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1.  Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van volgende adviesraden: 

- Verslag van de Sportraad d.d. 8 december 2020. 

- Verslag van de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuur en Bibliotheek d.d. 6 januari 2021. 

- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed d.d. 11 januari 2021.  

- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed d.d. 1 februari 2021. 

2.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader 

van de gegevensuitwisseling. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

goed te keuren. 

Met die overeenkomst kan de gemeente een lijst bekomen van de personen die vanaf 1 januari 2021 de 

voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. 

Zodoende kan de gemeente, overeenkomstig de goedgekeurde belastingreglementen, de verminderingen 

toestaan aan de rechthebbenden. 

De belastingschuldigen die hiervoor in aanmerking komen, hebben wat de milieubelasting betreft, recht op 

een vermindering van 25,00 euro. 

3.  Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds. 

Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen.  Binnen deze 

categorie is één van de maatregelen het toekennen van een financiële injectietoelage aan alle verenigingen 

op basis van het aantal leden, de werking. 

De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 

tweede keer dit jaar grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we, naast de specifieke maatregelen voor de 

meest getroffen verenigingen, alle verenigingen een duwtje geven met een financiële injectietoelage. 

We brengen de verenigingen hiervoor in 3 groepen: klein, middelgroot, groot. Elke vereniging/comité 

ontvangt hiervoor respectievelijk een toelage van 100 euro, 200 euro of 300 euro. Elke sector of adviesraad 

bepaalde zelf enkele criteria om hun verenigingen onder te verdelen in één van de categorieën. 

38 verenigingen ontvangen 300 euro, 45 verenigingen ontvangen 200 euro en 161 verenigingen ontvangen 

100 euro. In totaal wordt voor deze maatregel 36.500 euro toegekend. 

4.  Toekenning toelagen 2021 (deel 1). 

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de 

ondersteuning van hun werking. 

Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke subsidiereglementen en op advies van 

adviesraden. 

Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 

Toelichtende nota Gemeenteraad 

22.02.2021 



 

 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 februari 2021 

pagina 2 

Het betreft voornamelijk toelagen die voor de vermelde organisaties en adviesraden nodig zijn om de 

werking te verzekeren binnen de sectoren samenleving/welzijn, jeugd, sport en cultuur. 

Het gaat over 26 toelagen voor een totaal bedrag van 42.341,44 euro. 

5.  Principiële beslissing met het oog op de ruiling met opleg van onroerende goederen, meer 

bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, 

en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, 

tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van 

Avelgem. 

Een beëdigd schatter van onroerende goederen maakte een deskundig schattingsverslag op met het oog op 

de ruiling van onroerende goederen tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-

Martinus van Avelgem. 

Het betreft meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de Site Sint-Paulus, en het Parochiaal 

Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem. 

Voor wat de Site Sint-Paulus betreft, gelegen in de Italiëlaan in Zwevegem, werden destijds drie akten 

inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem, VZW Decanale 

Vereniging St.-Martinus van Avelgem en de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem. 

Het is eveneens de bedoeling om deze erfpachten in de toekomst te beëindigen. 

Aan de gemeenteraad wordt een principieel akkoord gevraagd voor de ruiling met opleg van de onroerende 

goederen tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, en 

ook voor wat de Site Sint-Paulus betreft om de erfpachtrechten afgesloten tussen de gemeente Zwevegem, 

VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem en de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te 

Zwevegem in de toekomst te beëindigen.  

6.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "ANTOINETTE VANDENBULCKESTRAAT". 

De goedgekeurde verkaveling met nieuwe wegenis is gelegen langs de Processieweg te Moen.  

Er worden 25 loten verkaveld voor geschakelde ééngezinswoningen in 4 rijen/blokken evenwijdig met de 

Processieweg en een projectzone voor meergezinswoningen aan de oostzijde van het perceel. 

Er wordt  een nieuwe rijweg aangelegd tussen de Processieweg en de projectzone voor 

meergezinswoningen. 

Evenwijdig met de Processieweg worden 2 zijwegen aangelegd. 

De gemeenteraad heeft de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden (25 

loten) langsheen de Processieweg te Moen reeds goedgekeurd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Antoinette Vandenbulckestraat” toe te 

kennen aan de nieuw aan te leggen straten in de verkaveling, gelegen langsheen de Processieweg te Moen. 

7.  Goedkeuring huurovereenkomst in kader van het realiseren van het project Beerbos in de 

Bruqstraat - Beerbosstraat in Sint-Denijs. 

Het OCMW Zwevegem is eigenaar van het perceel in de Brucqstraat, beter gekend als de picknickweide.   

Dit perceel grenst aan 2 andere landbouwpercelen.  

In kader van het Klimaatplan Zwevegem en het beleidsplan bosuitbreiding werd in de zomer van 2020 een 

gezamenlijke projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos voor de 

projectoproep Natuur in je Buurt. Helaas werd dit project niet weerhouden voor financiële ondersteuning. 
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Het uitblijven van financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen was echter geen reden om het project af te 

blazen, maar eerder om te herdenken, faseren en een financiële herberekening. 

De dienst groen en wegen stelt voor om op deze site het project Beerbos te realiseren.  

Het project bestaat uit een uitbreiding van de picknickweide met een pluktuin én bebossing.  

Als partner van het project Voedselrijk proberen we de Korte Keten extra in het licht te brengen. Plukplekken 

en sneukelheggen vormen hier een uitgesproken deel van, dus willen we het aanwezige braamstruweel 

verder uitbouwen als sneukelheg. Verder vullen we dit aan met ook andere eetbare fruitsoorten en diverse 

bomen van (vergeten) fruitrassen.  

Hiermee willen we mensen binnen een veilige setting laten genieten van natuur, beweging, lokaal voedsel 

en elkaars gezelschap. In aanloop hiervan werd het jaarlijkse Geboorteplekje ingericht in dit picknickbos op 

het perceel van OCMW Zwevegem. 

Dit project wil dus klimaatdoelstellingen, natuurontwikkeling, lokale gezonde voeding en een 

ontmoetingsplek combineren op een laagdrempelige manier. 

Ook het educatieve luikt vormt een aspect zowel in permanente infoborden, maar ook via infomomenten en 

begeleiden van schoolexcursies. Hiervoor is de samenwerking met Natuurpunt een belangrijke schakel, zij 

zijn immers sterk uitgebouwd naar natuureducatie en begeleiden van groepen toe. 

Om het project Beerbos te kunnen realiseren, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring te 

verlenen aan de huurovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem als huurder en Koramic Invest nv, Kapel 

ter Bede 84 in 8500 Kortrijk als verhuurder voor het perceel kadastraal gekend onder afdeling 6, Sint-Denijs, 

sectie E nr. 443, gelegen in de Brucqstraat – Beerbosstraat in Sint Denijs. 

De realisatie van het Beerbos zal opgestart worden in het najaar 2021 met een gefaseerde uitvoering. 

8.  Verlenen advies over de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Omleidingsweg Anzegem. 

Op 17 december 2020 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Omleidingsweg Anzegem (Anzegem) voorlopig heeft 

vastgesteld. Ingevolge artikel 2.2.15 §4 van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) kunnen de 

gemeenteraden van de gemeenten die grenzen aan de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten 

dele door het PRUP wordt bestreken, hun advies overmaken aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke 

Ordening (PROCORO) binnen de termijn van het openbaar onderzoek (1 februari 2021 tot en met 2 april 

2021).  

Het PRUP voorziet in een omleidingsweg rondom de kern van Anzegem. De weg vormt een omleiding van de 

N382 die de verbinding vormt tussen Waregem en Kluisbergen. De verkeersstructuur in het Leie-Schelde 

interfluvium is opgebouwd uit een aantal evenwijdige assen tussen E17 en de Scheldevallei (Kluisbergen-

Oudenaarde). Binnen het grondgebied Zwevegem gaat het over de N8. Binnen het grondgebied Anzegem 

gaat het over de N36 (Vichte-Ingooigem) en de N382 (Anzegem). Zoals voorzien in het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan werden de N391, de N8 en de N382 geselecteerd als secundaire weg II in hun ontsluitende rol 

naar de hoofdwegen toe. Voor de ontsluiting naar het hogere wegennet en de ontlasting van de lokale assen 

in het gebied zullen de N8/ N391, de N382 en de N353 een belangrijke rol spelen. De gemeente Zwevegem 

sluit zich aan bij de visie in de toelichtingsnota van het PRUP, dat aangeeft dat de N8/N391 en de N382 een 

evenwaardige bovenlokale rol hebben en in de toekomst moeten zorgen voor een maximale ontlasting van 

de N36 (Deerlijk-Kaster) van doorgaand verkeer. 

9.  Goedkeuring reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein. 
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Om een éénduidig en duidelijk beleid te hanteren rond de inname van het openbaar domein door 

horecaterrassen, wordt een ‘reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein’ in het leven 

geroepen. Dit reglement is een uitbreiding op de algemene politieverordening.  

Het reglement legt enkele regels en afspraken vast inzake veiligheid en beeldkwaliteit. Op die manier weten 

zowel de gemeentelijke overheid - beheerder van de publieke ruimte, als de horeca-uitbater – en ook de 

ondernemer, die een belangrijke rol heeft in het creëren van een boeiende en aangename sfeer in de 

gemeente, perfect waar ze aan toe zijn. 

In het reglement wordt gesproken van een retributie. Vanaf 1 januari 2023 zullen we deze heffen. Tot en 

met 31 december 2022 wordt er geen retributie aangerekend. Het tarief wordt in de eerstkomende 

aanpassing van het retributiereglement opgenomen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voorgelegd reglement goed te keuren. 

10.  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebesturen Deerlijk, 

Harelbeke en Zwevegem voor de heraanleg van de Kleine Brandstraat - 's Gravenstraat - 

Deerlijkstraat, grens Zwevegem. 

Het gemeentebestuur Deerlijk voorziet om de Kleine Brandstraat her aan te leggen met een nieuwe asfalt 

toplaag.  

De Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat verbindt Deerlijk met Zwevegem en loopt 

grotendeels over het grondgebied van Deerlijk en Harelbeke om dan aan te sluiten op de Deerlijkstraat in 

Zwevegem. Gezien deze straat deels op grondgebied Harelbeke en deels op Zwevegem ligt, kwam de vraag 

tot samenwerking voor dit project. 

Gemeentebestuur Deerlijk zou optreden als aanbestedende overheid, maakt het bestek op en voert de 

overheidsopdrachten uit. 

Gelet op de sterk verminderde toestand van het deel Deerlijkstraat op het Zwevegems grondgebied, stelt de 

dienst groen en wegen voor om deze samenwerking aan te gaan. 

De totaalkost voor deze heraanleg wordt als volgt verdeeld : Deerlijk 64 %, Harelbeke 28 % en Zwevegem 8 

%. Het aandeel ten laste van Zwevegem wordt geraamd op minimum 12.593,65 euro excl. btw (indien niet 

teerhoudend asfalt) en maximum 21.031,15 euro excl. btw (indien met afvoer van teerhoudend asfalt). 

De samenwerking bundelt de gemeenschappelijke belangen in de heraanleg van de asfaltverharding en de 

plaatselijke vernieuwing van de fundering van deze weg. 

11.  Goedkeuring ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor de renovatie van fietspaden in 

de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021. 

In Zwevegem liggen er een heel aantal kilometers fietspaden in betonstroken. Dit is op zich een zeer 

duurzame vorm van verharding, maar het rijcomfort is op vele van deze fietspaden sterk verminderd.  

In kader van het jaarlijkse budget Bijzonder Onderhoud Wegen 2021, wil de dienst groen & wegen extra 

inzetten op het rijcomfort van deze diverse fietspaden, voornamelijk de dorpskernverbindende fietspaden. 

Dit willen we aanzienlijk verbeteren met het plaatsen van een dubbele slemlaag bovenop deze bestaande 

fietspaden in beton. 

Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd wegdek dat door de jaren heen poreus 

geworden is en de eerste tekenen van scheurvorming vertoont, opnieuw verrijkt wordt en waterdicht 

gemaakt wordt. Het plaatsen van een slemlaag resulteert in een mooi, egaal wegoppervlak met een 

verbeterde stroefheid en een verhoogd rijcomfort. 
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Deze techniek wordt vooral toegepast op asfaltwegen als preventief onderhoud, maar kan ook toegepast 

worden op betonoppervlakken. In West-Vlaanderen wordt deze techniek minder vaak toegepast, maar in 

Limburg, toch de fietsprovincie bij uitstek, is dit ‘common practice’. 

Dit project is dus een proefproject op Zwevegems niveau. De dienst verwerkte hiervoor bewust diverse 

situaties en verschillende ondergronden in dit dossier om de komende jaren de evolutie van deze slemlagen 

nauwlettend te kunnen opvolgen. Hieruit kunnen dan conclusies getrokken worden naar verder onderhoud 

van fietspaden en wegen. Daardoor kan de verdere lange termijnplanning van het wegenonderhoud in 

Zwevegem op basis van voortschrijdend inzicht continu verfijnd en bijgesteld worden. 

De dienst is van mening dat dit procedé een financieel interessante manier van herstel en een upgrade van 

de bewuste fietspaden is. Op die manier wil de dienst ook meewerken aan het verder uitrollen van 

Zwevegem als fietsgemeente. Door de combinatie met de invoering van de fietszone in Zwevegem centrum 

kan dit een grote sprong voorwaarts worden op het vlak van fietsveiligheid en rijcomfort. 

Voor de renovatie van fietspaden 2021 werd door het studiebureau Demey, in overleg met dienst groen en 

wegen, bestek opgemaakt met een totale raming van 297.252,50 euro excl. btw of 359.675,53 euro incl. 

btw verlegd. Deze opdracht wordt gegund via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking. 

Er zijn herstellingswerken gepland (soms deels) in de volgende straten : Zwevegemstraat, Zolderstraat, 

Verzetslaan, Moenstraat, Tiegemstraat, Stationsstraat, Schepen Joseph Vercruyssestraat – Minister Alfred de 

Taeyestraat en Bossuitstraat (waarvan alle details opgenomen in de plannen), onder voorbehoud van 

voldoende budget. 

12.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de Vande 

Vennestraat in Zwevegem. 

Fluvius diende een vraag in voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Vande Vennestraat 

in Zwevegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande werken in het buitengewoon onderhoud van 

de wegen 2020. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021. 

De werken worden geraamd op 59.727,31 euro, vrij van btw. 

13.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Bossuitstraat in Moen. 

Fluvius diende een vraag in voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Bossuitstraat in 

Moen. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande werken in het buitengewoon onderhoud van de 

wegen 2020. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021. 

De werken worden geraamd op 90.700,27 euro, vrij van btw. 

14.  Voordracht van een raadslid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG en 

vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 werd Burgemeester Marc Doutreluingne voor de duur van de 

legislatuur aangesteld als lid van de raad van bestuur voor de Intergemeentelijke Maatschappij voor 

Openbare Gezondheid (IMOG).  Op vandaag heeft Marc Doutreluingne kennis gegeven dat hij ontslag wenst 

te nemen als bestuurder bij IMOG. 

De fractie Lijst Burgemeester draagt Geert Delaey, raadslid, als lid van de raad van bestuur van IMOG voor 

de rest van de duur van de legislatuur.  Gezien Geert Delaey actueel vertegenwoordiger is in de  algemene 

vergadering van IMOG en hij op heden voorgedragen wordt als bestuurder in de raad van bestuur van  

IMOG dient een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid te worden. Het voorstel is dat Marc Doutreluingne 
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aangesteld wordt als eerste effectief vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) 

algemene vergadering van IMOG voor de rest van de duur van de legislatuur. 

15.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


