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Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
- Bevraging via InfoPunt of aan het loket
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
- Via bevraging in volgend InfoPunt
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: CD&V Fractie
ACTIEPLAN – voorstel nr 3
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
In de deelgemeente Zwevegem is er geen enkele polyvalente zaal die vergelijkbaar is met de OC’s in
de deelgemeenten. Vroeger kon men nog terecht in de Sint-Paulus zaal maar de laatste jaren
beginnen de problemen met de chauffage en het binnen regenen het gebruikerscomfort enorm te
hypothekeren. Culturele en andere verenigingen komen hierdoor in de problemen bij het organiseren
van initiatieven voor grote groepen geïnteresseerden.
Los daarvan is ook de theaterzaal niet meer up-to-date en vormt het brandveiligheid van deze zaal
een immens risico. Ook hier dient dringend iets aan gedaan te worden.
Beide dossiers kunnen eventueel aan elkaar gekoppeld worden om één gezamenlijke oplossing te
vinden.
Bij het ontwerpen van de nieuwe infrastructuur voor het DKO werd jammer genoeg geen oplossing
voorzien voor deze problematiek terwijl het potentieel tot het creëren van een win-win overduidelijk
aanwezig was. Dit is duidelijk een gemiste kans.
Bij elk van de toekomstige grootschalige projecten in de gemeente Zwevegem dient de afweging
gemaakt te worden of binnen dat project, met een meerprijs die op lange termijn zeker zal
terugverdiend worden wegens het supprimeren van de andere infrastructuur, een oplossing kan
geboden worden voor deze problematiek. Daarnaast dient er “out of the box” nagedacht worden
over eventuele alternatieve oplossingen.
De mening van de inwoners hierover kan gemeten worden door een bevraging te doen inzake dit
specifiek punt in de volgende editie van het InfoPunt.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
- Om de verenigingen die nog initiatieven durven uitwerken voor een groot publiek of die veel leden
hebben een passende zaal ter beschikking te stellen dienen alle mogelijke alternatieven bekeken te
worden.
- Belangrijk hierbij is dat een lange termijn calculatie uitgewerkt wordt i.p.v. enkel op de kost van de
investering te focussen. Het kunnen afstoten van infrastructuur met hoge kosten en het
gecombineerd oplossen van meerdere problemen inzake infrastructuur dient hierbij in rekening
gebracht worden.
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Alle mogelijke alternatieven (ook de niet voor de hand liggende) in detail onderzoeken om te zien
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wat er haalbaar is.
- Eventueel suggesties vragen aan de bevolking.
- Draaiboek opstellen zodat bij elk grootschalig project deze afweging zeker meegenomen wordt in de
voorbereidende fase.
INDICATOREN
Wat willen we meten?
- Beschikbaarheid van aangepaste infrastructuur in de deelgemeente Zwevegem
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
- Bevraging via InfoPunt of via een bevraging van de diverse verenigingen
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
- Via bevraging van de verenigingen
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: CD&V Fractie
ACTIEPLAN – voorstel nr 4
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
In Zwevegem bestaat er nog geen rustbankenplan terwijl daar echt wel nood aan is. Bovendien is er
niet alleen nood aan een plan maar wel degelijk ook aan het concreet installeren van rustbanken.
De rustbanken zijn belangrijk voor mensen met een beperkte mobiliteit omdat ze op die manier ook
eens kunnen buitenkomen en tijdig een plek om even te rusten aantreffen. Bovendien komt het
realiseren van een rustbankennetwerk ook de sociale samenhang van de buurt ten goede door de
spontane contacten die daar ontstaan.
Het opmaken van een plan is een eerste noodzakelijke stap om er voor te zorgen dat er criteria
opgesteld worden van wat waar mogelijk en aangewezen is. Dit om te vermijden dat de uitrol
beperkt zou blijven tot enkel de hoofdstraat van elke deelgemeente. Bepaalde specifieke zones (bvb
fietsroutes, natuurgebieden, wijken met een oudere bevolking, …) kunnen ook in aanmerking komen.
Bij het uitbouwen van een rustbanken netwerk dient resoluut gekozen te worden voor duurzame en
vandalismebestendige rustbanken. De initiële aankoop zal mogelijks iets duurder uitvallen dan bij
bepaalde commerciële modellen maar de beperktere onderhoudskost en herstellingskost zal
ongetwijfeld een positief effect hebben op de ROI.
De mening van de inwoners hierover kan gemeten worden door een bevraging te doen inzake dit
specifiek punt in de volgende editie van het InfoPunt.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
- Opmaken van een rustbankenplan.
- Onderzoeken waar rustbanken kunnen geplaatst worden in de hoofdstraten van elke deelgemeente
- Nagaan welke andere locaties in aanmerking komen
- Effectief rustbanken plaatsen
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Bevraging opstarten van de bevolking i.v.m. hun visie over een rustbankenplan.
- Parallel onmiddellijk initiatief nemen om in de hoofdstraten van elke deelgemeenten voldoende
rustbanken te installeren
- Finaal ook de andere locaties inrichten
INDICATOREN
Wat willen we meten?
- Beschikbaarheid van voldoende rustbanken in de deelgemeente Zwevegem
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Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
- Opstellen van een jaarlijkse inventaris
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
- Via het opmaken van een inventaris van de momenteel reeds bestaande rustbanken
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: CD&V
ACTIEPLAN – voorstel nr ……
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Strategische doelstelling: Zorgen voor een veilige, leefbare gemeente (mobiliteit - veiligheid - wonen)
Beleidsdoelstelling: Verkeersveiligheid verhogen

Concreet: sociaal onaanvaardbaar gedrag in het verkeer terugdringen, specifiek in de woonwijken en
schoolomgevingen waar dit als een probleem wordt ervaren omdat de verkeersveiligheid in het gedrag
komt en omdat dit gedrag onbestraft blijft.

ACTIEPLAN
Omschrijving:
We realiseren een verkeersveilige gemeente door in te zetten op minder verkeersdelicten, zowel in
woonwijken en schoolomgevingen, als in doorgangsstraten, in het bijzonder het voeren van een
overdreven snelheid

Concrete ACTIES binnen dit actieplan:

-

structurele ingrepen (inrichten als woonerf/fietsstraat, ..)
preventie (duiden van de problematiek en wat elkeen daarin kan betekenen,…)
inzet van politiediensten teneinde handhavend in te grijpen (pakkans doen toenemen)
mogelijkheid voor de burger/scholen om tijdelijke verkeersremmende maatregelen (tijdelijke
asverschuivingen/drempels, …) te laten voorzien in de omgeving.

INDICATOREN
Wat willen we meten?
Het aantal verkeersdelicten, met een focus op snelheid.

Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
Meting aan de hand van gemeentelijke meldingskaarten/klachten (gemeente) en/of aantal
klachten/processen-verbaal (politiezone).

Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
Meldingen/klachten/processen-verbaal als actueel beschikbaar bij gemeente/politiezone.
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2. Meerjarenplan 2020 2025
Voorstellen Groen

MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: GROEN
ACTIEPLAN – voorstel nr 1: Verdubbeling bosareaal Zwevegem
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bestuursakkoord – Thema ‘Ruimte & Omgeving’ – Subthema ‘Groen, natuur en wegen’.
Doelstelling: Verdubbeling van het bosareaal in Zwevegem.
Specifiek: West-Vlaanderen is de bosarmste provincie van België. Zwevegem is met een
bebossingspercentage van nauwelijks 1% bij de bosarmste gemeenten van Zwevegem. Met
de in het bestuursakkoord geformuleerde ambitie van uitbreiding met 1 hectare per
deelgemeente blijft Zwevegem ingedeeld bij de meest bosarme gemeenten van Zwevegem.
Het verhogen van het ambitieniveau komt de Zwevegemse bevolking ten goede.
Meetbaar: Op vandaag wordt uitgegaan van een bebossingspercentage van 80 hectare in
Zwevegem.
Acceptabel: Zwevegem is één van de meest uitgestrekte gemeenten in Zuid-WestVlaanderen. Het is acceptabel dat in meer uitgestrekte en minder dicht bevolkte gemeenten
meer inspanningen worden gedaan om bos te realiseren dan in kleine en dichtbevolkte
gemeenten.
Realistisch: Via het Boscompensatiefonds dat wordt gespijsd uit financiële
tegemoetkomingen van ontbossingen wordt regelmatig een oproep gedaan naar
bebossingsprojecten. Er kunnen verschillende instrumenten ingezet worden om de
doelstelling te bereiken.
Tijdsgebonden: Het voorzien van een tijdshorizon van 5 jaar zorgt weliswaar voor een
realisatiedruk, maar we onderschrijven hierbij dus de door de burgemeester bij aanvang van
deze bestuursperiode geuite ambitie tot verdubbeling van het bosareaal in Zwevegem.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
We realiseren een verdubbeling van het bosareaal in Zwevegem. Bij de uitbreiding van het
bosareaal streven we minstens een gelijke uitbreiding van het percentage publiek
toegankelijk bos na ten opzichte van private uitbreiding.
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Eigen dienst: bosareaal in een overzichtelijke kaart aanduiden en digitaal opmeten.
- Nulmeting met onderscheid tussen toegankelijk en publiek beleefbaar en ontoegankelijk
bos.
- Aanduiden van bosuitbreidingszones. Niet het gehele oppervlak van Zwevegem komt in
aanmerking voor bebossing. Bebossing dient te gebeuren met respecteren van landschap,
landbouw- en natuurwaarden en vertrekkende van uit potenties van terreinen.
- Vastleggen van een gemeentelijk budget voor aankoop terreinen.
- Bepalen van een ondersteuningsreglement voor aankoop van terreinen.
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INDICATOREN
Wat willen we meten?
De gerealiseerde oppervlakte bosuitbreiding.
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
Boskartering ANB, aan te vullen/corrigeren door eigen digitale opmeting.

Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
80 hectare, bij te sturen op basis van eigen digitale opmeting.
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: GROEN
ACTIEPLAN – voorstel 2: MASTERPLAN HERINRICHTING
DORPEN en realiseren van één herinrichting in deze legislatuur
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bestuursakkoord: Omgeving.
Doelstelling: Levende en leefbare dorpen.

ACTIEPLAN
Omschrijving:
Het leefbaar en levend houden van de deelgemeenten/dorpen is een uitdaging die nu niet als
aparte doelstelling in het bestuursakkoord is opgenomen. Nochtans is dit een grote uitdaging
en we geloven dat dit ook een grote bekommernis is van de meerderheid. De dorpsraad van
Sint-Denijs suggereerde eerder reeds in de opmaak van een Masterplan voor de herinrichting
van het dorp.

Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Groen stelt voor dat er een ontwerper/studiebureau wordt aangesteld dat een masterplan
herinrichting dorpen opmaakt waarin de noden, kenmerken, uitdagingen, potenties, sterktes
en zwaktes van de dorpen worden geanalyseerd.
- De tijdshorizon voor dit masterplan zetten we op 2 jaar.
- Op basis van het masterplan wordt één herinrichtingsplan met een intensief participatief
project voor één dorpskern gerealiseerd.
INDICATOREN
Wat willen we meten?
We maken een sterkte-zwakte analyse van onze deelgemeenten/dorpen en kunnen op
termijn de financiële inspanningen voor het realiseren van levende en leefbare dorpen
inschatten en plannen.
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
Nvt.
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019) nvt.
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: GROEN
ACTIEPLAN – voorstel nr 3: Open ruimte monitor en
bevriezen/schrappen van woonuitbreidingsgebieden.
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bestuursakkoord: Omgeving.
Doelstelling: Maximale bescherming van de open ruimte.

ACTIEPLAN
Omschrijving:
Als we open ruimte maximaal willen beschermen en behouden zal de ruimte ook planologisch
moeten worden beschermd. Momenteel is er een groot overaanbod van beschikbare en
bebouwbare ruimte en is er geen nood aan realisatie of aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden. We zijn het er mee eens dat Zwevegem een zeer aantrekkelijke
ligging heeft in het stedelijk gebied Kortrijk en dat dit kan zorgen voor een aangroei van onze
bevolking, maar focus moet dan liggen op inbreiding en renovatie in plaats van ruimtelijke
uitbreiding. Er zijn planologische instrumenten ter beschikking (planbaten/planschade) maar
die kunnen best eens maximaal worden ingeschat en onderzocht zodat de impact van
beslissingen kan worden beoordeeld. In het beste geval worden woonuitbreidingsgebieden
geschrapt, afhankelijk van het onderzoek in verband met planbaten/planschade kan ook tot
een bevriezing op lange termijn worden besloten.
Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Opmaken van een open ruimte monitor, met aanduiding van woongebieden, geplande maar
nog niet gerealiseerde woongebieden, woonuitbreidingsgebieden.
- Inventaris van eigenaars en gebruikers van gebieden.
- Onderzoek naar planbaten/planschade gevolgen bij schrappen van gebieden.
- Schrappen van woonuitbreidingsgebieden.
- Bevriezen van woonuitbreidingsgebieden.
INDICATOREN
Wat willen we meten?
Hoeveel open ruimte is er nog in Zwevegem? Hoeveel open ruimte is er reeds
‘gepland’/’vergund’ om te worden ingenomen?
Wat is de financiële impact van het beschermen van de open ruimte en welke inspanningen
kunnen in het financieel meerjarenplan worden voorzien om ruimte te beschermen?
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
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Meten: er zijn verschillende bronnen voor vastleggen, meten. Intercommunale Leiedal kan
hierin ondersteunen.
Nulmeting? (situatie op 31.12.2019): we zijn zeer benieuwd naar een nulmeting open
ruimte.
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: GROEN
ACTIEPLAN – voorstel nr 4 – Regierol openbaar vervoer
deelgemeenten.
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bestuursakkoord: Mobiliteit – Wonen.
Doelstelling: Verbeteren van de verbinding tussen deelgemeenten en Zwevegem en
deelgemeenten met omliggende gemeenten/steden.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
de verbindingen met openbaar vervoer tussen de deelgemeenten en Zwevegem of tussen de
deelgemeenten en omliggende gemeenten/steden zijn nu onvoldoende. Aangezien het
investeringsniveau van De Lijn verder daalt is het aangewezen dat er zelf initiatieven worden
genomen om deze cruciale verbindingen te optimaliseren.

Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Toonaangevende rol binnen vervoersregio opnemen.
- Focus op verbindingen deelgemeenten.
- Budget voorzien om zelf betere verbindingen tussen deelgemeenten/Zwevegem en
deelgemeenten/omliggende gemeenten/steden te realiseren.
- Met een eigen regierol kan het gemeentebestuur zoeken naar alternatieven (sociale
economie, INDICATOREN
Wat willen we meten?
Verhoging van frequentie van buslijnen, verhoging van mogelijkheden om zich met openbaar
vervoer te verplaatsen in Zwevegem.

Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
Huidig aanbod in kaart brengen, evalueren.

Nulmeting? (situatie op 31.12.2019)
nvt
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MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fracties Gemeenteraad
Fractie: GROEN
ACTIEPLAN – voorstel nr 5 – Psycho-sociale zorg in Zwevegem
DOELSTELLING: wat willen we bereiken?
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistich - Tijdgebonden
Bestuursakkoord: Mens
Doelstelling: Psycho-sociale zorg als aandachtspunt in sociaal beleid.
ACTIEPLAN
Omschrijving:
Er is een gewaardeerd sociaal beleid in onze gemeente. We zetten in op armoede met het
Armoedeplan dat ook een versie 2.0 krijgt. We werken aan een dementievriendelijke
gemeente. We nemen vernieuwende initiatieven inzake ouderenzorg.
Groen zou daar graag ook bijkomende aandacht voor psycho-sociale zorg aan toevoegen.
Zwevegem heeft als landelijke gemeente ook bijzondere troeven.

Concrete ACTIES binnen dit actieplan:
- Bundelen van het aanbod psycho-sociale zorg in een sensbiliserend document (waar kan je
terecht, kostprijzen, tussenkomsten mutualiteiten, …)
- Overleg met landbouwsector en gespecialiseerde inrichtingen inzake de oprichting van een
zorgboerderij.
- Openstellen van dienstencentra van Woonzorgcentra in samenwerking met specifieke
instellingen die rond psycho-sociale zorg werken.INDICATOREN
Wat willen we meten?
Uitbreiden van het sociaal beleid. Dit is niet echt een meetbare actie, maar elk beleidsinitiatief
in deze context is een stap vooruit
Hoe kunnen we dit meten? Waar vinden we die info?
nvt
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3. Meerjarenplan 2020 2025
Voorstellen Lijst Burgemeester

VOORSTELLEN VOOR DE GROTE BEVRAGINGSRONDE
De fractie van Lijst Burgemeester heeft een aantal actiepunten en prioriteiten vooropgesteld,
maar telkens rekening houdende met het bestuursakkoord enerzijds en het
verkiezingsprogramma anderzijds.
1. Ondanks de moeilijke financiële toestand, blijven wij op het standpunt dat de
basisbelastingen niet kunnen verhoogd worden.
De fractie is anderzijds niet gekant tegen de verhoging van andere nevenbelastingen
die de Zwevegemse burger niet of minder treft, zoals de belasting op drijfkracht, de
herziening van de belasting op het handelsdrukwerk en een drastische verhoging van
de belasting op de 2de verblijven.
2. I.v.m. het onderwijs is de fractie categoriek tegen de invoering van een eventuele
kortere lesdag. Er kan ook geen sprake zijn om nog nieuwe schoolgebouwen op te
richten, dan wel het grondig te renoveren met het oog op uitbreiding. Er moet eerst
nagegaan worden indien er al dan niet nog plaats is in de gemeentescholen van de
deelgemeenten.
Wat het DKO betreft, moet er niet alleen geïnvesteerd worden in gebouwen maar ook
in materiaal. Wat het nieuw DKO-gebouw betreft, geen overschrijding van het
vooropgestelde programma en vooropgestelde budget.
De naschoolse opvang moet break even draaien en de tarieven moeten derhalve
navenant aangepast worden.
3. Klimaat/milieu/natuur
De fractie vraagt een vooruitstrevend lokaalklimaatplan goed te keuren (zie het
ontwerp en 20puntenprogramma).
Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan het autodelen van de
gemeentewagens en aan het ter beschikking stellen van alle geschikte openbare
gebouwen voor zonnepanelen.
Nadenken over het alternatief van olifantengras als aanvulling voor uitbreiding van
het basareaal.
4. Onze fractie staat voor een versterking van de deelgemeenten en van het
verenigingsleven. Er wordt hierbij bijzondere aandacht gevraagd voor de
herinrichting van het dorpsplein in Moen die meer de allure moet krijgen van een
groene ruimte met straatmeubilair en eventueel petanqueplein.
Er bestaat een waardig alternatief voor het herdenkingsmonument naast de kerk.
De nieuwe verwarming in het voetballokaal Moen is een absolute prioriteit.
5. I.v.m. openbare wegen en gemeentelijk patrimonium worden volgende suggesties
geformuleerd:
- Versmallen van de Oeverlaan, eventueel door de aanleg van een fietspad/voetpad
op bepaalde plaatsen
- Het hoogdringend hernieuwen, minstens herstellen van de dakbekleding van het
gebouw St.Paulus (EPDM).
- Het lood verhalen in het gebouw van de schietstand (is blijkbaar een gevaarlijke
situatie).
- In het O.C. van Otegem moeten er blijkbaar bijkomende nooduitgangen voorzien
worden. Bij gebreke hieraan zijn bepaalde fuiven niet veilig georganiseerd.
- Zonnepanelen op alle openbare gebouwen die hiervoor geschikt zijn.

-

-

Beka terrein: nieuwe kleedkamers
Het volledig her-opfrissen van theater en foyer, zijnde herschilderen en de
oorzaak van de vochtigheid wegnemen, de defecte bakfrigo wegnemen en een
2de bakfrigo of frigocel installeren.

6. Er moet dringend werk gemaakt worden van een kerkenbeleidsplan.
De kerken die eigendom zijn van de gemeente kosten, op het vlak van het
onderhoud, veel geld en de gebouwen moeten derhalve nuttig kunnen gebruikt
worden.
De fractie voorziet het behoud van 2 kerken, zijnde deze van Knokke en deze van
St.Denijs en een herbestemming van de overige kerken, evenwel met een minimum
aan kosten.
7. Op het vlak van het groenbeheer moet dringend werk gemaakt worden van een
extensief tuinbeheer in het openbaar groen en moet het extensief tuinbeheer ook
gestimuleerd worden in de nieuwe verkavelingen (proefprojecten in de Europawijk en
aan het gemeentepunt).
Er moet dringend ook werk gemaakt worden van een bosbeleidsplan met concrete
uitvoeringsmaatregelen en vervolgens op het vlak van de verkeersveiligheid en de
mobiliteit moet er werk gemaakt worden van een fietsvriendelijk Zwevegem op alle
vlakken en over het ganse grondgebied.
Er wordt ook strengere en intensievere controlepolitie gevraagd in ZwevegemCentrum zowel voor het parkeren als voor de snelheid. De fractie is vragende partij
voor de aanleg van een fietszone in het centrum van Zwevegem vertrekkende van
het kruispunt Avelgemstraat/Otegemstraat tot aan de Bekaertstraat en verder langs
het sportcentrum om tenslotte via de Harelbeekstraat terug aan te knopen met de
Otegemstraat.
Ook terug snelheidsbeperkingen voorzien in de Bellegemstraat, dan wel de installatie
van een flitspaal. Door alle mogelijke middelen sensibiliseren voor trager rijden en
dus tegen overdreven snelheid.
8. Blijven zorgen voor de uitstraling van Zwevegem en voor de ondersteuning, financieel
en logistiek, van zowel de kleine als de grote evenementen.

4. Meerjarenplan 2020 2025
Voorstellen N-VA

MEERJARENPLAN 2020-2025
Voorstellen fractie N-VA
Doelstelling 1: De Zwevegemnaar laat de auto thuis voor zijn korte verplaatsingen
en gaat te voet of neemt de fiets. Naar de buurgemeenten nemen we het
openbaar vervoer of de deelauto.

Actieplan 1.1: Het openbaar domein is aantrekkelijk en veilig voor de voetganger.
Acties:
-

Opmaken inventaris voetpaden
Voetpaden toegankelijk, voldoende breed en obstakelvrij maken
Bijkomende voetpaden aanleggen om logische looplijnen en verbindingen te vervolledigen
Oversteekplaatsen meer zichtbaar maken (bijv. led-pointers uitbreiden, bredere zebrapaden,
3D-zebrapaden, …)

Indicatoren:
-

Aantal knelpunten op voetpaden
Aantal aangepaste oversteekplaatsen

Actieplan 1.2: Het openbaar domein nodigt uit om veilig te fietsen en stimuleert mensen om de
fiets te gebruiken.
Acties:
-

-

Aanleggen van gescheiden fietspaden waar mogelijk langs de invalswegen, zoniet minstens
aanliggend en verhoogd
Invoeren fietsstraten in schoolomgevingen of op plaatsen waar nu al veel gefietst wordt
Voorzien van voldoende overdekte openbare fietsstalplaatsen, die goed aangeduid en
zichtbaar zijn (met bijv. een bord met logo en aantal plaatsen)
Opleggen van normen om ook voldoende fietsstalplaatsen te voorzien bij private
(bouw)projecten
Opmaken van functionele fietskaarten met o.a. aanduiding van de belangrijkste
ontmoetingsplaatsen, aanwezige fietsstalplaatsen, oplaadpunten elektrische fietsen,
fietsstraten, …
Promoten van het Guldenspoorpad als functionele en recreatieve fietsroute en de
verschillende voorzieningen langs dit pad er op enten en aanduiden

Indicatoren:
-

Aantal gescheiden en/of aanliggende verhoogde fietspaden
Aantal (overdekte) fietsstalplaatsen
Aantal fietsgebruikers

Actieplan 1.3: We creëren de ideale omstandigheden om ook het openbaar vervoer en alternatieve
vervoersmodi meer te gebruiken
Acties:
-

Voorzien van voldoende comfortabele halteaccommodatie openbaar vervoer (met o.a.
zitbank, vuilnisbak, fietsenstalling, …)
Stimuleren van autodelen en onderzoeken of ook het gemeentelijk wagenpark hiervoor kan
worden ingezet

Indicatoren:
-

Aanwezige halteaccommodatie (voor/na)
Aanbod autodelen

Doelstelling 2: Zwevegem moet een warme thuis zijn,
ook voor wie het moeilijk heeft.

Actieplan 2.1 We bestrijden armoede in al haar facetten
Acties:
-

-

Zorgen voor voldoende professionele hulpverlening
Oprichten van een meldpunt vereenzaming, sociaal isolement en armoede
Verder uitbouwen van bestaande preventie- en zorginitiatieven (zorgnetwerk,
dementievriendelijke gemeente, armoedeplan, …)
Inzetten op integratie van nieuwkomers door hen een degelijk inburgeringstraject aan te
bieden, waarbij kennis van het Nederlands essentieel is
Uitbouwen van woonzorgzones rond de woonzorgcentra om de mensen zo lang mogelijk in
hun vertrouwde omgeving te laten wonen
Werklozen helpen in de zoektocht naar werk, als middel tegen armoede, door bijv. een
platform te creëren voor het uitwisselen van (lokale of regionale) vacatures, met
desgevallend een link met het onderwijs
Stimuleren van kleuterparticipatie in het onderwijs

Indicatoren:
-

Armoede-indicatoren
Aantal gezinnen onder armoedegrens
Jobratio Zwevegem
Werkloosheidscijfers Zwevegem

Actieplan 2.2 We zorgen voor voldoende kwalitatieve en verschillende woonvormen
Acties:
-

De woonkwaliteit van (huur)woningen verder opdrijven, eventueel via intergemeentelijke
samenwerking, door bijv. een conformiteitsattest te verplichten bij verhuur
Inzetten op renovatie en vernieuwing van het patrimonium van de sociale
huisvestingsmaatschappijen
Voorzien van voldoende kleinere woningen voor de doelgroep ouderen, alleenstaanden of
éénoudergezinnen met 1 of 2 kinderen bij (ver)nieuwbouwprojecten

Indicatoren:
-

Aantal afgeleverde conformiteitsattesten
Aantal woningen met 1 of 2 slaapkamers

Doelstelling 3: Zwevegem moet nog aangenamer worden als leefgemeente, met
een aantrekkelijk openbaar domein. We leggen de nadruk op kinderen en
senioren.

Actieplan 3.1 We maken van Zwevegem een supertoffe kindergemeente, met aantrekkelijke
speelplekken die goed en veilig bereikbaar zijn. We breiden daarom het Goe Gespeeld!-actieplan
uit met onder meer deze acties.
Actie 3.1.1 We brengen het speel- en groennetwerk in kaart. Die kaart toont alle plekken waar
kinderen vaak komen (speelpleintjes, scholen, jeugdbewegingen, jeugdsportverenigingen, wijken…)
maar ook de verbeterkansen (bv. onveilige verbindingen). We publiceren de kaart op een kind- en
jongerenvriendelijke manier via de juiste media zodat kinderen, jongeren en gezinnen hun weg
vinden naar de vele speelplekken in onze gemeente.
Actie 3.1.2 Op basis van de speel- en groennetwerkkaart maken we een tienjarig investeringsplan om
de bestaande speelpleintjes samen met de buurt te evalueren en op te frissen of te vernieuwen. We
zetten daarbij minder in op ‘toestellen’ en meer op natuurlijke elementen (aardeheuvels,
rotsblokken, boomstammen…). Elk jaar komen minstens twee speelpleinen aan bod.
Actie 3.1.3 Op basis van opportuniteiten breiden we het speelnetwerk ook verder uit.
Indicatoren:
-

(3.1.1) Zwevegem beschikt over een up-to-date inventaris van de verbeterkansen in het
speel- en groennetwerk (JA/NEEN)
(3.1.1) Zwevegem publiceert een up-to-date speel- en groennetwerkkaart via kind- en
jongerenvriendelijke media (JA/NEEN)
(3.1.1) Zwevegem maakt de speel- en groennetwerkkaart bekend aan onder meer kinderen,
jongeren en gezinnen via een tweejaarlijkse campagne. (JA/NEEN)
(3.1.2) Zwevegem beschikt over een tienjarig investeringsplan speelpleintjes (JA/NEEN)
(3.1.2) Zwevegem frist elk jaar ten minste twee bestaande speelpleinen op met meer
natuurlijke elementen (jaarlijks # van 2)
(3.1.3) Zwevegem maakt minstens 3 bijkomende speelplekken toegankelijk voor het publiek
(# van 3 tegen 31/12/2024)

Actieplan 3.2 We zorgen dat het Zwevegemse openbaar domein ook senioren en personen die
minder mobiel zijn, beter uitnodigt om (zelfstandig) buiten te komen voor o.a. boodschappen,
ontspanning en om andere mensen te ontmoeten.
Actie 3.2.1 We identificeren de zones in Zwevegem waar veel senioren en minder mobiele personen
wonen en we selecteren naast de bestaande woonzorgzones nog minstens twee woonzorgzones.
Actie 3.2.2 Voor de woonzorgzones inventariseren we de verbeterkansen om de mobiliteit van
senioren en minder mobiele personen te versterken: te smalle trottoirs, obstakels, onveilige
oversteekplaatsen, … Elk jaar pakken we ten minste 20% van het totale aantal verbeterpunten aan
zodat tegen 31/12/2024 de prioritaire zones zijn afgewerkt.

Actie 3.2.3 Aan de hand van de woonzorgzones, maar ook van de speel- en groennetwerkkaart,
installeren we op de juiste plaatsen specifieke fitnesstoestellen voor senioren en bijkomende
rustbanken. We plaatsen elk jaar minstens twee toestellen en drie bijkomende rustbanken.
Actie 3.2.4 Minstens voor de woonzorgzones maken we een actieplan om de toegankelijkheid van
hulp voor wie er nood aan heeft, te versterken. We schakelen hiervoor de woonzorgcentra in maar
gaan ook in overleg met huisartsen(praktijken), buurtwinkeliers, …
Indicatoren
-

(3.2.1) Zwevegem heeft 4 woonzorgzones geïdentificeerd. (JA/NEEN)
(3.2.2) Zwevegem beschikt over een geprioritiseerde inventaris van verbeterkansen in het
openbaar domein in de woonzorgzones. (JA/NEEN)
(3.2.2) Zwevegem heeft elk jaar minstens 20% van de geprioritiseerde verbeterkansen
opgelost. Tegen 31/12/2024 zijn alle verbeterkansen weggewerkt. (% opgelost: JA/NEEN)
(3.2.3) Zwevegem installeert elk jaar ten minste twee fitnesstoestellen voor senioren
(jaarlijks # van 2)
(3.2.3) Zwevegem installeert elk jaar ten minste drie bijkomende rustbanken op plaatsen
waar senioren vaak komen (jaarlijks # van 3)
(3.2.4) Zwevegem beschikt over een actieplan om de toegankelijkheid tot hulp in de
woonzorgzones te versterken. (JA/NEEN)
(3.2.4) Zwevegem realiseert jaarlijks minstens een actie uit dit actieplan (jaarlijks # van 1)

Actieplan 3.3 We bieden en grijpen kansen om het Zwevegemse openbaar domein verder te
verbeteren voor iederéén, om de leefbaarheid te verhogen, om ontspanning in de openbare
ruimte aan te moedigen en om Zwevegem toeristisch beter te kunnen promoten.
Actie 3.3.1 We geven de dorpskernen van Heestert, Moen en Otegem een stevige opfrisbeurt. Het
centrum van Otegem is er het slechtst aan toe en komt dus eerst aan de beurt.
Actie 3.3.2 We reserveren een budget dat de dorps- en wijkraden naar eigen inzicht kunnen inzetten
voor investeringen in lelijke plekjes, ontmoetingsruimte, … (dus niet voor bv. feesten of kermissen).
Die investeringen worden uitgevoerd door de gemeente en respecteren de grote beleidskeuzes.
Actie 3.3.3 We zetten in op de ontharding van de publieke ruimte door bestaande verharding om te
vervangen door groenere oplossingen en door bij nieuwe projecten de verharding tot een absoluut
minimum te beperken.
Indicatoren:
-

(3.3.1) De dorpskern van Otegem (ex. Zwevegemstraat/Scheldestraat (Aquafin)) is
gerenoveerd tegen 31/12/2021. (JA/NEEN)
(3.3.1) De dorpskern van Moen is gerenoveerd tegen 31/12/2024. (JA/NEEN)
(3.3.1) De dorpskern van Heestert is gerenoveerd tegen 31/12/2014. (JA/NEEN)
(3.3.2) In de meerjarenplanning is 75.000 euro per dorpsraad/wijkraad opgenomen voor de
legislatuur. (JA/NEEN)
(3.3.2) Bij een realistisch voorstel (binnen budget) vanwege de dorpsraad/wijkraad is er
binnen de zes maanden een akkoord over de uitvoering en de uitvoeringstermijn tussen de
gemeente en dorpsraad/wijkraad. (JA/NEEN per voorstel)

-

(3.3.2) De voorstellen van de dorpsraden/wijkraden worden – onder voorbehoud van
overmacht – binnen de afgesproken termijn gerealiseerd. (JA/NEEN per voorstel)
(3.3.3) Bij onderhoudsdossiers wegenis wordt minstens 10% van het budget gebruikt voor
ontharding (JA/NEEN bij realisatie)
(3.3.3) De gemeente legt op dat bij omgevingsvergunningsaanvragen voor projecten met
twee of meer woongelegenheden (nieuwbouw- en renovatie) elke verharding
(omgevingsaanleg) expliciet wordt verantwoord. (JA/NEEN)

Doelstelling 4: De inwoners van Zwevegem moeten zich veilig weten én voelen.
Verkeersveiligheid komt elders aan bod maar ook andere vormen van onveiligheid
verdienen aandacht.

Actieplan 4.1 We zetten in op de preventie van criminaliteit door een oogje in het zeil te houden.
Technologie én inwoners spelen een belangrijke rol.
Actie 4.1.1 We identificeren – in overleg met buurgemeenten en binnen politiezone MIRA, maar ook
met buurpolitiezones – en prioritizeren de plekken waar met zo weinig mogelijk slimme camera’s
zoveel mogelijk toegangswegen tot Zwevegem kunnen worden afgedekt. We bouwen dit
cameraschild geleidelijk op door minstens tweejaarlijks twee punten aan te pakken.
Actie 4.1.2 We identificeren overlastgevoelige plekken (sluikstorten, vandalisme, fietsdiefstal, …) en
gebruiken op die plaatsen zichtbare en verborgen vaste en mobiele camera’s, in de eerste plaats
preventief maar ook om eventuele overtredingen vast te stellen en te bestraffen. Mobiele camera’s
worden minstens drie keer per jaar verplaatst.
Actie 4.1.3 We sporen inwoners aan om buurtinformatienetwerken te vormen en begeleiden die.
Daarvoor organiseren we samen met de politie informatie- en overlegsessies aan de hand van goede
praktijken.
Indicatoren:
-

(4.1.1) Zwevegem beschikt over een implementatieplan voor een slim cameraschild.
(JA/NEEN)
(4.1.1) Zwevegem voorziet tweejaarlijks minstens twee plekken van slimme camera’s.
(4.1.1) De inbraakcijfers dalen (NULMETING – JAARLIJKSE METING – POLITIECIJFERS)
(4.1.2) Zwevegem beschikt over een lijst van overlastgevoelige plekken, met telkens de types
overlast.
(4.1.2) Zwevegem zet vaste en mobiele camera’s in op die punten en communiceert hierover
op een heldere manier. (JA/NEEN)
(4.1.2) Mobiele camera’s worden minstens drie keer per jaar op een andere plek ingezet.
(JA/NEEN)
(4.1.2) Het aantal overlastklachten daalt (NULMETING – JAARLIJKSE METING – CIJFERS
POLITIE en GEMEENTEDIENSTEN)
(4.1.3) Zwevegem organiseert minstens jaarlijks een infosessie over het opstarten van
buurtinformatienetwerken. (JA/NEEN)
(4.1.3) Zwevegem begeleidt buurten die een BIN opstarten bij de opstart en organiseert
nadien minstens jaarlijks overleg tussen BIN en politie. (JA/NEEN)

Actieplan 4.2 We zetten specifiek in op verslavingen om de gezondheidsgevolgen bij de betrokken
te beperken en om de overlast voor derden te verminderen.
Actie 4.2.1 Naar het voorbeeld van Avelgem maken we een integraal actieplan tegen drugs maar ook
tegen alcohol- en tabakmisbruik, in overleg met relevante adviesraden en andere betrokkenen.

Actie 4.2.2 De politie patrouilleert geregeld op plekken die bekend staan voor dealen en op andere
plekken waar verdachte activiteiten worden gemeld, evenwel zonder gerechtelijke onderzoeken te
doorkruisen.
Indicatoren:
-

(4.2.1) Zwevegem beschikt over een integraal plan tegen drugs en alcohol- en tabakmisbruik.
(JA/NEEN)
(4.2.1) Zwevegem rapporteert minstens jaarlijks over de evolutie en de opvolging van dat
plan. (JA/NEEN)
(4.2.1) Het aantal klachten over en vaststellingen van alcoholmisbruik daalt (NULMETING –
JAARLIJKSE METING – CIJFERS POLITIE en GEMEENTEDIENSTEN)
(4.2.2) Zwevegem rapporteert minstens jaarlijks over het aantal uitgevoerde
politiepatrouilles en eventuele vaststellingen. (JA/NEEN)
(4.2) Het aantal klachten over en vaststellingen van druggebruik daalt (NULMETING –
JAARLIJKSE METING – POLITIECIJFERS)

