Samenvatting Wijkraad Centrum
Woensdag 4 december 2019
Datum volgende vergadering: woensdag 12 februari 2020 – 19u – polyvalente zaal Gemeentepunt

- Voorstelling: wat is een wijkraad / Schepen Vromant-Hilde Leman
- Verkiezing kerncomité – drie mensen hadden zich op voorhand kandidaat gesteld. De aanwezigen hadden geen
problemen dat zij de eerste ambassadeurs van de wijk worden.
Voorzitter: Marc Bogaert
Ondervoorzitter: Bjorn Leduc
Secretaris: Frédéric Hénonin
- Daarna volgde een brainstorm

Brainstorm: Droomplan: Zwevegem–centrum in 2030
Elk idee is een goed idee
Denk positief, kijk naar de toekomst
Wees creatief
1. Wat maakt wonen en leven in het centrum van Zwevegem leuk?
Groep 1: - Alles is dichtbij en bereikbaar te voet en/of met de fiets
- Kortrijk veilig bereikbaar met de fiets
- Proper en onderhouden
Groep 2: - Alles zeer centraal / alles bij de hand (sport, winkels, scholen,…) en toch snel op ‘den buiten’
- Fietspad naar Kortrijk en Avelgem
- Markt
- Redelijk wat initiatieven
Groep 3: - Dicht bij alles en hebben nog minder de auto nodig
2. Verkeer (denk aan: wandelen – fietsen – autorijden – parkeren – openbaar vervoer)
Positief:
Groep 1: Alles is dichtbij en bereikbaar te voet en/of met de fiets
- Kortrijk veilig bereikbaar met de fiets
- Veel parkeermogelijkheden
Groep 2: Fietssnelweg
- Ring doorgetrokken
Groep 3 Veel openbaar vervoer (Kortrijk, Avelgem)
- Guldenspoorpad in buurt

Kan beter:
Groep 1: - Signalisatie voor trage weggebruikers kan beter: fietsers leiden naar spoorwegbedding richting Kortrijk
- signalisatie naar langparkeren kan beter: vb parking Gemeentepunt, parking achter Kruidvat
- Veiligheid Kortrijkstraat
Groep 2: Rustpunten voor oudere mensen, vb in Otegemstraat
- Uitgang Bellegemstraat op Avelgemstraat
- Fietssnelweg: iedereen er op: steps, kinderen, snelle fietsen, wandelaars…

Wijkraad Centrum – Woensdag 4 december 2019

- Veiligheid bepaalde straten voor zwakke weggebruikers
Groep 3: – late uren weinig openbaar vervoer
- Verbeteren fietspaden in het centrum
- Betere controles op snelheden
- Voorstellen van de wijkagent aan zijn wijk
3. Sfeer (denk aan: veiligheid, verenigingen, gezelligheid, sociale band, groen, wonen, …)

Positief:
Groep 1: Sterk verenigingsleven
- veel clubs
- rustig wonen
- geen last zoals bij een grootstad
Groep 2: de kerstverlichting hangt al en de kerstbomen staan al
- groot verenigingsleven
- je kan bijna hetzelfde doen als in kortrijk, alleen cinema en bowling ontbreken
- groen
Groep 3: veel verenigingen – voor elk wat wils
- wekelijkse markt
- sportverenigingen
- nieuw zwembad, speelzaal

Kan beter:
Groep 1: Meer groen
- Onveiligheidsgevoel na donker in gemeentepark & Transfosite
- geen wijkgevoel
Groep 2: Transfosite (donker, verloederd, hoekje voor toegang)
- bierdrinkers in het park
Groep 3: Cultuur (tekort aan zaal)
- Afwerken park centrum
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4. Ondernemend Zwevegem (denk aan: ondernemen, winkelen, aanbod winkels, horeca,…)
Positief:
Groep 1: voldoende aanbod
- veel evenementen
Groep 2: voldoende horeca
- Veel ondernemers in Zwevegem
- Goed ondernemersklimaat
Groep 3: ruim winkelaanbod

Kan beter:
Groep 1: leegstand: teveel winkels verdwijnen na stopzetting zaak en worden woning
Groep 2: viswinkel 😊
- Laatste stukje Otegemstraat heeft meer mogelijkheden
- Herinrichting Otegemstraat, Avelgemstraat, Kortrijkstraat
Groep 3: viswinkel

5. Geef 2 thema’s waarrond de wijkraad kan werken
tip: concentreer je niet op hele grote dossiers, formuleer positief (dus niet ‘minder zwerfvuil’ maar ‘onze propere straten’)
Groep 1: Verkeersveiligheid
Groep 2: Hulp van de mensen bij het proper houden bij het openbaar groen
Verkeersveiligheid
Groep 3: samenwerken en goed informeren met de mensen
Vergroenen van het centrum
Nieuw cultureel centrum
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