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V1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Terug invoeren blauwe zone'.

In zijn e-mail d.d. 23 maart 2022 vraag raadslid Wim Monteyne om, namens de N-VA-fractie, volgend punt 
aan de agenda toe te voegen:
“Terug invoeren blauwe zone.”
Eén van de belangrijkste factoren, zo niet de belangrijkste factor, in een sterk lokaal economisch beleid blijft 
de mobiliteits- en parkeermogelijkheid in de handelskernen. 
Aan het begin van de coronacrisis werd het bestaande parkeerbeleid grondig door elkaar geschud door de 
niet-verlenging van de blauwe zone in het centrum van Zwevegem. 
Met N-VA Zwevegem hebben we meermaals onze kritiek omtrent deze nogal roekeloze maatregel geuit, toch 
bleef deze situatie bijna twee jaar lang ten koste van heel wat handelaars, bestaan. 
Ook in de deelgemeenten blijven de mobiliteits- en parkeerproblemen, die reeds voor de coronacrisis 
bestonden, aanslepen. 
Voor N-VA Zwevegem is het tijd om de problemen aan te pakken in plaats van voor zich uit te schuiven, 
zowel wat betreft Zwevegem-centrum als de deelgemeenten. 
We pleiten in de eerste plaats voor een snelle en duurzame oplossing. Hierbij is het voor N-VA Zwevegem 
belangrijk dat de controleerbaarheid en effectiviteit van het parkeersysteem centraal staan, zodat de 
regeling geen druppel op een hete plaat wordt. 
N-VA Zwevegem geeft, vooral omwille van praktische redenen, de voorkeur aan een herinvoering van de 
blauwe zone in Zwevegem-centrum. We nemen dit standpunt in op basis van verschillende gronden. 
Zo bleek uit onze recentelijke rondvraag bij de Zwevegemse handelaars een consensus te bestaan om de  
blauwe zone opnieuw in te voeren. Vele handelaars zijn ervan overtuigd dat de blauwe zone de meest 
effectieve oplossing is met het oog op de controleerbaarheid van het parkeerbeleid. 
Verder is de blauwe zone een gekend concept voor de inwoners van Zwevegem-centrum, wat de naleving 
ervan enkel ten goede kan komen. 
De blauwe zone beperkt de parkeertijd in principe tot twee uren, hoewel die parkeertijd wettelijk gezien ook 
lager kan liggen mits deze uitzondering duidelijk wordt aangegeven. 
We vragen aan de gemeenteraad om principieel akkoord te gaan met het terug invoeren van een blauwe 
zone in Zwevegem-centrum. De juiste afbakening en modaliteiten kunnen in een volgende fase uitgewerkt 
worden.

V2. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Oprichten adviesraad lokale economie en 
feestelijkheden'.

In zijn e-mail d.d. 23 maart vraagt raadslid Wim Monteyne, namens de N-VA-fractie, om volgend punt aan 
de agenda toe te voegen:
“Oprichten adviesraad lokale economie en feestelijkheden.”
Onze gemeente kent heel wat adviesraden, waarvan de werking vaak positief wordt beoordeeld. Ook 
ondernemend Zwevegem kende in de vorige legislatuur de zogenaamde ondernemersraad, die als 
communicatielijn diende tussen de gemeente en onze lokale handelaars. Om onduidelijke redenen werd 
deze ondernemersraad opgedoekt bij het begin van de legislatuur. 
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N-VA Zwevegem wil opnieuw dergelijk advies- en overlegorgaan in het leven roepen, van waaruit ook een 
inbreng kan worden gedaan met betrekking tot de Zwevegemse feestelijkheden. 
Elke handelaar moet de mogelijkheid krijgen om via deze adviesraad zijn of haar stem te laten horen. 
Uit de recente rondvraag van N-VA Zwevegem bij de lokale handelaars bleek dat velen vaak onvoldoende of 
gewoonweg niet gehoord worden wanneer beslissingen worden genomen die weerslag hebben op hun zaak 
of de lokale economie in het algemeen. We zijn ervan overtuigd dat elke handelaar in dergelijke zaken een 
wettelijk verankerde inspraakmogelijkheid moet krijgen, wat kan door de oprichting van een specifieke 
adviesraad voor lokale economie en feestelijkheden. 
We vragen aan de gemeenteraad om principieel akkoord te gaan met het oprichten van een adviesraad 
lokale economie & feestelijkheden.


