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1. Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Op 31 december 2021 nam dhr. Bart Colson ontslag als gemeenteraadslid. Voor de invulling van dit mandaat 

moet een vervanging worden voorzien. Volgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2018, bij besluit voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 juist bevonden, is 

de eerstvolgende opvolger dhr. Stijn Vandenhende. De heer Vandenhende wenst zijn mandaat op te nemen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat dhr. Stijn Vandenhende voldoet aan de gestelde 

verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 

2. Waarborg lening ten behoeve van de Intercommunale Leiedal betreffende 

kredietaanvraag ter financiering van verwerving in Zwevegem. 

De raad van bestuur van de intercommunale Leiedal heeft op 10 december 2021 beslist een lening aan te 

gaan om de aankoop van onroerende goederen in de gemeente Zwevegem te financieren. De lening betreft 

de volledige site Hanssens, zowel de aankoop als de voorziene (sloop)werken. 

Het krediet van 3.000.000 euro wordt aangegaan bij Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel 

Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. De bank vraagt van de gemeente Zwevegem een waarborg. 

3. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzones, 

gelegen in de verkaveling Keibeekstraat te Zwevegem, dit om reden van algemeen nut. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 1991 het wegenisontwerp voor de nieuw aan te leggen 

wegenis in de verkaveling Lindelaan/Winkelstraat (thans Keibeekstraat), Zwevegem goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 20 november 1991 een vergunning aan de heer Maes 

voor het verkavelen van gronden in de Lindelaan/Winkelstraat. 

De gronden met aangelegde wegenis en groenzones worden kosteloos overgedragen aan de gemeente voor 

de inlijving in het openbaar domein. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte van kosteloze overdracht aan de 

gemeente. 

4. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de tussenkomst voor bouwadvies 

door Acasus. 

Acasus is een inspiratie- en kenniscentrum over duurzaam wonen, bouwen en renoveren. Zowel 

particulieren, professionelen, onderwijsinstellingen als openbare besturen uit West-Vlaanderen kunnen er 

terecht. Acasus is een gezamenlijk initiatief van de provincie West-Vlaanderen en de POM (Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen. Acasus zet zich ook in voor de burgers van de gemeente 

Zwevegem door het verlenen van bouw- en renovatieadvies op maat. Samenwerking met deze partner 

draagt duidelijk bij aan het opwaarderen van de woningen in onze gemeente en bevordert het energetisch 

renoveren. De kostpriis van een advies bedraagt 250 euro voor een advies op kantoor en 275 euro voor een 

advies bij de aanvrager ter plaatse. De provincie neemt het grootste deel van de kostprijs op zich namelijk 

225 euro. Via deze samenwerkingsovereenkomst komt het lokaal bestuur Zwevegem tussen voor het 

resterende bedrag van 25 euro (advies op kantoor) of 50 euro (advies aan huis).  
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5. Goedkeuring opdracht en bepaling gunningswijze voor de aanleg van een bikepark te Sint-

Denijs. 

Het lokaal bestuur Zwevegem heeft de intentie het sportaanbod uit te breiden met een bikepark. De vraag 

hiernaar komt steeds vaker terug en werd bevestigd in de werkgroep off-road van het wandel- en 

wielerplatform Zwevegem. Het mountainbike, trial en bmx aanbod in West-Vlaanderen is vrij beperkt en 

vaak niet uitdagend genoeg. Het bikepark moet dé plek zijn waar de beginnende tot gevorderde, de 

recreatieve tot competitieve biker (mountainbike, trial en bmx) van Zwevegem en omgeving aan zijn trekken 

komt. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er hun fietsvaardigheden optimaliseren, veiliger leren 

omgaan met hun fiets. Daarom is het belangrijk dat alle behendigheidsaspecten geïntegreerd worden zoals 

aangegeven in het bestek. Het bikepark moet, samen met de nog bij te sturen mountainbikeroute, een 

uithangbord worden voor onze gemeente. Dit kadert bovendien perfect in de bedoeling om de ruime 

omgeving rond de Gavers Harelbeke en Transfo Zwevegem op de kaart te zetten als avonturensportregio. 

De locatie voor dit bikepark is het tweede voetbalveld van sportcentrum Sint-Denijs dat slechts zelden 

gebruikt wordt. Dit uitwijkveld wordt ingeval van slechte weeromstandigheden en mede door de 

optimalisatie van enkele voetbalsites met kunstgrasvelden, niet meer gebruikt. Voor de aanleg van het 

bikepark werden opdrachtdocumenten pr-cbo-22-01 opgemaakt, met een totale raming van 206.611,57 euro 

exclusief btw of 250.000,00 euro inclusief btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te 

gunnen bij middel van openbare procedure. 

6. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan 

wegen en herinrichting publieke ruimte in Zwevegem 2022 en 2023. 

In kader van een goed wegenbeheer wenst de dienst publieke ruimte/groen en wegen een beroep te doen 

op professionele ondersteuning voor de uitwerking van diverse wegenbouwdossiers. Dit houdt zowel het 

ontwerpen van wegenherstel als herinrichting van straatprofielen, pleinen en parkings in. 

Als vanzelfsprekend worden alle huidige aandachtspunten inzake waterrobuustheid en ontharding 

opgenomen in deze opdracht. Hierdoor worden budgetsleutels buitengewoon onderhoud wegen en 

onthardingsprojecten samen gebundeld in 1 geïntegreerd ontwerptraject. De aan te stellen ontwerper 

begeleidt de dienst, van voorontwerp tot en met de uitvoering en de facturatie. 

Hiervoor werden opdrachtdocumenten pr-rda-22-02 opgemaakt waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te 

gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De opmaak van een ontwerp voor de 2 budgetsleutels “verkeersveilige toegang Sportpunt en 

Guldenspoorpad 2022” en “verbinding Bekaertstraat – Leanderhof – WZC 2023” is facultatief. Beide zijn 

afhankelijk van de uitslag van een ingediend subsidiedossier bij de Vlaamse overheid, te verwachten in de 

loop van februari 2022. Dit subsidiedossier, in kader van groenblauwe dooradering van bebouwde ruimte, 

legt een sterke focus op de Bekaertstraat. Indien deze subsidie toegekend wordt, is de dienst van mening 

dat een aparte studie voor de Bekaertstraat zich opdringt. Hierin zouden de 2 facultatieve budgetsleutels 

dan ook opgenomen worden. 

H1. Punt bij hoogdringendheid: 

Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20 januari 2022 

tot tijdelijk sluiten van de gemeentescholen vestigingen Kouter, Groene Kouter en ’t 

Winckeling  vanaf  vrijdag 21 januari 2022 tot en met vrijdag 28 januari 2022 en tot 

tijdelijk sluiten van de vestiging De Klim Op vanaf maandag 24 januari tot en met vrijdag 

28 januari 2022. 
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Op 20 januari 2022 pleegde de burgemeester mondeling crisisoverleg met de directie van de 

gemeenteschool Zwevegem, de schepen van onderwijs, de gemeentelijke verantwoordelijke preventie, CLB 

Groeninge, de verantwoordelijke arts en medische SPOC (single point of contact). Naar aanleiding hiervan 

besloot de burgemeester volgende maatregelen te nemen: 

1. De inrichtende macht van de gemeenteschool Zwevegem, meer specifiek voor de vestiging Kouter, 

Groene Kouter en ’t Winckeling, te verplichten alle klassikale lessen op te schorten vanaf 21 januari 2022 

tot en met 28 januari 2022 en voor de vestiging Klim OP vanaf 24 januari 2022 tot en met 28 januari 

2022. 

2. Elke activiteit te verbieden in en op het integrale schooldomein schooldomein tijdens dezelfde periode,  

met als enige uitzondering het voorzien van noodopvang door de vestiging De Klim Op. 

3. De inrichtende macht te verplichten om voormelde noodopvang in de vestiging De Klim Op te voorzien 

volgens de hierna beschreven modaliteiten; de inrichtende macht van de school op te leggen 

noodopvang te voorzien, volgens deze modaliteiten: 

1) Gebruik van de noodopvang wordt afgeraden. 

2) De noodopvang is er enkel voor leerlingen waarvan (desgevallend beide) ouder(s) en/of voogd(en) 

beschikken over attestering van de werkgever dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is. 

3) Leerlingen kunnen enkel terecht in de noodopvang wanneer zij zich vooraf inschrijven voor volledige 

dagen en enkel tijdens de schooluren. 

4) Tijdens de noodopvang dienen alle aanwezigen op het schooldomein een mondmasker te dragen, de 

afstandsregels te respecteren, voldoende te verluchten, handen te wassen, en algeheel waakzaam te 

zijn. 

4. De leerlingen van voormelde schoolvestigingen aan te bevelen hun contacten te beperken tot het strikte 

minimum en in die periode niet deel te nemen aan indoor vrijetijdsactiviteiten. 

Rekening houdend met diverse factoren was onmiddellijk ingrijpen door de burgemeester noodzakelijk: 

- Een verdere exponentiële stijging van het aantal besmettingen diende onmiddellijk voorkomen te worden. 

- De geldende procedure zoals opgelegd door onderwijs Vlaanderen diende gerespecteerd te worden. 

- De adviezen die werden geformuleerd door zowel het CLB, de medische SPOC (single point of contact), en 

het crisisoverleg, waren eenduidig, en beaamden de noodzaak van onmiddellijk handelen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het besluit van de burgemeester en het te 

bekrachtigen. 

7. Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 


