Samen voor een zorgend, dynamisch en ondernemend Zwevegem

Voorwoord
Het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2024 vertrekt van het engagement van de 3 partijen
dat de beslissingen en de realisaties van de voorbije legislatuur 2013-2018 niet in vraag gesteld
worden.
Het bestuursakkoord is derhalve gebaseerd op continuïteit maar rekening houdende met nieuwe
accenten voor de toekomst.
Tevens is het ook de bedoeling om rekening te houden met de inspiratienota opgesteld door de
gemeentelijke administratie enerzijds en met de verkiezingsprogramma’s van de verschillende
meerderheidspartijen anderzijds.
Wij kiezen voor een goed partnerschap met andere beleidsniveaus (provinciale, Vlaamse en federale
overheid) en een intense samenwerking met regionale verbanden (Leiedal, Imog, W13, …) evenwel
zonder onze eigenheid op te geven.
Bij de uitwerking van dit bestuursakkoord is tenslotte ook rekening gehouden met een zogenaamde
rode draad samengesteld uit participatie, duurzaamheid, armoedetoets en toegankelijkheid. Als
dynamisch bestuur hebben wij als uiteindelijk doel: het welzijn en het levenskwaliteit van iedere
inwoner zoveel als mogelijk optimaliseren.
De uitvoering van dit bestuursakkoord moet gepaard gaan met een transparante, open en eerlijke
communicatie zowel intern als extern.
Goede communicatie is een belangrijke troef voor een goed en efficiënt beleid.
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1. RUIMTE EN OMGEVING
1.1. Groen, natuur en wegen
Zwevegem is een uitgestrekte gemeente (6324 ha) en we hebben dan ook een
uitgebreid wegennet te onderhouden. Het onderhoud van onze wegen met inbegrip
van fiets- en voetpaden en onze trage wegen blijft prioritair.
Daarnaast hebben we heel wat publieke groenvoorzieningen te onderhouden. De
vervanging (waar nodig) en de aanplant van “beheersbaar groen” is eveneens een
belangrijk aandachtspunt.
Concrete projecten:
ü De omleidingsweg Moen, met absolute voorkeur voor het “O” tracé;
ü De nodige aandacht voor rioleringswerken en de realisatie van IBA’s in het
buitengebied;
ü Herinrichting van de Kortrijkstraat met bijzondere aandacht voor de zwakke
weggebruiker;
ü Herinrichting van de Zwevegemstraat en de Scheldestraat met inbegrip van
een veilig fietspad;
ü Aanleg van de verbindingsweg tussen Ellestraat en Avelgemstraat;
ü Bij de aanleg van voetpaden houden we rekening met een maximale breedte
en verlaagde borduren aan oversteekplaatsen, zodat rolstoelgebruikers en
kinderwagens in alle veiligheid kunnen oversteken;
ü Aanpak van “lelijke plekjes” in samenwerking met de buurt;
ü Verdere uitvoering van de aanleg van het Gemeentepark en het
Lettenhofpark;
ü Het beheer van het Surremontbos in Otegem met de plaatselijke bevolking;
ü We voeren een actief bosbeleid en streven naar een uitbreiding van
het bosareaal met minstens 1 ha per deelgemeente, publiek of
privaat;
ü We geven voorrang aan een extensief groen- en tuinbeheer, en we
communiceren in die zin aan onze bevolking;
ü We stimuleren evenzeer het private extensief tuinbeheer;
ü We voeren een actief beleid tegen zwerfvuil en sluikstorten, zowel
preventief als repressief;
ü De mooimakerscampagne wordt voortgezet met een breed gedragen
opruimactie in het voorjaar en in het najaar. Inzet van vrijwilligers
voor permanente opruiming;
ü We organiseren een open Minaraad die geïnformeerd wordt en advies
kan verlenen over alle nieuwe milieuvergunningen klasse 1.
ü De bestaande open ruimte wordt maximaal gevrijwaard ;
ü Wij zorgen voor de concrete uitvoering van een
bomenonderhoudsplan met gestructureerd en tijdig onderhoud. In
verkavelingen en woonkernen worden hoogstammige bomen zoveel
als mogelijk vermeden/beperkt/vervangen door laag struikgewas en
bodembedekkers;
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ü We herzien de financiële ondersteuning van de KLE elementen en
leggen hierbij de klemtoon op de bosuitbreiding;
ü We zorgen voor de actualisatie en de versnelde uitvoering van het
biodiversiteitscharter;
ü We voorzien van het nodige straatmeubilair en de ontwikkeling van een
rustbankenplan;
ü We zoeken naar een geschikte locatie voor de inrichting van een
hondenlosloopweide.
1.2. Gebouwen
De gemeente en het OCMW bezitten samen een uitgebreid patrimonium. Een aantal
nieuwe projecten staan op stapel: de nieuwe school in Heestert, de nieuwbouw voor
het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), verdere renovatie van Transfo.
We hechten groot belang aan een optimaal en tijdig onderhoud van de bestaande
gebouwen en het financieel beheersbaar houden van onze nieuwe projecten zonder
afbreuk te doen aan de nodige kwalitatieve voorzieningen die eigen zijn aan de
infrastructuur. Daarnaast moet zo veel als mogelijk worden gekeken of ons
gemeentelijk patrimonium naast het “hoofdgebruik” kan gedeeld worden met ander
gebruikers.
Concrete projecten:
ü Nieuwbouw voor gemeenteschool Heestert en Deeltijds Kunstonderwijs;
ü Verdere afwerking van de Transfosite;
ü Onderzoek naar de mogelijkheid om in alle openbare gebouwen WiFi te
voorzien;
ü Ontwikkelen van een kerkenplan in overleg met de kerkelijke overheid om
te komen tot een haalbare en nuttige herbestemming of
nevenbestemming.
1.3. Mobiliteit en verkeer
Optimaliseren van het bestaande mobiliteitsplan en houden rekening met nieuwe
realisaties en opportuniteiten voornamelijk in het centrum van Zwevegem. Aandacht
voor de fietser, de voetganger en minder-mobiele personen.
Naast een repressieve aanpak van verkeersonveilig gedrag, de nodige inspanningen
leveren om proactieve maatregelen te nemen.
Concrete projecten:
ü Herinrichting van bepaalde invalswegen (zie wegen);
ü Een breed gedragen verkeerscirculatieplan voor de nieuwe school in Heestert;
ü Herzien van de verkeersstromen op Transfo en OC De Brug in functie van
nieuwe projecten;
ü Aanleg van “missing links” en optimale inrichtingen van de kruispunten van de
fiets(snel)weg met o.a Deerlijkstraat, Otegemstraat, Stationstraat in Moen, …;
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ü Verderzetten van het beleid rond veilige schoolomgevingen. Onderzoek naar
mogelijkheden van schoolstraten in samenwerking met schoolbesturen,
ouderraden, buurt, …;
ü Inzetten op comfort voor onze fietsers: voldoende, veilige openbare
fietsenstallingen, deel- of leenfietsen, kwalitatieve fietsverbindingen,
onderzoek naar de mogelijkheid van de inrichting van een fietsstraat in een
gedeelte van de Otegemstraat;
ü Verdere inspanningen leveren voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en
voertuigen;
ü Gestructureerd overleg met de politiezone voor de aanpak van
verkeersonveiliggedrag;
ü Overleg met De Lijn over het ondermaatse aanbod van openbaar vervoer naar
de deelgemeenten;
ü Zoeken naar alternatieve en aangepaste vervoersvoorzieningen voor
bepaalde doelgroepen;
ü Onderzoek naar een oplossing voor het langparkeren van vrachtwagens
buiten de woonwijken;
ü Inzetten op deelmobiliteit.
1.4. Wonen
Blijven ijveren voor betaalbaar en aangepast wonen voor iedereen met een goede
mix voor oud en jong.
Concrete projecten:
ü Realisatie van voldoende sociale huur- en koopwoningen in samenwerking
met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard en dit in alle
deelgemeenten.
ü In samenwerking met Energiehuis (W13) zal een woon- en energieconsulent
de inwoners wegwijs maken in informatie, advies, doorverwijs, premies, …;
ü Intensere samenwerking met SVK De Poort en begeleiding van
kansengroepen op de huurmarkt;
ü Onderzoek naar alternatieve woonvormen met aandacht voor inclusief
wonen;
ü Bewaken van kwaliteit van alle huurwoningen maar minstens de woningen in
eigendom (of op huurbasis) van het lokaal bestuur;
ü Verdere acties ontwikkelen in de strijd tegen leegstand en verkrotting;
1.5. Klimaat: duurzaamheid en energie
Duurzaamheid is één van de rode draden door heen ons toekomstig beleid.
We nemen als gemeentebestuur deel aan het burgemeestersconvenant en engageren
ons hierdoor om een aantal doelstellingen rond de vermindering van C02-uitstoot.
We hebben als lokaal bestuur de plicht om een “voorbeeld” te zijn op vlak van
duurzaamheid en energiebesparende maatregelen.
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Concrete projecten:
ü Aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar, die o.a systematisch een
duurzaamheidstoets uitvoert bij belangrijke beleidsbeslissingen;
ü De verdere “verledding” van de openbare verlichting;
ü Het “vergroenen” van het eigen wagenpark;
ü Advies en ondersteuning aan de inwoners in verband met alternatieve
energievormen;
ü Sensibiliseren over reductie van afvalstromen, water- en energieverbruik en als
lokaal bestuur dit ook zelf nastreven;
ü We onderzoeken en stimuleren burgerparticipatie voor de financiering
van duurzame/alternatieve energieontwikkelingen of energieproductie;

ü Onderzoek en eventueel ter beschikking stellen van gemeentelijke gebouwen
voor zonne-energieproductie;
ü Kleinschalige windmolens worden gepromoot zowel in de bedrijvenzones
als bij landbouwbedrijven;
ü We besteden prioritaire aandacht aan de verdere uitvoering van het
burgemeestersconvenant;
ü We onderzoeken welke maatregelen het lokaal bestuur kan toepassen om zowel op
korte termijn als op lange termijn bij te dragen tot de beperking van de
klimaatverandering;

ü Initiatieven ter bevordering van een gedragsverandering ten voordele van
duurzame mobiliteit (o.a gebruik van de waterwegen);
ü Ter beschikking stellen van fietsen aan het personeel voor dienstverplaatsingen.

2. MENS
2.1. Gelijkheid en toegankelijkheid
In het kader van een goed lokaal sociaal beleid streven we naar een integraal
toegankelijke gemeente. Dit betekent gelijke kansen en gelijkheid voor iedereen.
Gelijkheid en toegankelijkheid vormt eveneens een rode draad door ons
bestuursakkoord.
Concrete projecten:
ü Uitbouw van onze engagementen die voorzien zijn in ons “Charter toegankelijke
gemeente”;
ü Toegankelijkheid is meer dan fysieke toegankelijkheid. Communicatie,
informatie, zorg en dienstverlening moeten voor iedereen begrijpbaar en
bereikbaar zijn.
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2.2. Armoede
Armoede en vooral kinderarmoede blijft één van de grootste problemen in onze
maatschappij. We kunnen Zwevegem niet vergelijken met centrumsteden, maar we
moeten alert blijven voor signalen vanuit scholen, sociale diensten, mutualiteiten,
zorgorganisaties, … We moeten volop inzetten op detectie en preventie.
Concrete projecten:
ü We organiseren een structureel overleg met alle betrokken actoren;
ü We lanceren ons actieplan tegen armoede 2.0;
ü We zetten in op detectie en toeleiding tot rechten voor onder andere gezinnen
met jonge kinderen, bij ouderen en hebben eveneens aandacht voor
nieuwkomers;
ü Ondersteuning van alle voedselbank initiatieven met bijzondere aandacht voor de
vrijwilligers en een kwalitatief, gevarieerd aanbod;
ü We breiden de MIA-UITPAS verder uit voor het betalen van lidgelden voor
verenigingen;
ü We onderzoeken het invoeren van onderwijscheques voor gezinnen met een
beperkt budget;
ü We ondersteunen en bouwen verder aan het zorgnetwerk
2.3. Zorg
We willen de vergrijzing verzilveren. Grijs is wijs. We maken de duidelijke keuze voor de
publieke zorgsector.
Ouderen zijn actiever, gezonder, mondiger dan enkele decennia geleden. Ouderen
beschikken over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve,
aangename en zorgzame gemeente.
We willen aan alle ouderen de zorg geven die hem past. Liefst thuis, maar als het niet
anders kan in het dagcentrum, kortverblijf, assistentiewoning of woonzorgcentrum
(WZC).
Concrete projecten:
ü We willen ook hier werken op detectie om zo preventief toe te leiden tot juiste
zorg;
ü Het aanstellen van een ouderenconsulent;
ü We onderzoeken de mogelijkheid om een woonzorg- en leefzone te ontwikkelen
in de buurt van beide WZC, teneinde het contact tussen de bewoners en de buurt
te stimuleren;
ü We nemen onze regierol op in de Eerstelijnszorgzones;
ü We bewaken de betaalbaarheid en de kwaliteit van ons WZC en onze
assistentiewoningen;
ü “Samen eten initiatief” in wijken/deelgemeenten als aanvulling op de
dorpsrestaurants in de WZC;
ü We ondersteunen de draagkracht van de mantelzorgers;
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ü We onderzoeken de mogelijkheid voor de opmaak van een winter- en zomerplan.
Extreme weersomstandigheden zijn een extra belasting voor onze ouderen. Dit
verdient de nodige aandacht;
ü We werken verder om van Zwevegem een dementievriendelijke gemeente te
maken.
2.4. Gezondheid
Gezond leven wordt met de dag belangrijker. Een gezonde geest in een gezond lichaam
voor onze inwoners en onze medewerkers.
Concrete projecten:
ü We werken verder rond “Gezonde gemeente” met ondersteuning van LOGO;
ü We werken mee aan bevolkingsonderzoeken rond borstkanker, darmkanker, …;
ü We organiseren acties rond drug- en alcoholpreventie, rookstop, gezond koken,
vaccinatie, …;
ü We stimuleren alle projecten rond bewegen en gezonde levensstijl;
ü Projecten als Hartveilige Gemeente en Gemeente met een Hart worden
verdergezet.
2.5. Ontwikkelingssamenwerking
De wereld is nog nooit zo dichtbij geweest. Het is onze plicht om anderen die het soms
moeilijker hebben dan wij mee te nemen om samen te werken aan onze
maatschappelijke vooruitgang. We willen verder kijken dan onze grenzen.
Concrete projecten:
ü Zwevegem heeft een officiële erkenning als Fair Trade gemeente. We moeten
actief op zoek naar een (vernieuwde) trekkersgroep om de verschillende criteria
verder uit te bouwen;
ü We vormen onze Noord Zuidraad om tot een Gemeentelijk Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking. We actualiseren de statuten en de criteria voor de
toekenning van subsidies aan projecten in het Zuiden.
ü We onderzoeken of er een draagvlak is voor de uitbouw van een stedenband met
een project in het Zuiden.

3. VRIJE TIJD
3.1. Kansengroepen
We hebben in Zwevegem reeds een hele weg afgelegd op het gebied van vrijetijdsbesteding met aandacht voor kansengroepen. We willen deze legislatuur de kaart
trekken van inclusie. Iedereen hoort erbij en alle organisaties moeten voor iedereen
toegankelijk zijn, zonder bepaalde groepen te stigmatiseren.
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Concrete projecten:
ü We gaan actief op zoek naar partnerships;
ü Ondersteuning van sportclubs die inzetten op G-sport;
ü We zetten in op een diversiteitsbeleid.
3.2. Jeugd
De jeugd is de sleutel tot de toekomst, ook in Zwevegem. We omringen hen met de
beste zorgen en laten hen groeien in creativiteit en zelfstandigheid. Zij zijn mee aan
zet en dragen mee verantwoordelijkheid.
Concrete projecten:
ü Bijzondere aandacht voor participatie, communicatie en overleg als belangrijkste
bouwstenen van een goede werking;
ü Optimalisatie van de woensdagnamiddag opvang met oog voor de
nabijheidsfactor;
ü Uitbouwen van een kwalitatieve jeugd- en vakantiewerking waar aandacht is voor
kinderen met een beperking;
ü We bewaken de kwaliteit en het onderhoud van de jeugdlokalen en benadrukken
dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is o.a. via een jaarlijkse opkuisdag;
ü Investeren in en onderhouden van kwalitatieve speelpleintjes;
ü Verder logistieke en financiële ondersteuning van het jeugdwerk;
ü Een verdere uitbouw van het preventieve fuifbeleid;
ü Bijzondere aandacht voor optimale ontplooiing van de jeugd binnen het Deeltijds
Kunstonderwijs;
ü Een centrale locatie voor vakantiewerking;
ü Opnemen van regierol in de kinderopvang 0 tot 3 jaar en verdere uitbouw van
Huis van het Kind.
3.3. Aanbod, verenigingsleven en vrijwilligerswerk
We zetten 100% in op ontmoeting. Ontmoeting in de buurt, het gezin, vrienden,
verenigingen (sport, jeugd, cultuur) …
Vrijwilligers zijn de bouwstenen van ons groot aanbod van verenigingen. We moeten hen
koesteren, ondersteunen en waarderen.
Concrete projecten:
ü De ondersteuning van het verenigingsleven moet beter, zowel op financieel en
logistiek vlak. We maken duidelijk afspraken met de verenigingen rond tarieven
voor gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en materieel;
ü We helpen de verenigingen met de promotie en communicatie van hun
activiteiten;
ü We stimuleren de samenwerking tussen verenigingen;
ü We onderzoeken of er bijkomend budget kan worden vrijgemaakt voor de
ondersteuning van wijk, buurt- en straatcomités die de organisatie van vrij
toegankelijke, niet-commerciële activiteiten op zich nemen;
ü We evalueren de ondersteuning van de feestcomité’s;
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ü We willen via moderne technieken (database, app, webtoepassingen) degenen
die een vrijwilligersnood hebben in contact brengen met bereidwillige aanbieders
van deze diensten;
ü We organiseren een jaarlijks bedankingsfeest als waardering voor alle vrijwilligers
die actief zijn in Zwevegem.
3.4. Infrastructuur en ruimte voor vrije tijd
Voor vrijetijdsactiviteiten (sport en cultuur) en voor het verenigingsleven zijn een
degelijke infrastructuur en goed onderhouden ontmoetingsplaatsen van essentieel
belang.
Concrete projecten:
ü We hebben aandacht voor het gebruik, de betaalbaarheid en het onderhoud van
onze OC’s. Om een vinger aan de pols te houden organiseren we een structureel
overleg met de gebruikersraad;
ü Onderzoek naar mogelijkheid van digitaal boekingssysteem;
ü We onderzoeken de mogelijkheid om te beschikken over een grote
ontmoetingsruimte/cultuurruimte voor Zwevegemse verenigingen met een groot
ledenaantal, mogelijks in medegebruik (eventueel bij de herbestemming van de
Sint Amanduskerk);
ü We bewaken de kwaliteit en het onderhoud van onze jeugdlokalen en
benadrukken dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is;
ü We zetten in op open ruimten, verloren hoekjes, …. als ontmoetingsplaatsen in
wijken;
ü We onderzoeken of de volkstuintjes kunnen uitbreiden in één of meerdere
deelgemeente.
3.5. Toerisme - Transfo – Erfgoed
Zwevegem is een landelijke gemeente met heel wat troeven rond recreatie en toerisme.
Daarnaast hebben wij een rijk verleden aan onroerend erfgoed. De Transfo-site is de
plaats bij uitstek om deze 3 troeven te combineren.
Concrete projecten:
ü Het plattelandstoerisme moet verder gepromoot en uitgebouwd worden. De
gemeente ondersteunt onder de vorm van communicatie en informatie;
ü We zorgen voor de aantrekkelijkheid van onze deelgemeenten en promoten hun
toeristische troeven;
ü De opmaak van een citymarketingplan is hierbij het instrument bij uitstek;
ü In samenwerking met de provincie de groen/blauwe assen verder
uitbouwen/afwerken voor recreatie: wandelen, fietsen, riviertoerisme, ruiterpad,
…;
ü We willen de Transfo-site verder ontwikkelen niet enkel als recreatieve,
toeristische, avontuurlijke troef, maar tevens als niche voor alternatieve
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energieontwikkeling, kenniscentrum, … dit alles in een optimale samenwerking
met Leiedal en de provincie;
ü We werken verder aan de restauratie van de Stenen Molen en we blijven
aandringen op de restauratie van het Sint Pietersbrugje.
4. PERSONEEL EN ORGANISATIE
4.1. Lokaal bestuur als werkgever
Een goede kwaliteitsvolle dienstverlening start met gemotiveerde en tevreden
medewerkers. Het lokaal bestuur als werkgever. Niet evident in tijden van economisch
gunstige tijden.
Toch willen we zorgen dat de huidige (ca. 450) en toekomstig personeelsleden zich
gewaardeerd voelen en trots zijn om voor het lokaal bestuur van Zwevegem te werken.
Concrete projecten
ü We willen aan onze medewerkers alle kansen geven om zich te ontplooien door
het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen;
ü Er dient per cluster/dienst een meerjarenvormingsplan te worden opgesteld;
ü Er gaan heel wat mensen met pensioen. Dit betekent dat er heel wat uitdagingen
zijn, niet enkel voor de vervanging van deze medewerkers, maar ook naar
kennisoverdracht.
4.2. Preventie
Welzijnsbeleid op het werk mag geen dode letter zijn. We moeten zorgdragen voor onze
medewerkers en hen alle middelen ter beschikking stellen om hun taak op een veilige en
comfortabele manier te kunnen uitvoeren.
Concrete projecten:
ü Niet enkel het fysieke welzijn, maar ook het psychisch welbevinden is belangrijk.
We laten een psychosociale risicoanalyse uitvoeren en koppelen een actieplan
aan de resultaten daarvan.
ü De preventieambtenaar moet in alle onafhankelijkheid zijn taak kunnen
uitvoeren;
ü We gaan de nodige aandacht besteden aan het absenteïsme.
4.3. Onderwijs
Onderwijs en vorming zijn cruciaal in onze maatschappij. We vinden het inrichten van
basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs een kerntaak van de gemeente en
ontwikkelen een visie op lange termijn.
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Concrete projecten:
ü We stimuleren de samenwerking tussen de verschillende scholen en
onderwijsnetten;
ü We zetten in op kwalitatieve en/of vernieuwende initiatieven in het flankerend
onderwijsbeleid (bvb de techniekacademie);
ü We onderzoeken in welke mate de schoolinfrastructuur kan gedeeld worden met
het verenigingsleven;
ü We gaan voluit voor een nieuwbouw voor het deeltijds kunstonderwijs en
bekijken ook hier mogelijke opties voor deelgebruik door de cultuurverenigingen.
4.4. Communicatie
Communicatie is alles omvattend. Zowel de interne communicatie met onze
medewerkers als de communicatie naar de inwoners is steeds voor verbetering vatbaar.
We kunnen en mogen niet blind zijn voor nieuwe technologieën in dit belangrijk
beleidsdomein.
Concrete projecten:
ü We stellen een geïntegreerd communicatieplan (intern/extern) op;
ü We communiceren helder en begrijpbaar via de meest geschikte kanalen in
functie van de boodschap;
ü De officiële externe communicatie gebeurt in principe door de burgemeester of
door de bevoegde schepen na overleg.
ü We zetten Zwevegem op de kaart met een doordacht citymarketingplan
4.5. Lokale economie en tewerkstelling
Lokale bedrijven zijn een bron van welvaart en werkgelegenheid. We moeten volop
inzetten op inbreiding en reconversie. Handelaars en horeca zorgen voor levendige
kernen ook in de deelgemeenten.
Iedereen heeft recht op werk. Werk is een belangrijke hefboom om mee te tellen in onze
maatschappij. We besteden de nodige aandacht aan inwoners die om één of andere
reden de boot naar reguliere tewerkstellen missen.
Concrete projecten:
ü Verdere uitbouw van de dienst economie als aanspreekpunt voor de
ondernemers;
ü We organiseren netwerk- en infomomenten voor handelaars en ondernemers;
ü De wekelijkse markt vormt een aandachtspunt voor de toekomst;
ü De handelskernen zowel in Zwevegem als in zijn deelgemeenten verdienen onze
bijzondere aandacht. Deze moeten zoveel als mogelijk versterkt worden;
ü We onderzoeken hoe we starters financieel kunnen ondersteunen;
ü We zorgen via een RUP voor de toekomst van de zonevreemde bedrijven, die
momenteel het voorwerp uitmaken van een BPA Zonevreemde bedrijven;
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ü We zoeken naar bijkomende ruimte om te ondernemen, desgevallend ook
stimuleren van de verticale ruimte;
ü We optimaliseren het gebruik van de Zwevegemse Bonz en onderzoeken de
mogelijkheid om deze te digitaliseren;
ü We werken verder samen met sociale tewerkstellingsinitiatieven zoals vzw
Talternatief;
ü We nemen een coördinatie- en informatierol op voor tewerkstelling in eigen
gemeente, in samenspraak met de ondernemers, zowel voor reguliere
tewerkstelling als voor vakantiejobs.
4.6. Landbouw
Wij helpen zorgen voor een evenwichtig landbouwbeleid dat perspectieven biedt op
lange termijn.
Concrete projecten:
ü We blijven werken aan een passend evenwicht tussen landbouw en natuur, door
een multifunctionele inrichting van het buitengebied;
ü We ondersteunen de initiatieven in het kader van de korte voedselketen en
landbouwverbreding;
ü We zorgen voor een optimaal onderhoud van beken en grachten;
ü We behouden de premie voor de groenbedekkers en werken verder aan de
preventieve aanpak van erosie;
ü We communiceren via de gemeentelijke kanalen over landbouw en zijn
aanwezigheid en eigenheid in de gemeente als beheerder van het landschap, als
producent van voedsel, als natuurbeheerder, als toeristische troef en als
innovatief ondernemer,… ;
4.7. Veiligheid
We willen een veiligheidsbeleid dat gebaseerd is op vertrouwen en niet op angst. Een
progressief veiligheidsbeleid dat verder gaat dan enkel beschermen tegen inbraak en
geweld, maar resoluut kiest voor een integraal en geïntegreerde aanpak van alle
elementen van onveiligheid.
Concrete projecten:
ü We willen de heropstart van de preventiewerkgroep, om met partners
(onderwijs, jeugd, sport, politie en wijkagent, brandweer, …) jaarlijks thematisch
een focus te kiezen en uit te werken;
ü Behoud van de permanentie van de lokale politie in het Gemeentepunt en
onderzoek naar een mogelijke interventiepost;
ü We willen geen wildgroei van camera’s als het “wondermiddel”, de inzet hiervan
moet wel overwogen worden en passen in een gedragen veiligheidsplan;
ü Handhaving van de verkeersveiligheid is meer dan snelheidscontroles alleen, hoe
belangrijk deze ook zijn. Ook hier is opvoeding en preventie van belang;
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ü Onderzoek in overleg met Fluvia naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe
brandweerkazerne.
4.8. Dienstverlening
Onze inwoners hebben recht op een kwaliteitsvolle, snelle en betaalbare
dienstverlening.
Concrete projecten:
ü We willen de verdere uitbouw van “Ikmeld”, gekoppeld aan een snelle
interventie;
ü We zetten verder in op e-governement, maar hebben aandacht voor onze
inwoners die niet over in de mogelijkheid zijn om hierop beroep te doen;
ü We zetten in op gepersonaliseerde dienstverlening na afspraak met de bevoegde
ambtenaar.
4.9. Digitalisering – Smart City
De digitale sneltrein raast onverminderd voort. We hebben als Lokaal Bestuur de
opdracht om zowel intern (onze medewerkers) als extern (de burger) iedereen aan
boord te houden. We moeten onze dienstverlening verder digitaliseren maar wel met
oog voor iedereen.
Concrete projecten:
ü Aanstellen van een schepen met de specifieke bevoegdheid voor deze thema’s;
ü We moeten dossier per dossier bekijken of we kunnen meestappen in het verhaal
van Smart City, GIS, digitale vergunningen, blockchaintechnologie, app’s, …;
ü We hebben aandacht om de digitale kloof te dichten.
5. PARTCIPATIE EN BETROKKENHEID
Participatie en betrokkenheid is evenzeer een rode draad doorheen dit bestuursakkoord.
We vinden het toch belangrijk om voor dit beleidsthema een aantal concrete projecten te
vermelden.
Concrete projecten:
ü Belangrijke projecten dienen steeds te worden voorafgegaan door info- en
participatiemomenten;
ü Bij de organisatie van info- en participatiemomenten dient de doelgroep persoonlijk
te worden uitgenodigd;
ü De dorpsraden moeten niet alleen in de deelgemeenten georganiseerd worden maar
ook in Zwevegem;
ü We zorgen tevens voor een optimalisatie van de werking van de dorpsraden;
ü We kiezen voor een samenwerkingsmodel (co-creatie), dat verder gaat dan het
klassieke informeren, consulteren, adviseren. De adviesraden dienen te worden
omgevormd tot participatieplatformen;
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ü We luisteren ook naar de stem van de kwetsbaren: personen met een beperking,
ouderen, kinderen, … om te voorkomen dat de luidste roeper alles binnenhaalt;
ü Het ontwerp van meerjarenplan wordt vooraf besproken/afgetoetst met de
bevolking, met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar;
ü We stellen een participatieambtenaar aan.
6. FINANCIEEL BELEID
Een duurzaam gemeentebeleid heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën. Een gemeente
besturen moet uiteraard betaalbaar blijven maar ook de gemeentelijke dienstverlening moet
betaalbaar blijven voor de inwoners.
Daarom moeten de gehanteerde principes verdergezet worden: de schuldenlast moet
beheersbaar blijven, zonder afbreuk te doen aan de nodige of aangekondigde investeringen
en zonder verhoging van de basisbelastingen (opcentiemen en aanvullende
personenbelasting).
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