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Het meerjarenebeleidsplan  
2020-2025 van het lokaal  
bestuur Zwevegem is op- 
gebouwd volgens 12 beleids-
doelstellingen, 34 actieplannen 
en 106 concrete acties. De rode 
draden doorheen alle acties 
zijn: toegankelijkheid, duur-
zaamheid, participatie en  
armoedebestrijding.
 

Zwevegem paraat voor  
het klimaat

Landelijk Zwevegem

Verkeersveilig Zwevegem

Zwevegem luistert en  
spreekt

Zwevegem verenigt

Warm Zwevegem

Zilveren Zwevegem

Zwevegem op weg

Zwevegem bruist

Transfo Zwevegem

Jong Zwevegem

Lokaal bestuur Zwevegem 



Zwevegem
energieke gemeente
open dorpen



COLOFON
Verantwoordelijke uitgever - Burgemeester Marc Doutreluingne 
Vormgeving en eindredactie - Dienst communicatie
Foto’s - Press Portraits
Druk - Die Keure

Beste inwoner, 

Als burgemeester aan het begin van een tweede ambtstermijn, is het een 
eer en ook een bijzonder genoegen het voorwoord van deze infobrochure 
te mogen schrijven. Het is tegelijk ook een blijk van vertrouwen! 

Het ‘meerjarenbeleidsplan’ is niet alleen een moeilijk woord maar was 
vooral een moeilijke oefening. Het is ook het resultaat van hard werken en 
brede participatie.

De oefening was moeilijk omdat het niet eenvoudig is de wensen en de 
redelijke verwachtingen van onze inwoners te vertalen in een globaal 
betaalbaar plan zonder belastingverhoging. Onze financiële middelen zijn 
beperkt en daarom moeten prioriteiten worden gesteld terwijl zodoende 
aan sommige nochtans redelijke verwachtingen niet of slechts gedeeltelijk 
kan worden beantwoord.

Het was ook een moeilijke maar tegelijk een boeiende oefening omdat 
u massaal, met meer dan 5.000 inwoners, participeerde aan de grote 
bevragingsronde. De input was  dus groot en divers, de uitdaging 
navenant.

Zoals u door het lezen van deze brochure zult ontdekken, werd het één 
grote evenwichtsoefening binnen de budgettaire mogelijkheden. Maar de 
grootste uitdaging staat ons nog te wachten: het prachtige meerjarenplan 
voor Zwevegem 2020-2025 ook tegen 2025 effectief uitvoeren. Dag na 
dag, jaar na jaar.

Hiervoor hebben we andermaal uw participatie nodig. Zonder u is er geen 
ondernemend en bruisend Zwevegem mogelijk. Steun ons in de realisatie 
van wat we samen gepland hebben, zorg voor begrip en geduld indien 
het niet steeds verloopt zoals wij aanvankelijk, samen met u, gewenst en 
vooropgesteld hadden. 

‘Samen plannen, samen bouwen aan het Zwevegem van morgen. Zo 
hoort het!

Zwevegem, januari 2020
Marc Doutreluingne - Burgemeester
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Het meerjarenplan is het resultaat 
van het bestuursakkoord en van de 
participatietrajecten die we begin 
2019 organiseerden. Aan de grote 
bevragingsronde over de verschillen-
de thema’s namen 5.000 inwoners 
deel! Er was ook inbreng van perso-
neel van gemeente en OCMW en 
van de politieke partijen: meerder-
heid en oppositie. 

De duurzaamheidsdoelstellingen 
(DOD’s) van de Verenigde Naties zijn 
ook voor onze gemeente een be-
langrijke uitdaging om de armoede
terug te dringen en de gemeente 
structureel en stap voor stap duur-
zaam uit te bouwen. Als gemeente 
voelen we ons hierin gesteund door 
de inzet van vele duurzame helden, 
onze ambassadeurs voor een duur-
zame gemeente.

DE WEG 
NAAR...

een 
gemeente 
waar 
iedereen 
graag 
woont, 
leeft, 
werkt 
en zich 
ontspant.
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• Collector Moen  
2.600.000,00 euro
1.200.000 euro subsidies 

• Buitengewoon onderhoud voet- 
paden en trage wegen  
2.400.000,00 euro

• Gebouw vakantiewerking +  
kinderopvang deelgemeente  
Zwevegem  
2.100.000,00 euro

• Kortrijkstraat  
2.010.000,00 euro
835.000 euro subsidies

• Collector Otegem Zuid  
2.000.000,00 euro
700.000 euro subsidies

• Installatie IBA’s (Individuele 
Behandeling Afvalwater)  
1.680.000,00 euro
840.000 euro subsidies 

• Investeringstoelage HVZ FLUVIA  
brandweerkazerne  
1.231.200,00 euro

• Uitbouw, beheer en coördinatie  
rioleringsnet (Riopact)  
960.000,00 euro

• Blokkestraat 
950.000,00 euro
950.000 euro subsidies

• LOI (Lokaal Opvanginitiatief):  
wooneenheden Otegemstraat 71  
917.460,96 euro
839.947,78 euro subsidies

• Inrichting Lettenhofpark  
815.000,00 euro

• Meerjarenplan voertuigen  
810.000,00 euro

ONZE AMBITIE

Een energieke en toekomstgerich-
te gemeente waar het goed is te 
wonen, te leven, te werken en te 
ondernemen. We investeren fors 
in de toekomst: 50,6 miljoen euro 
gaat naar infrastructuurprojecten 
voor het wegennet, mobiliteit, 
een nieuwe huisvesting voor het 
deeltijds kunstonderwijs en ook 
de verdere uitbouw van de Trans-
fosite. Toch moeten we financieel 
gezond blijven zonder de belas-
tingen te verhogen. 

Onze bewoners
We willen nog meer investeren 
in de “mensen”: onze bewoners, 
onze vrijwilligers en verenigingen, 
ons personeel. Zwevegem wil 
immers in de toekomst een  
warme gemeente blijven.

TOP 15 INVESTERINGEN 
 

In het meerjarenplan zijn bruto 
50.600.562,18 euro investeringen 
opgenomen voor 2020-2025. 
Daarnaast zijn er 11.459.128,62 
euro investeringssubsidies.

• Buitengewoon onderhoud wegen  
7.800.000,00 euro

• Restauratiedossiers Transfo  
6.956.058,23 euro
3.841.689,33 euro subsidies

• Nieuwe gemeenteschool in  
combinatie met DKO  
6.000.000,00 euro 



ZWEVEGEM PARAAT   
       VOOR HET KLIMAAT

Een lokale en duurzame aanpak voor een globale oplossing
In de toekomst leefbaar voor onze kinderen...
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Het klimaatfonds wordt voor de 
ene helft gevuld met geld van de 
gemeente en voor de andere helft 
met vrijwillige bijdragen van  
inwoners en bedrijven.

Vergroening
Het lokaal bestuur geeft het 
goede voorbeeld en maakt zelf 
klimaatvriendelijke keuzes bij 
aankopen, projecten… We dragen 
deze keuzes uit en willen hiermee 
ook de inwoner sensibiliseren.

Klimaatplan
Zwevegem ondertekende in 2013 
het burgemeesterconvenant 
met een doelstelling van 
20% vermindering van de 
broeikasgasuitstoot tegen 2020. 
Het klimaatplan van Zwevegem 
gaat verder en mikt op een CO2-
reductie van minstens 40% in de 
periode tot 2030. 

In het klimaatplan stippelen 
we acties uit over de 
beleidsdoelstellingen heen, zoals: 
bosuitbreiding, zonnepanelen, 
fietszone, deelmobiliteit, 
bewegingscampagnes, 
ontharding, extensief 
groenbeheer, zwerfvuilbestrijding, 
korte keten, gezond leven, verbod 
quads, plattelandstoerisme, open 
ruimte, hernieuwbare energie…

350.000 euro wordt besteed aan 
klimaatvriendelijke maatregelen

In 2020 wordt 350.000 euro 
voorzien voor klimaatvriendelijke 
maatregelen uit te voeren tijdens 
de planperiode.

Uit de Grote Bevragingsronde blijkt dat een duidelijke meerder-
heid, of 68%, belang hecht aan een toekomstgericht klimaatbe-
leid en zelfs bereid is hiervoor bijkomende bijzondere financiële 
inspanningen te leveren. Zwevegem voert een vooruitstrevend 
en duurzaam beleid in de strijd tegen de klimaatverandering. 
Het lokaal bestuur heeft een klimaatplan uitgewerkt en lanceert 
een klimaatfonds: een uniek initiatief in Vlaanderen.

1.250.000 EURO
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Als klimaatbewust bestuur 
wensen we de vinger op 
de knip te houden. Een 
duurzaamheidsambtenaar 
zal systematisch een 
duurzaamheidstoets uitvoeren bij 
beleidsbeslissingen. 

We maken onze inwoners en 
bedrijven klimaatbewuster
We stimuleren het plaatsen 
van zonnepanelen op private 
eigendommen in samenwerking 
met lokale partners en de 
intercommunale Leiedal.

Op zondag eens de auto kunnen 
missen moet mogelijk zijn... We 
plannen autoluwe zondagen over 
heel Zwevegem, elk jaar van 1 
april tot 1 oktober.

We zetten maximaal in op 
deelmobiliteit en deelfietsen en 
we richten een mobipunt in 
(= knooppunt waar verschillende 
vervoersmiddelen elkaar 
ontmoeten, zoals autodelen, 
fietsparking en halte openbaar 
vervoer). 

Zwevegem vergroent het eigen 
wagenpark, de openbare 
verlichting en de gebouwen. 
We stellen elektrische fietsen ter 
beschikking van ons personeel 
voor dienstverplaatsingen en 
schakelen het wagenpark verder 
om voor minder CO2-uitstoot.

Het beleid onderzoekt of het 
dimmen van de openbare 
verlichting tussen 22 en 4 uur 
kan. 58% van de deelnemers aan 
de grote bevraging vond dit een 
goed idee.

We dragen de openbare 
verlichting over aan Fluvius 
die deze tegen 2030 volledig 
ombouwt naar goedkopere 
en duurzame ledverlichting. 
Het beleid onderzoekt ook of 
het dimmen van de openbare 
verlichting tussen 22 en 4 uur kan. 
58% van de deelnemers aan de 
Grote Bevraging vond dit een 
goed idee.

We isoleren onze gebouwen 
maximaal en zetten in op 
energiemonitoring en 
-beheersing.



LANDELIJK ZWEVEGEM
De inwoner van Zwevegem houdt enorm van het landelijk 

karakter en de open ruimte in zijn gemeente.
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Zwevegem is een 
uitgestrekte gemeente 
met een oppervlakte 
van meer dan 6.300 ha, 
waarvan ruim 5.000 ha 
open landschap.

We willen absoluut 
onze unieke open 
ruimte en waardevolle 
landschappelijke 
omgeving vrijwaren 
en meer nog: ook 
kwaliteitsvol ontwikkelen, 
met aantrekkelijke 
ontmoetingsplaatsen. 
We werken in die zin een 
visie uit op ruimte en 
omgeving. 

Open ruimte
We brengen in kaart: de trage 
wegen, het openbaar groen, het 
straatmeubilair, de open ruimte, 
de ontmoetingsplaatsen in open 
landschap, de verloren hoekjes of 
wijken.

De inwoner van zwevegem ziet graag 
nog meer groen en natuur  
in z’n gemeente

Ruimtelijk beleid
We gaan voor absolute bescherming 
van de open ruimte, voornamelijk in 
het buitengebied en complementair 
werken we aan de kwaliteit van de 
woonkernen. Er worden geen nieuwe 
verharde voetwegen aangelegd 
en bij nieuw aan te leggen 
verkavelingen houden we verharde 
toegangswegen, opritten, parkings 
zo beperkt mogelijk. 

We werken een rustbankenplan uit. 
We ontwikkelen een huisstijl voor 
onze publieke ruimte, we vernieuwen 
en breiden het straatmeubilair uit. 

We stellen open ruimtes ter 
beschikking voor vrije sporters. 
We investeren in speelpleintjes en 
speelstraten en we onderzoeken 
of er ook in de deelgemeenten 
volkstuintjes kunnen/moeten komen. 
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euro per inwoner, per jaar. Het 
restafvalcijfer voor Zwevegem: 
166,6 kg/inw/jaar is 10% hoger 
dan het Vlaams gemiddelde. 
Zwevegem voert samen met de 
Mooimakers en vele vrijwilligers 
een permanente strijd tegen 
zwerfvuil en sluikstort. We 
organiseren ieder jaar een 
opruimactie. Sluikstort pakken 
we aan met GAS-boetes. We 
plaatsen ook camera’s.

Het restafvalcijfer voor  
Zwevegem: 166,6 kg/inw/jaar  
is 10% hoger dan het Vlaams  
gemiddelde 

Voor een daadwerkelijke en 
doorgedreven toepassing van het 
principe “de vervuiler betaalt” 
organiseren we een regionaal 
afvalbeleid, onder het beheer 
van Imog. Dit betekent voor 
Zwevegem de afschaffing van 
de forfaitaire 2-eurozone op het 
recyclagepark. 

Parken, groenzones en  
bossen 
De inwoner van Zwevegem 
ziet graag nog meer groen en 
natuur in z’n gemeente. Het 
lokaal bestuur wenst hiervoor 
nog meer inspanningen te 
doen. Zwevegem is dan wel een 
uitgestrekte landelijke gemeente, 
maar qua bosoppervlakte 
liggen we onder het Vlaamse 
bosgemiddelde. Er gebeurt een 
nulmeting inzake oppervlakte 
bos in onze gemeente. We willen 
bosuitbreiding en streven naar 20 
ha meer bos tegen 2025 en 80 ha 
tegen 2030, publiek of privaat. 

Het Lettenhofpark wordt verder 
aangelegd als parkbegraafplaats. 
Het speelbos Otegem wordt 
verder ontwikkeld en ingericht 
met speelelementen, zitbanken...
Transfo krijgt een volwaardig park. 
Het beleid zal de openbare 
groenzones zoveel mogelijk 
extensief beheren en sensibiliseert 
de burger om dit ook te doen. 
De maaibeurten van gazons en 
bermen worden beperkt. 
De komende vijf jaar werken we 
een masterplan trage wegen uit 
conform het nieuw decreet op de 
gemeentewegen.

Recycleren
Verwerken van afval kost in 
Zwevegem gemiddeld 200 

1.800.000 EURO



VERKEERSVEILIG
ZWEVEGEM

Zwevegem: vlot bereikbaar en verkeersveilig. 
De fietser op kop!
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Verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit is de komende 
jaren een absolute beleidsprioriteit. In het meerjarenplan staat 
de fietser op kop. We maken de kernen van Zwevegem en 
deelgemeenten fietsvriendelijk en richten fietsstraten in. We 
promoten onze fietsroutes.

3.000.000 EURO

We maken een volwaardige 
doorgang van het 
Guldenspoorpad naar de 
Bekaertstraat.

we streven naar een regionale 
oplossing voor tonnagebeperking 
en vrachtwagenverkeer en 
we werken een parkeer- en 
circulatieplan uit voor het 
centrum van zwevegem

Verkeersveilige infrastructuur
Het Guldenspoorfietspad loopt 
van Kortrijk naar Avelgem. 
Vorig jaar werd de “missing 
link” tussen de Deerlijkstraat 
en de Otegemstraat, vlakbij 
het Leanderhof geopend. In 
samenwerking met de provincie 
richten we de oversteken met de 
Deerlijkstraat, de Harelbeekstraat 
en de Otegemstraat veiliger in, 
met voorrang voor fietsers. 

In het nieuwe circulatieplan voor 
Zwevegem centrum voorzien we 
fietsstraten en een fietszone. Bij 
private projecten voorzien we 
overdekte fietsstalplaatsen.

Verkeersveiligheid
Het lokaal bestuur pakt in 
structureel overleg met de politie, 
sociaal onaanvaardbaar en 
verkeersonveilig gedrag aan door 
middel van snelheidscontroles. 
We plaatsen camera’s op 
weloverwogen plaatsen.
We nodigen de wijkagent uit op 
de dorpsraad. 

Vlotte circulatie en mobiliteit
Hoe bereiken de fietser, de 
automobilist en de voetganger op 
een veilige en vlotte manier de 
woonplaats of het winkelcentrum? 
Met het oog op vlot doorgaand 
verkeer in centrum Zwevegem, 
in de deelgemeenten en in de 
woonwijken, maakt het beleid 
een masterplan op voor de 
herinrichting van de dorps(woon)-
kernen met fietsstraten, 
fietsparkings en fietslussen. 

We streven naar een regionale 
oplossing voor tonnagebeperking 
en vrachtwagenverkeer en 
we werken een parkeer- en 
circulatieplan uit voor het centrum 
van Zwevegem. 
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Veel Zwevegemse jongeren 
nemen dagelijks de fiets 
naar school. We zorgen 
voor opwaardering van 
de schoolomgeving tot 
kindvriendelijke, autoluwe en 
verkeersveilige zones. Het beleid 
onderzoekt in samenwerking met 
het schoolbestuur, de ouderraad 
en de buurt de mogelijkheid voor 
schoolstraten.

Zwevegem wil in 2020 het 
SAVE-charter binnenhalen 
en zich, samen met ouders 
van verongelukte kinderen, 
engageren in de strijd tegen 
verkeersonveiligheid, met 
bijzondere aandacht voor de 
schoolomgevingen. 

De voetpaden maken we breder 
en vrij van hindernissen, dus ook 
gebruiksvriendelijker voor de 
rolstoelgebruiker. De zebrapaden 
maken we zichtbaarder. 

Samen mobiel
In overleg met De Lijn sturen 
we aan op een busverbinding 
Zwevegem-Deerlijk-Waregem, 
een uitbreiding van het 
aantal verbindingen naar de 
deelgemeenten, een halteplaats 
aan het Sportpunt in de 
Bekaertstraat en aan Transfo. 



ZWEVEGEM LUISTERT 
EN SPREEKT

De burger goesting geven om de gemeente 
samen te maken en te beleven.
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Zwevegem richtte in 
2016 - 2017 de eerste 
dorpsraden op in 
de deelgemeenten. 
Vorig jaar zijn de 
wijkraden in Zwevegem 
gestart. Ook een 
participatieambtenaar is 
sedert vorig jaar aan de 
slag.

Sedert vorige legislatuur 
hebben we een 
kindergemeenteraad en 
een kinderburgemeester.

Samen vooruit
Participatie en betrokkenheid
Een gemeente op mensenmaat 
met leefbare buurten begint bij 
de betrokkenheid van de wijk en 
het dorp. Het is daarom belangrijk 
hen een stem te geven bij de 
ontwikkeling van de buurt. 

We herwerken de afsprakennota 
van de dorpsraden en optimaliseren 
de wijkraden. We maken een 
participatietoets bij nieuwe 
projecten zoals bijvoorbeeld bij de 
herinrichting van de dorpskernen of 
schoolomgevingen. 

Een gemeente op mensenmaat met 
leefbare buurten begint bij de 
betrokkenheid van de wijk, het dorp

De nieuw samengestelde 
adviesraden moeten hun adviesrol 
ten volle kunnen uitvoeren. 

Een grotere betrokkenheid en 
doelgroepengerichte deskundigheid 
wordt beoogd door de oprichting 
van een aantal overlegplatformen 
binnen de adviesraden (bv. 
seniorensportplatform).

Moderne communicatie
Zwevegem heeft een lange traditie 
van communicatie voeren via de 
klassieke middelen.
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volle willen promoten en 
daarvoor ontwikkelen we een 
marktgerichte en hedendaagse 
communicatie.

De communicatiedienst zet in 
op nieuwe tendenzen en nieuwe 
noden in de communicatie

Het komende jaar werken we aan 
een citymarketingplan met een 
uitgeschreven visie over hoe we 
Zwevegem regionaal op de kaart 
willen zetten. 

We zetten de vrijetijdscluster nog 
meer in de schijnwerpers. 
Verenigingen kunnen maandelijks 
eigen evenementen promoten via 
de kalender op social media. Er 
komt ook een digitaal infobord 
op de site aan het Sportpunt voor 
aankondiging van activiteiten en 
evenementen van verenigingen. 

De communicatiedienst zet in 
op nieuwe tendenzen en nieuwe 
noden in de communicatie. 
De interne en externe kanalen 
worden professioneler en 
actueler, op basis van een 
geïntegreerd communicatie- en 
citymarketingplan.
We onderzoeken om nieuwe 
media te integreren ten 
dienste van de klant: chatbox, 
gemeente-app, WhatsApp, 
videoboodschappen, Mijn 
Burgerprofiel op de website en 
een snellere berichtgeving op 
Facebook en Twitter.

We willen een optimaal gebruik 
en meer volgers op social media 
van de gemeente Zwevegem.

Marketing in de “huisstijl”
Zwevegem heeft bijzonder 
mooie troeven die we ten 

400.000 EURO



ZWEVEGEM VERENIGT
Verbonden en betrokken gemeente.
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3.000.000 EURO

Zwevegem verenigt en biedt stimulansen en ondersteuning aan 
inwoners die initiatieven nemen om elkaar te ontmoeten.
Dagelijks engageren vrijwilligers zich bij activiteiten, op 
evenementen, in de vrijetijds- en zorgsector...

Ondersteunen en versterken 
van maatschappelijke inzet
Het beleid herwerkt de 
subsidiereglementen en behoudt 
de bijzondere toelagen voor 
bijzondere evenementen ingericht 
door Zwevegemse verenigingen. 
We streven naar haalbare 
tarieven voor het gebruik van 
gemeentelijke infrastructuur en 
OC’s.

de gemeente bewaakt de 
kwaliteit en het onderhoud van 
de vrijetijdsinfractructuur 
en duidt per gebouw een 
verantwoordelijke aan

We vereenvoudigen 
en digitaliseren het 
evenementenloket. Dit betekent 
voor de verenigingen meer online 
toepassingen en dus minder 
papierwerk. 

Om het vrijetijdsaanbod 
te versterken en voor 
grote projecten, bouwen 
we de samenwerking met 
buurgemeenten verder uit 
(bv. Onbeperkt Wild (G-sport), 
vechtsportdag met Stad Kortrijk).

Dank u vrijwilliger!
We willen de vrijwilliger blijven 
aantrekken. Jaarlijks organiseren 
we een promotiecampagne en 
één keer om de twee jaar nodigen 
we alle vrijwilligers van Zwevegem 
uit naar een bedankingsfeest.

Het is belangrijk dat het 
verenigingsleven kan blijven 
rekenen op gemeentelijke 
ondersteuning, financieel en 
logistiek. 

We onderzoeken hoe we de 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
de ontmoetingscentra kunnen 
ondersteunen en we stemmen de 
verschillende afsprakennota’s voor 
vergoeding van vrijwilligers op 
elkaar af. 

Ons vrijetijdsaanbod moeten 
we nog sterker promoten en we 
zetten daarvoor ook meer in op 
social media. 

het is belangrijk dat het 
verenigingsleven kan blijven 
rekenen op gemeentelijke 
ondersteuning, financieel en 
logistiek
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We werken nog meer met 
bovenlokale structuren om 
te komen tot een groter en 
diverser vrijetijdsaanbod. 
Voorbeelden daarvan zijn het 
jeugdboekenfeest met Zuidwest 
(cultureel erfgoedcel Zuid-West-
Vlaanderen), Transfo Outdoor met 
de provincie en MOEV-cross in 
samenwerking met het onderwijs.

De gemeente bewaakt de 
kwaliteit en het onderhoud van de 
vrijetijdsinfrastructuur en duidt per 
gebouw een verantwoordelijke 
aan. 

Het lokaal bestuur maakt 
een masterplan infrastructuur 
vrije tijd op en onderzoekt de 
mogelijkheden voor een nieuwe 
polyvalente zaal in Zwevegem 
centrum. 

Bib = kennis en ontmoeting
Zwevegem sluit aan bij het 
project regio Zuidwest en 
stapt over naar een regionaal 
bibliotheekreglement met één 
gemeenschappelijk lidgeld.

In 2020 koppelen we het 
boekstartproject van de bib aan 
een activiteit voor baby’s en 
peuters in samenwerking met Huis 
van het Kind. De bib organiseert 
ook een boekendienst aan huis. 



WARM ZWEVEGEM
Geen armoede, geen honger,

goede gezondheid, welzijn en gelijkheid.
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We geloven in de 
kracht van onze wijken, 
de rijkdom van onze 
verenigingen en de 
toekomst van onze 
zilveren generatie en 
onze jongeren. Over alle 
beleidsdoelstellingen 
heen zijn er plannen voor 
specifieke doelgroepen: 
de allerkleinsten, 
jongvolwassenen, 
senioren, mensen 
met een beperking, 
personen met een 
andere nationaliteit, 
kansarmen... Iedereen 
telt mee, spreekt mee en 
doet mee. We dragen de 
duurzame ontwikkelings-
doelstellingen hoog in 
het vaandel.

Zwevegem is een warme 
gemeente!

Goede huisvesting voor alle 
Zwevegemnaren
Zwevegem heeft al een meer dan 
gemiddeld aanbod van sociale 
woningen in vergelijking met 
dat van het Vlaams Gewest. We 
willen de sociale huisvesting, 
met onder meer de sociale 
huurwoningen nog uitbreiden. De 
sociale huisvestingsmaatschappij 
Eigen Haard realiseert woningen 
in de Fatimastraat in Otegem, op 
de Losschaert en op Transfo in 
Zwevegem en in Sint-Denijs. 
We richten een woonloket in om 
de inwoner te begeleiden bij zijn 
vragen over wonen: premies, 
conformiteitsattesten, huur…

Toegankelijkheid
Onze gemeente heeft het voorbije 
jaar samen met Inter (Stichting 
Toegankelijk Vlaanderen) een traject 
doorlopen om van daaruit een 
actieplan toegankelijkheid op te 
stellen.

zwevegem heeft al een meer dan 
gemiddeld aanbod van sociale 
woningen in vergelijking met dat van 
het vlaams gewest

In het actieplan worden concrete 
acties gepland voor toegankelijkheid: 
zowel fysische toegankelijkheid van 
ons patrimonium, op evenementen, 
als in het taalgebruik en in de 
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2.700.000 EURO

de netwerkmomenten met 
lokale actoren en inwoners. 
De gemeente ondersteunt 
lokale initiatieven zoals de 
voedselbedeling in samenwerking 
met Food Act 13 en we rollen 
de UiTpas verder uit naar de 
verenigingen. 

Gezonde gemeente
Zwevegem heeft aandacht voor 
de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid: bewegen gaat 
hand in hand met mentale 
weerbaarheid. Samen met 
de sportdienst organiseren 
we beweegcampagnes met 
bijzondere aandacht voor 
specifieke doelgroepen. 
We maken een actieplan 
“Gezonde gemeente” op in 
samenwerking met LOGO en 
ook een actieplan ter preventie 
van middelengebruik. Samen 
met instellingen werken we rond 
psychosociale zorg. 

communicatie en ook specifiek 
bij activiteiten met een G-werking 
voor personen met een 
beperking. 

Verbonden met de buurt, met 
de wereld
Binnen de sociale dienst 
willen we meer buurtgericht 
werken. In die context werven 
we een buurtwerker aan. We 
steken de hand uit naar interne 
(Zorgnetwerk) en externe 
partners zoals bv. Eigen Haard 
en Groep Ubuntu x 8K voor het 
proefproject: “Co-living”. Dit is 
een woonproject voor 12 mensen 
met een mentale beperking die 
in 2021 zelfstandig gaan wonen 
in nieuwe studio’s en flats in de 
Ierlandlaan in Zwevegem.

Vanaf 2020 ondernemen het 
lokaal bestuur, de handelaars 
en organisaties acties waarbij 
“eerlijke handel” centraal staat. 
We zijn bondgenoot in FairTrade 
en in een korte voedingsketen. 

Het lokaal bestuur moedigt 
iedereen aan om te winkelen bij 
de lokale handelaar die FairTrade- 
producten aanbiedt. 

Samen pakken we armoede 
aan
Het beleid schrijft een actieplan 
armoede uit, op basis van 



ZILVEREN ZWEVEGEM
Verbonden met de buurt.
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700.000 EURO

Onze zilveren generatie verdient een gedifferentieerde 
aanpak. Een belangrijke pijler is het lokaal ouderenbeleid. De 
ouderenverenigingen en de ouderenadviesraad spelen hierin een 
cruciale rol. Het Zwevegems beleid zet in op een doorgedreven 
zorgbeleid met prioriteit voor een betaalbaar, kwalitatief 
woonzorgcentrum. We geven de ouderen die thuis wonen 
optimale ondersteuning via mantelzorg en eerstelijnszorg.

De bewoner staat centraal

Zo lang mogelijk thuis met 
assistentie van lokaal bestuur
We versterken onze 
dienstverlening voor kortverblijf 
via een regionale aanpak met 
W13. Want het doel blijft dat 
onze mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen.

De dienst eerstelijnszorg neemt 
hierin de regierol op en is lokale 
coördinator van de eerstelijns- 
zorgzone regio Waregem.
Het vast aanspreekpunt voor de 
ouderen is de zorgcoördinator.

Actieplan 
dementievriendelijke 
gemeente
De gemeente blijft een 
dementievriendelijke gemeente 
en voert hierrond acties uit. 

Woonzorgcentrum 
verbonden met de buurt
Het woonzorgcentrum Sint-
Amand met assistentiewoningen 
De Courbe, Blyhove 1 en 2 zijn 
een goede en gezellige thuis voor 
onze zilveren bewoners. 

Het woonzorgcentrum is geen 
eiland, we integreren het 
woonzorgcentrum in de buurt 
en vice versa. We creëren een 
woonzorgzone met toegankelijke 
straatinrichting, verlichting, 
rustbanken… 

We maken een masterplan 
op voor vernieuwing en 
onderhoud van de gebouwen 
woonzorgcentrum Sint-Amand 
en de groep assistentiewoningen 
Blyhove 1, 2 en De Courbe. 
We richten de buitenruimtes 
aan de Otegemstraat en de 
Bekaertstraat in als gezellige 
ontmoetingsplaatsen. 

Het zorgbeleid optimaliseert 
de inzet van palliatieve zorg, 
psychosociale zorg en zorg voor 
dementerende ouderen.



ZWEVEGEM OP WEG
Verbindingswegen voorrang.
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4.900.000 EURO

Zwevegem heeft 404 kilometer wegennet te onderhouden. De 
komende jaren gaat een grote hap van het budget naar het 
buitengewoon onderhoud van de wegen. We zetten prioritair 
in op de heraanleg van belangrijke verbindingswegen in onze 
gemeente.

We installeren jaarlijks 40 
Individuele Behandelingen 
van Afvalwater (IBA’s) in het 
buitengebied. 

er staan grote rioleringswerken 
op ons to-dolijstje. de gemeente 
werkt hiervoor samen met 
haar partners aquafin en de 
watergroep

Verbindings- en 
omleidingswegen
De gemeente wil komen tot een 
definitieve oplossing voor de 
overlast van vrachtwagens in de 
dorpskern van Moen. 

Het vrachtverkeer komt van Imog 
en het bedrijventerrein Moen-
Trekweg. Momenteel is er een 
tijdelijke ontsluiting tot 2022 via 
de Sluislaan. 

De gemeente laat een RUP 
omleidingsweg Imog en Trekweg 
Moen opmaken. We bepalen het 
traject en werken een ontwerp uit 
voor de omleidingsweg Moen.

Grote rioleringswerken en 
Individuele Behandeling van 
Afvalwater (IBA)
Er staan grote rioleringswerken 
op ons to-dolijstje. De gemeente 
werkt hiervoor samen met 
haar partners Aquafin en De 
Watergroep binnen een Riopact- 
overeenkomst. 

We voeren wegenis- en 
rioleringswerken uit in 
Zwevegem, in de Kortrijkstraat 
(N8 – 1ste fase). In Otegem in de 
Scheldestraat, de Brouwerijstraat, 
de Heestertstraat en Klein Ronse 
(collector Aquafin Otegem 
Zuid). In Moen zijn er werken 
gepland in de Moenplaats, 
de Kerkstraat, Broekenhoek, 
Achterhoek, Sluislaan, Ter 
Moude, Processieweg en 
Steenbakkersstraat (collector 
Aquafin).

In Zwevegem voeren we weg- 
en rioleringswerken uit in de 
Blokkestraat en realiseren 
we een afkoppeling vanaf de 
Deerlijkstraat tot de Otegemstraat 
(inclusief Otegemstraat 
tussen de Blokkestraat en de 
Demeesterstraat).  
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de gemeente wil komen tot een 
definitieve oplossing voor de 
overlast van vrachtwagens in de 
dorpskern van moen

Minder file meer zuurstof
De ringweg R8 rond Kortrijk werd 
ongeveer 30 jaar geleden in 
gebruik genomen. Sindsdien nam 
het auto- en vrachtwagenverkeer 
sterk toe.

Het project K-R8 buigt zich 
over de ontwarring van de 
verkeersknoop op de ring rond 
Kortrijk. Zwevegem volgt het 
project nauwgezet op, met het 
oog op de ontsluiting van de 
gewestweg N391. 



ZWEVEGEM BRUIST
Krachtig ondernemen,

culturele en erfgoedbeleving, 
toerisme en recreatie troef.
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Wandelaars en fietsers 
kunnen zich uitleven 
in het zacht glooiend, 
open landschap. Het 
kanaal Bossuit-Kortrijk 
biedt mogelijkheden 
voor riviertoerisme en 
pleziervaart. 

Zwevegem ijvert voor 
actieve en leefbare 
deelgemeenten, o.a. 
door promotie van het 
plattelandstoerisme, het 
lokale ondernemerschap 
en de ondersteuning 
van socioculturele 
activiteiten. 

Ondernemen
Het werkloosheidscijfer in 
Zwevegem ligt lager dan het Vlaams 
gemiddelde. 

We bevorderen de lokale 
tewerkstelling via een digitaal 
forum voor tewerkstelling in eigen 
gemeente. We zoeken ruimte om 
te ondernemen door reconversie 
en uitbreiding, o.a. met de KMO-
site Knokke en rechtszekerheid voor 
Zwevegemse bedrijven.

het werkloosheidscijfer in zwevegem 
ligt lager dan het vlaams gemiddelde

Er blijft extra aandacht gaan 
naar mensen die op de reguliere 
arbeidsmarkt niet aan bod komen. 

De dienst lokale economie vormen 
we om tot een lokaal aanspreekpunt 
voor ondernemers. 

Jaarlijks organiseren we 
opleidingen en bedrijfsavonden 
voor ondernemers en een 
netwerkmoment voor handelaars en 
ondernemers. 

Er is in onze gemeente nog steeds 
ruimte om te ondernemen.
Zwevegem beloont startende, 
groeiende en innoverende 
ondernemers onder meer met 
starterspremies.
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800.000 EURO

toerisme is onze troef

Zwevegem met z’n open ruimte, 
het kanaal, Transfo, horecazaken, 
Speelpunt, Fitpunt... biedt heel 
wat mogelijkheden op het vlak 
van recreatie en toerisme. We 
bouwen het toerisme verder uit 
en promoten onze troeven.

We stimuleren het plattelands-
toerisme in de richting van 
ecotoerisme. De fiets- en 
wandelnetwerkkaarten worden 
herwerkt in samenwerking met 
Toerisme Leiestreek en Westtoer. 
We onderzoeken of er een 
oefenterrein voor mountainbikers 
en bmx’ers kan komen. We zetten 
de avonturensportmogelijkheden 
op de kaart en participeren in 
“Beleef meer Avontuur”.

Erfgoed
De Stenen Molen krijgt 
na renovatie een nieuwe 
bestemming.

We ontwikkelen een kerkenplan 
voor onze 7 kerken, in overleg 
met de kerkelijke overheid 
om te komen tot een haalbare 
en nuttige herbestemming of 
nevenbestemming. 

We herwerken het reglement van 
de starterstoelagen en we voeren 
digitale BonZ of de geschenkkaart 
in. De gemeente werkt een 
bedrijvensportpakket uit onder 
het motto: “fitte werknemers 
vormen de drijfkracht van een 
gezond team”.

Producten rechtstreeks kopen bij 
de lokale boer… De gemeente 
stimuleert en promoot familiale 
landbouw en promoot de korte- 
ketenproductie via gerichte acties, 
zoals boerenmarkt, lekker lokaal 
en ook de wekelijkse markt. 

jaarlijks organiseren we 
opleidingen en bedrijfsavonden 
voor ondernemers

Cultuur en toerisme
Aanvullend op het aanbod van 
de verenigingen werken we 
eigentijdse vrijetijdsactiviteiten 
uit. Ouderen moeten hieraan ook 
meer kunnen deelnemen. We 
richten een ouderenplatform op 
binnen vrije tijd. 

Als klimaatgemeente maken 
we een stappenplan op voor 
duurzame fuiven en motiveren 
we verenigingen om duurzaam 
te organiseren. Om de 3 jaar 
doen we een vernieuwend en 
gezamenlijk evenement met alle 
vrijetijdsdiensten. 



TRANSFO
Een bijzondere plek in het centrum van Zwevegem,

waar energie troef is.
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3.600.000 EURO

Transfo, de voormalige elektriciteitscentrale in het centrum 
van de gemeente heeft een bijzondere en brede regionale 
aantrekkingskracht voor jong en oud. Er zijn activiteiten voor alle 
doelgroepen: geleide bezoeken, fuiven, buitenevents, klimaat- 
en muziekfestivals, bedrijfsevents, privéfeesten, teambuildings, 
kampen, speelplein, zomerterras, duiktank, escaperoom, 
avonturenspelen... We baten Transfo verder uit tot een regionaal 
ontmoetingscentrum en voegen een dimensie toe als educatief 
en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie, dit alles 
in samenwerking met Leiedal en de provincie West-Vlaanderen.

woningen op de weide aan de 
duiktank. De wegeniswerken zijn 
al gestart. 

Beleving op Transfo
Dit jaar staat er heel wat gepland 
om nog meer bezoekers aan te 
trekken.

De Circus Brouwerij zal in het 
najaar 2020 eigen bier brouwen 
op Transfo. Na het zomerverlof 
starten de bouwwerken van de 
klimmuur (Transfo Climbing).

Zwevegem verstevigt de 
recreatieve en toeristische 
samenwerking met het 
provinciedomein De Gavers 
met het kanaal als verbindend 
element.

Transfo = zero impact zone
We bouwen de site verder uit 
in het kader van energie en 
duurzaamheid. Er is ondertussen 
een Europees traject uitgestippeld 
om van Transfo een zero impact 
site te maken. 

Transfo bouwt
en restaureert
De restauratie van dit industrieel 
erfgoed gebeurt met subsidies 
van Europa, van Vlaanderen en 
van de provincie. We werken 
de lopende restauratiedossiers 
verder af.

Nieuwe restauratiewerken staan 
op til: het mechaniekersgebouw, 
de loods voor de bierbrouwerij, 
de kantoren in het nieuw Transfo- 
gebouw worden casco klaar- 
gemaakt voor 2020. 

Er komt een nieuwe toegang met 
een brug vanaf het kanaal en 
koker doorheen het ketelgebouw 
naar de machinezaal. 

de restauratie van dit industrieel 
erfgoed gebeurt met subsidies van 
Europa, vlaanderen en van de 
provincie

We vatten dit jaar de bouw aan 
van nieuwe appartementen en 
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Transfo wordt dus ook een 
regionaal doe-, beleef- en 
kenniscentrum rond duurzaamheid 
en hernieuwbare energie. 

We realiseren hernieuwbare 
energie op de site. 

we bouwen de site verder uit in het 
kader van energie en duurzaamheid

Transfo = educatief
We ontwikkelen educatieve 
pakketten en nemen 
de machinezaal en het 
ketelgebouw op in een integraal 
bezoekersparcours. 



JONG ZWEVEGEM
 

“Het welbevinden van kinderen is de ultieme barometer voor  
een gezonde woonomgeving, een democratische 

gemeenschap en een goed bestuur.”  
- 1996: World Conference on Human Settlements
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Het beleid focust zich 
op goed georganiseerd 
onderwijs, kinderopvang 
en vakantiewerking. 

We besteden extra 
aandacht aan inclusieve 
jeugdwerking.

We betrekken alle 
jongeren in onze 
jeugdwerking.

Alle jongeren, ook kwetsbare,
mee in onze samenleving

Kwetsbare jongeren tellen mee 
in onze jeugdwerking! Het beleid 
geeft hen specifieke aandacht. We 
zoeken partners zoals de Klim-Op, 
De Stroom, Groep Ubuntu x 8K 
en ook Huis van het Kind om ook 
jongeren met een beperking te laten 
deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, 
denk maar aan bv. het Streetart 
project, Onbeperkt Wild, 
G-sportkampen…

Het lokaal bestuur stelt binnen de 
dienst samenleving een coördinator 
aan voor Huis van het Kind die, 
samen met de vzw Jongerenzorg en 
de partners, het Huis van het Kind 
uitbouwt. 

we realiseren tijdens deze 
beleidsperiode een nieuwe huisvesting 
voor het deeltijds kunstonderwijs

Talentvol onderwijs
Divers en dichtbij
De inwoner van Zwevegem 
is best tevreden over de 
onderwijsvoorzieningen in de 
gemeente die een score krijgen van 
89% volgens de gemeentemonitor. 
We mogen fier zijn op het ruime en 
kwalitatieve aanbod van scholen in 
Zwevegem.
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huisvesting voor het deeltijds 
kunstonderwijs, in combinatie met 
een gemeenteschool. 

In uitvoering van het actieplan 
“Goe gespeeld” gaan we 
speelplaatsen vergroenen 
en vernieuwen we de 
speeltoestellen. In iedere nieuwe 
verkaveling leggen we een 
speelpleintje aan. 

De buitenschoolse kinderopvang 
en de vakantieactiviteiten zoals 
speelpleinwerking, Grabbelpas en 
Petoeter organiseren we op één 
centrale plek.

In de techniekacademie 
genieten de junior (3de en 4de 
leerjaar) en de tiener (5de en 
6de leerjaar) van een opleiding 
technologie en techniek tijdens 10 
woensdagnamiddagen in het jaar. 
De eerste techniekacademie 
ontsproot in Zwevegem.
We breiden het aanbod uit in de 
deelgemeenten. 

We tellen 2.240 leerlingen 
basisonderwijs, 664 leerlingen 
secundair onderwijs, 950 
leerlingen kunstonderwijs en 70 
leerlingen techniekacademie 
verspreid in Zwevegem en in de 
deelgemeenten en over de drie 
onderwijsnetten. De uitbouw van 
onze voor-, na- en buitenschoolse 
opvang is een sterk pluspunt.

Er werd al veel geïnvesteerd 
in veilige schoolomgevingen 
en nieuwe infrastructuur. Vorig 
jaar kwam de nieuwe school in 
Heestert erbij en vier jaar geleden 
de Groene Kouter in Zwevegem. 

De buitenschoolse kinderopvang 
en de vakantieactiviteiten zoals 
speelpleinwerking, grabbelpas en 
petoeter organiseren we op een 
centrale plek

We realiseren tijdens deze 
beleidsperiode een nieuwe 

8.700.000 EURO



LOKAAL BESTUUR 
ZWEVEGEM

Optimale dienstverlening in een 
slimme en wendbare organisatie
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1.000.000 EURO

Interne, performante 
organisatie
Kwaliteitsvolle dienstverlening 
en klanttevredenheid begint 
bij een efficiënte en wendbare 
werkorganisatie. Het lokaal 
bestuur staat open voor 
verbetering onder andere 
door werking via processen en 
projecten. 

De gemeente beschikt over vele 
gegevens en archief. Kennis en 
informatiebeheer verankeren we 
in de organisatie. We voeren het 
informatieveiligheidsplan uit en 
bouwen verder het digitaal archief 
en de beeldbank uit. 

Het takenpakket van de lokale 
besturen wordt steeds groter en 
complexer en we hebben dus 
meer en meer nood aan expertise 
bij het personeel. We zetten de 
organisatie als aantrekkelijke 
werkgever op de arbeidsmarkt 
en trekken zodoende expertise 
en talent aan om de inwoner 
professioneel en correct ten 
dienste te kunnen zijn. 

Het lokaal bestuur werkt 
hiervoor een communicatie- en 
marketingstrategie uit.

Klant/burger centraal in “slim 
bestuur”
We tekenen een klantgericht 
dienstverleningsconcept uit. De 
aanpak wordt anders: tijds- en 
plaatsonafhankelijk. Dat wil 
zeggen: werken op afspraak, 
digitaliseren van producten, 
reorganisatie onthaal, telefonie…

Via Ik Meld of het 
klachtenmanagement houden 
we de vinger aan de pols 
en trekt het bestuur lessen 
voor de dienstverlening. We 
communiceren in klare taal. 

Zwevegem wordt “Smart City”.
In tijden van Vlaanderen 
radicaal digitaal moeten we de 
medewerker en de burger aan 
boord houden. We digitaliseren 
onze dienstverlening verder via 
het thuisloket. We voorzien wifi in 
alle openbare gebouwen. 
We stappen in regionale projecten 
rond nieuwe technologieën en 
technologische trends. 

we tekenen een klantgericht 
dienstverleningsconcept uit

In Zwevegem is 75% van de bewoners tevreden over de 
dienstverlening in zijn gemeente, aldus de gemeentemonitor.  
Het lokaal bestuur engageert zich ten volle voor nog meer 
klantentevredenheid.
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Vorig jaar was de sportdienst 
van Zwevegem laureaat bij Sport 
Vlaanderen voor “Sporten op het 
werk”. De sportdienst breidt dit 
jaar beweegstunt@gemeentepunt 
uit naar beweegstunt@
sportpunt: een sportbevorderend 
initiatief voor alle bedrijven van 
Zwevegem.

Financieel gezond
Als lokale overheid hebben we de 
taak om de financiële huishouding 
steeds gezond en op orde te 
houden. 

We hebben een meerjarenplan in 
evenwicht maar met voldoende 
ruimte voor beleidsuitdagingen. 
We houden de uitgaven onder 
controle en rapporteren de cijfers 
ieder kwartaal. 

het takenpakket van de lokale 
besturen wordt steeds groter en 
complexer en we hebben dus meer 
en meer nood aan expertise bij 
het personeel

Tevreden personeel is fier op z’n 
werkgever en dit is goed voor de 
identiteit van onze gemeente.

Zwevegem draagt zorg voor 
het gemeente- en OCMW-    
personeel. Zij werken tegen 
goede arbeidsvoorwaarden. Ze 
krijgen jaarlijks opleidingskansen 
om hun talenten nog verder te 
ontwikkelen. 
We doen ook inspanningen 
voor de fysische en geestelijke 
gezondheid van de medewerker: 
bewegingscampagnes, flexibele 
uren, telewerk…
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