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1. DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR 
 

1.1. ALGEMENE INFORMATIE 

Toestand op 31 december 2016

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

In het Gemeentepunt zijn sedert 16 september 2013 het gemeentebestuur, het OCMW, de wijkwerking van de politie 
en de PWA-diensten/Werkpunt gehuisvest.

GemeentePunt
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
T 056 76 55 67
web. www.zwevegem.be

Gemeentebestuur
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 67
E gemeentebestuur@zwevegem.be
web. www.zwevegem.be

 OCMW
Blokkestraat 29, bus 2
8550 Zwevegem
T 056 76 52 00
E info@ocmw.zwevegem.be
web. www.zwevegem.be
 

 

Openingsuren Gemeentepunt:
ma.: van 9 u. tot 12.30 u.*
di.: van 9 u. tot 12.30 u.*
Woe.: van 9 u. tot 12.30 u. en
van 13.30 u. tot 16.30 u.**
do.: van 9 u. tot 12.30 u.*
vr.: van 9 u. tot 12.30 u.*
* balie politie sluit om 12 u.
** balie politie niet open op woensdagnamiddag
Balies burger en welzijn, woon- en
leefomgeving en politie ook open op:
di.: van 16.30 u. tot 19 u.* 
Za.: van 9 u. tot 11 u.
* woon en leefomgeving: enkel op afspraak 
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Politie
Blokkestraat 29, bus 3
8550 Zwevegem
T 056 62 67 82
web. www.pzmira.be

 Werkpunt/PWA
Blokkestraat 29, bus 4
8550 Zwevegem
T 056 76 56 50
E werkpunt@zwevegem.be
web. www.zwevegem.be
Openingsuren: woe.: van 9 u. tot 12.30 u. en
            van 13.30 u. tot 16.30 u.  
           Anders op afspraak. 

 Openbare Bibliotheek 
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
T 056 76 59 00
E bibliotheek@zwevegem.be
Openingsuren: ma.- do. -vr.: van 13 u. tot 19 u.
 di.- woe.: van 10 u. tot 19 u.
 za.: van 9 u. tot 12 u.

 Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
T 056 76 58 00
E sport@zwevegem.be
Openingsuren: ma. tot en met vr.: van 8.30 u. tot 12 u. en
 van 13.30 u. tot 16.30 u.

BESTUURLIJKE INRICHTING

N.I.S. nr. : 34042
Postrekening nr. : 000-0019534-37
Rekening Dexia : 091-0002594-04

Kies- en gerechtelijke indeling
. kieskanton:    Kortrijk
. vredegerecht:    kanton Kortrijk
. gerechtelijk arrondissement:  Kortrijk
. gerechtelijke diensten:  Burg. Nolfstraat 10A, Kortrijk

VOOGDIJ

Provinciaal Bestuur: Burg 4 – Brugge 
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap: Markiesstraat 1 – Brussel
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1.2. POLITIEKE ORGANEN

1. SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD

Op 31 december 2016 

Voorlopige foto.  Anthony De Jonckheere werd vervangen door Carol Bostyn. Eric Françoys + 19/04/2017 

 BURGEMEESTER 
GB DOUTRELUINGNE Marc  Priesterstraat 6, 8554 Sint-Denijs

 SCHEPENEN 
N-VA MONTEYNE Wim  Nachtegaalstraat 15, 8550 Zwevegem
SP.A CLAEYS Marc   Harelbeekstraat 41, 8550 Zwevegem
N-VA ROLLEZ Johan   Deerlijkstraat 103, 8550 Zwevegem
N-VA DEFOOR Eddy   Zwevegemstraat 48, 8553 Otegem
SP.A DESLOOVERE Marc  Luxemburglaan 24, 8550 Zwevegem
GB VANASSCHE Luc  Paul Ferrardstraat 41, 8550 Zwevegem
  
 VOORZITTER OCMW 
N-VA DEFOIRDT Katrien  Klein Ronsestraat 7, 8553 Otegem

 RAADSLEDEN 
GB AMELYNCK Gerard *  Gaversstraat 3, 8550 Zwevegem
GB NYS Davy   Bekaertstraat 22, 8550 Zwevegem
N-VA MAES Erik   Vredelaan 40, 8550 Zwevegem
N-VA	 VERMEULEN	Sofie	*	 	 Peter	Benoitstraat	13,	8550	Zwevegem
N-VA DE JONCKHEERE Anthony Ommegangstraat 9, 8550 Zwevegem 
(werd vervangen door Carol Bostyn, beslissing gemeenteraad  19/12/2016)
N-VA BOSTYN Carol   Paridaanstraat 24, 8550 Zwevegem  
N-VA DEPREZ Christiana  Winkelstraat 93, 8550 Zwevegem
SP.A VAN HERPE Freddy *  Hoogstraat 1, 8554 Sint-Denijs
CD&V VANWELDEN Claude  Bellegemstraat 124, 8550 Zwevegem
CD&V SPINCEMAILLE Eliane *  Vichtestraat 5, 8553 Otegem
CD&V POLEYN Sabine   Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem
CD&V DEGEZELLE Isabelle  Oeverlaan 27, 8552 Moen
CD&V DESMET Dirk   Hinnestraat 19G, 8550 Zwevegem
CD&V GOEMAERE Yves  Populierenlaan 16, 8553 Otegem
CD&V DESMET Christine  Olieberg 14, Moen 8552
CD&V DEWAELE Bart   Kasselrijstraat 4, 8553 Otegem
CD&V FRANCOYS Eric   Gauwelstraat 101, 8551 Heestert
CD&V DEPREZ Raf   Stijn Streuvelsstraat 26, 8551 Heestert
CD&V COLSON Bart   Lindelaan 5, 8550 Zwevegem
CD&V DESMET Brigitte   Kooigemstraat 70 A, 8554 Sint-Denijs
CD&V VANHESSCHE Sem  Denemarkenlaan 4, 8550 Zwevegem
* = fractievoorzitter
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L E E S : 
GB : GEMEENTEBELANGEN

In 2016 vonden er 11 zittingen van de gemeenteraad plaats.

2. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Op 31 december 2016

 
Burgemeester 
Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen)
Priesterstraat 6
8554 Sint-Denijs
T 056 76 55 91
E marc.doutreluingne@zwevegem.be 

Is	 verantwoordelijk	 voor:	 algemeen	 beleid	met	 inbegrip	 integraal	 fietsbeleid,	 personeel,	 financiën,	 informatie	 en	
communicatie, politie, brandweer, veiligheid, externe betrekkingen met inbegrip van intergemeentelijke samenwerking, 
landbouw en natuur.

 
Eerste Schepen 
Wim Monteyne  (N-VA)
Nachtegaalstraat 15
8550 Zwevegem
T 056 76 55 93 
E wim.monteyne@zwevegem.be  

Is verantwoordelijk voor: ruimtelijke ordening, wonen, mobilieit, milieu, energie en groenbeleid.

Tweede Schepen 
Marc Claeys (sp.a)
Harelbeekstraat 41
8550 Zwevegem
T 056 76 55 92
E marc.claeys@zwevegem.be
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Is verantwoordelijk voor: sociale zaken, armoedebestrijding, welzijn, seniorenbeleid, sociale tewerkstelling, gelijke 
kansen en ontwikkelingssamenwerking.

Derde schepen 
Johan Rollez (N-VA)
Deerlijkstraat 103
8550 Zwevegem
T 056 76 55 96 
E johan.rollez@zwevegem.be 

Is verantwoordelijk voor: onderwijs, cultuur, bibliotheek, jeugd, erfgoed en ICT.

Vierde Schepen 
Eddy Defoor (N-VA)
Zwevegemstraat 48
8553 Otegem
T 056 76 55 75 
E eddy.defoor@zwevegem.be 

Is verantwoordelijk voor: lokale economie, handel, herwaardering deelgemeenten, ontmoetingcentra, bibus, 
feestelijkheden en toerisme.

Vijfde Schepen 
Marc Desloovere (sp.a)
Luxemburglaan 24
8550 Zwevegem
T 056 76 55 94 
E marc.desloovere@zwevegem.be 

Is verantwoordelijk voor: openbare werken, nutsvoorzieningen, patrimonium en preventie.
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Zesde Schepen 
Luc Vanassche (Gemeentebelangen)
Paul Ferrardstraat 41
8550 Zwevegem
T 056 76 55 97
E luc.vanassche@zwevegem.be

Is verantwoordelijk voor: sport, burgerlijke stand en begraafplaatsen.

OCMW-Voorzitter
Katrien Defoirdt (N-VA)
Klein Ronsestraat 7
8553 Otegem
T 056 76 52 00
E katrien.defoirdt@ocmw.zwevegem.be

Gemeentesecretaris 
Jan Vanlangenhove
Blokkestraat 29
8550 Zwevegem
T 056 76 55 05
E jan.vanlangenhove@zwevegem.be

Het College voor burgemeester en schepenen is iedere werkdag te bereiken in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29, 
Zwevegem, op afspraak, tel. 056 76 55 67.

Het College voor burgemeester en schepenen hield 50 zittingen in 2016.
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1.3. ADVIESORGANEN

1. OUDERENADVIESRAAD

secretariaat:
Burger en Welzijn
Welzijn
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 75
E welzijn@zwevegem.be

Voorzitter: Jozef Tienpont
Secretaris: Marijke Orins

Werking 2016
Subsidiereglement ouderenverenigingen: opstart werkgroep, uittekenen van de principes voor een nieuw reglement.
Opvolging uitvoering van de meerjarenplanning 2014-2019, met vraagstelling, verduidelijking en raadgeving over 
bepaalde punten, zoals
• De nieuwbouw woonzorgcentrum Sint-Amand, opvolging werken, prijszetting, wachtlijst, erediensten binnen het 

woonzorgcentrum, medicatie…
• Assistentiewoningen in Leanderhof
• De	afspraken	rond	maaltijden	woonzorgcentrum,	serviceflats…
• De poetsdienst OCMW.
• De onderhoudsplicht en het leggen van hypotheek op de woning.
• Het armoedepreventieplan en de initiatieven in dit kader.
• De opstart van een zorgnetwerk in Zwevegem en een dorpsrestaurant in de woonzorgcentra.
• Zwevegem Hartveilige Gemeente.
• De	gratis	opleidingen	reanimeren	en	defibrilleren.
• Het charter gezonde gemeente: project “Zwevegem stopt met roken”.
• De nieuwe aanvraagprocedure tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid.
• Punten	rond	mobiliteit	(specifieke	verkeerssituaties,	verkeersveiligheid	fietsers,	snelheidsbeperkende	maatregelen,	

(gevaarlijke) oversteken…).
• De kerkhoven (toegankelijkheid, banken…).
• Openbare toiletten.

De raad gaf op vraag van het beleid ook advies over
• Het plaatsen van bijkomende AED’s.
• Het nieuw gemeentelijk reglement voor toekennen van een bijzondere toelage.
• Het reglement dat het beheer van de inschrijvingslijst en de opnameprocedure regelt voor de groep 

assistentiewoningen Blyhove I en II en de Courbe. 
• De gemeentelijke toelagen voor seniorenverenigingen en de feesten voor 60+.

De raad verdiepte zich in 2016 verder in het thema “menswaardig ouder worden”. In dit kader nam de raad volgende 
initiatieven en nodigde deskundigen uit:
• 8/2: toelichting over het aanpassen van de woning door Inter - Westkans (West-Vlaams Bureau voor Gelijke 

Kansen en Toegankelijkheid).
• 9/5: uiteenzetting over sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Zwevegem: missie en visie, plan van 

aanpak, het aanbod voor senioren/ouderen - nu en de toekomstplannen, hoe gebeurt de toewijzing. 
• 20/9:	uiteenzetting	over	financiële	tegemoetkomingen	voor	ouderen	en	de	werking	van	een	dienst	maatschappelijk	

werk binnen een ziekenfonds.
• 12/12: toelichting ligdagprijsbepaling in woonzorgcentrum Sint-Amand.
• 12/12: opstart van een zorgnetwerk in Zwevegem.

De	raad	organiseerde	vorming	rond	elektrisch	fietsen,	een	vormingssessie	over	 facebook	en	een	 informatiesessie	
over gevaren van betalen via internet en online bankieren.
Organisatie activiteiten
• Kaarting voor alle seniorenverenigingen.
• Feesten 60-plussers, door de vijf comités 60+ op de verschillende deelgemeenten.

Werkingstoelage 2016
825 euro
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2. CULTURELE RAAD

secretariaat:
Vrije Tijd
Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 70
E cultuur@zwevegem.be

Voorzitter: Geert Vanhessche
Secretaris: Paulette Loosveldt

 Werking 2016
• Voorbereiding huldiging cultureel verdienstelijke personen.
• Voorbereiden Jaar van het Beeld.
• Opvolging werkgroep Guldensporenviering.
• Opvolging werkgroep cultureel abonnement.
• Opvolging UiTPAS.
• Toelichting erfgoedconvenant / IOED.

 Werkingstoelage 2016
Gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid: 825 euro
Gemeentelijke toelagen voor culturele en socio-culturele verenigingen: 41.676,50 euro

3. SPORTRAAD

secretariaat:
Sportdienst
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
T 056 76 58 00
E sport@zwevegem.be

Voorzitter: Dirk Deldaele
Secretaris: Johan Van Wonterghem

Werking 2016
• Bevordering sport, LO… voor alle inwoners.
• Advies aan gemeentebestuur: op eigen initiatief of op verzoek.
• Deelname aan overleg.
• Overleg en samenwerking tussen clubs stimuleren: kampioenschappen van Zwevegem, 4 together zwemwedstrijd…
• Voorstellen op basis van behoeften.
• Onderzoek.
• Follow up dossier clubsubsidies.
• Organisatie kampioenenviering.
• Stimulator	 kwaliteit	 &	 opleiding:	 bijscholingen,	 individuele	 bestuurs-,	 trainers-	 en	 officialsopleiding,	 infoluik	

algemene vergadering sportraad…
• Brede beweegcampagne.
• Eigen werking adviesraad: algemene vergadering, boekhouding, statuten, sportradenavond. 

Werkingstoelage 2016
825 euro



12

4. MINARAAD

secretariaat:  
Woon en leefomgeving
Milieu
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 80 
E milieu@zwevegem.be

Voorzitter: Herwig Deconinck 
Secretaris: Lies Loosvelt

Werking 2016
Open milieuadviesraden in verband met voetwegen, Milieuboot, wijkcomposteren, Zwaluwwandeling, stand van zaken 
herbruikbare luiers, minaraad kalender, Burgemeestersconvenvant, Nacht van de duisternis, Dag van de Trage weg, 
werkplan stadlandschap Leie en Schelde, infoavond extensief tuinbeheer, autorally 6uren van Kortrijk, autocross, 
knotten wilgen.

Werkingstoelage 2016
1.250 euro
Hiervan gaat er 500 euro naar de compostmeesters.

5. ADVIESRAAD VOOR GROEN EN BEBLOEMING 

secretariaat:  
Publieke Ruimte
Dienst Groen, natuur & landschap
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
T 056 76 57 40
E: adviesraadgroen@zwevegem.be

Voorzitter: Goossens Frans
Secretaris: Dirk Vandromme

Werking 2016
Projecten of behandelde thema’s: 

• Boomplantdag op 21/03/2016 in Stedestraat, Kappaert, Kerkomtrek in nieuwe boombak in samenwerking met 
Kappaertschool en Groendienst Zwevegem.

• Groen- en bebloemingsactie (circa 500 deelnemende gezinnen) met jurering: zomer 2016 – aanpak nieuwe en 
jonge deelnemers.

• Openbare en private bebloeming: Zomer- en lentebebloeming.
• Meters en peters voor gemeentelijke bloemschalen.
• Geboortebomen Lettenhofpark: acie op 12/11/2016.
• Biodiversiteitcharter 2015-2018.
• Burgemeestrsconvenant .
• Stadlandschap Leie – Schelde: werkplan 2017.
• Groene Lente 2016.
• Transfopark; Lettenhofpark; Gemeentepark; Park Leanderhof.
• Losschaertwijk.
• Zwevegems groenbeleid en groenbeheer: algemeen.
• Kappingen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
• Spoorwegbedding 85 Trimaarroute en herinrichting stationsplein Sint-Denijs .
• Inboet straat- en parkbomen.
• Aanpak nieuwe en jonge deelnemers aan groen- en bebloemingsactie.
• Aanstellen 2 nieuwe leden van de adviesraad.
• Bloembollenactie in samenwerking met Scouts Zwevegem.
• Voordrachten in verband met tuin- en groenaanleg en –beheer.
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Vergaderingen/activiteiten 2016: 7

• Plenaire vergaderingen op 17/03; 18/10 en 15/12.
• 21/03/2016: Europese boomplantactie Kappaert.
• 21/06/2016: studiedag Alternatieve bebloeming en gazontypes.
• 22/11/2016: voordracht hedendaagse tuinarchitectuur en tuintrends.
• 05/02/2016: aanplanten bloembollen Scoutsterrein Winkelstraat.

Werkingstoelage 2016
825 euro 
3.125 euro voor de Groen- en bebloemingsactie 2016

6. GECORO 

secretariaat: 
Woon & Leefomgeving
Wonen 
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 57 20
E wonen@zwevegem.be

Voorzitter: Jiri Klokocka
Secretaris: Annelies Vanhaelemeersch

Werking 2016
De Gecoro werd opnieuw samengesteld met beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 2014. Er waren in 2016 
twee zittingen van de Gecoro:

4 februari 2016

   Agenda: 
   o GRUP 12-1 dorpskern Heestert.
   o GRUP 26-2 strategisch project Bekaert: herzieningen en wijzigingen. 

7. JEUGDRAAD

secretariaat:
Vrije Tijd
Jeugd
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 59 80
E jeugd@zwevegem.be

Voorzitters: Hermien Boerhaeve & Nele Dejaeger
Secretaris:  Annelies Staelens 

Werking 2016
• Fuifbeleid onder de loepe.
• Politiek in de ring.
• Gratis vormingsaanbod voor Zwevegems jeugdwerk.
• Uitbating uitleendienst.
• Vorming fuifbuddy’s.
• Subsidies voor het jeugdwerk.
• Nieuwe gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen.

Werkingstoelage 2016
825 euro
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8. GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR GEZINS- EN WELZIJNSBELEID 

secretariaat:
Burger en welzijn
Welzijn
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 75
E welzijn@zwevegem.be

Voorzitter: Renée Toye 
Secretaris: Marijke Orins

Werking 2016
Subsidiereglement sociale organisaties: binnen de werkgroep werd de basis uitgetekend voor wijzigingen aan het 
bestaande reglement. Opvolging uitvoering van de meerjarenplanning 2014-2019, met vraagstelling, verduidelijking 
en raadgeving over bepaalde punten, zoals

• Het armoedepreventieplan en de initiatieven in dit kader.
• De initiatieven op het vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning, zoals de pamperbank, 

huiswerkbegeleiding, gericht informeren van kansengezinnen, sessies babymassage, infoavond rond verlies en 
verdriet bij kinderen, gemeentelijk geboortepakket, Week van de Opvoeding, Huis van het Kind…

• De initiatieven op het vlak van gezondheidsbeleid: Zwevegem Hartveilige Gemeente; de gratis opleidingen 
reanimeren	en	defibrilleren;	het	charter	gezonde	gemeente:	project	“Zwevegem	stopt	met	roken”…

De raad gaf op vraag van het beleid ook advies over:
• Het plaatsen van bijkomende AED’s.
• Het nieuw gemeentelijk reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage.
• De gemeentelijke toelagen voor sociale organisaties.

Binnen de raad werd de werking van verschillende sociale organisaties en diensten toegelicht; en was er de jaarlijkse 
verdeling van kerstpakketten.

Werkingstoelage 2016
825 euro

9. NOORD-ZUIDRAAD

secretariaat
Burger en welzijn
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 59 80 
E welzijn@zwevegem.be 

Voorzitter: Roland Duyck 
Secretaris:	Michaël	Simoen

Werking 2016
• Mosseldiner	ingericht,	dit	jaar	ten	voordele	van	een	project	voor	de	watervoorziening	voor	Uru-indianen	in	Bolivië.
• Werkgroep Projecten: 17 projecten in het Zuiden, en 2 lokale sensibiliseringsprojecten gesteund.
• Fairtradegemeente.	De	titel	werd	officieel	overhandigd	in	februari	2016.
• Werkgroep 11.11.11: meer dan 10.000 euro werd ingezameld. Er was een Kweetetkwis, de deur-aan-deur actie 

en de actie in de warenhuizen, een plantenruilbeurs. 
• Infoavond ‘eerste hulp bij klimaatverwarring, door Pieter Boussemaere, in samenwerking met het Davidsfonds, 

Velt en Natuurpunt.

Werkingstoelage 2016
825 euro
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10. LOKALE OVERLEG KINDEROPVANG 

secretariaat:
Burger en welzijn
Welzijn
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem 
T 056 76 55 75
E welzijn@zwevegem.be

Voorzitter: Antoon Vanhaverbeke
Secretaris: Joke Anckaert

Werking 2016
Opvolging van en advies over kinderopvang op onze gemeente:
• Meldpunt Kinderopvang.
• Kinderopvang op woensdagnamiddag.
• Dagopvang Petoeter in korte vakanties.

Opvolging van het Huis van het Kind Zwevegem.
• Evaluatie Week van de Opvoeding.
• Stand van zaken acties in het kader van Actieplan Armoede.
• Fysieke Huis van het Kind Zwevegem.

Opvolging van het initiatief gratis huisvuilzakken voor grote gezinnen en de kinderopvang-voorzieningen. Bij elke 
bijeenkomst kwamen ook mededelingen vanuit Kind en Gezin en vanuit regionale overlegstructuren rond kinderopvang 
aan bod.

Werkingstoelage 2016
825 euro

11. BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK

secretariaat:
Openbare bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
T 056 76 59 00
E bibliotheek@zwevegem.be

Voorzitter: Piet Sileghem
Secretaris: personeel bibliotheek

Werking 2016
• Jaarrekening, meerjarenplanning en begroting. 
• Viering 20-jaar bibliotheek.
• Werkingsresultaten bib en bibus.
• Nieuw organogram.
• Activiteiten bib:
           o Voorleesuurtjes
           o Computercursussen: digidokter
           o Jeugdboekenweek: auteurslezingen en boekenspel
           o Kinder- en jeugdjury Vlaanderen: slotfeest
• E-boekenproject.
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1.4. COMMISSIES

In de schoot van de nieuwe gemeenteraad zijn drie commissies opgericht.

• Commissie 1:
Deze commissie is verantwoordelijk voor algemene zaken, politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, 
financiën	en	intergemeentelijke	samenwerking.

• Commissie 2:
Deze commissie is verantwoordelijk voor openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium 
en mobiliteit.

• Commissie 3:
Deze commissie is verantwoordelijk voor cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking.

Aantal commissies:
- Commissie I: 18 april 2016, 4 juli 2016, 5 december 2016
- Commissie II:  11 februari 2016; 9 juni 2016
- Commissie III: 19 januari 2016, 19 april 2016, 4 juli 2016

Commissie I Commissie II Commissie III
Amelynck Gerard (vz) Erik Maes (vz) Deprez Christiana (vz)
Vermeulen	Sofie Deprez Christiana Vermeulen	Sofie
Deprez Christiana Nys Davy Nys Davy
Vanherpe Freddy Vanherpe Freddy Vanherpe Freddy
Goemaere Yves Deprez Raf Desmet Christine
Colson Bart Poleyn Sabine Françoys Eric
Spincemaille Eliane Dewaele Bart Vanhessche Sem

  
1.5. INTERCOMMUNALES EN VZW’S

Gaselwest
Volmachtdrager Algemene Vergadering Davy Nys
Plaatsvervangend volmachtdrager Gerard Amelynck
Commissaris Freddy Van Herpe
Raad van Bestuur Marc Desloovere
Sectorbestuurder RBC Oost Marc Desloovere

 
  

Figga
Volmachtdrager Johan Rollez

 
  

De Watergroep
Sector Comité Kortrijk Wim Monteyne
Algemene Vergadering met stem Wim Monteyne
Algemene vergadering vertegenwoordiger Christiana Deprez
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Leiedal
Algemene Vergadering Christiana Deprez
Bestuurder met raadgevende stem Eliane Spincemaille
Raad van Bestuur Wim Monteyne

 
  

Imog
Algemene Vergadering Freddy Van Herpe
Buitengewone Algemene Vergadering Freddy Van Herpe
Bestuurders met stemrecht Gerard	Amelynck	&	Sofie	Vermeulen

 

WIV (Vliegveld Wevelgem)
Buitengewone Algemene Vergadering Sofie	Vermeulen
Raad van Bestuur Marc Desloovere & Davy Nys
Bestuurder met raadgevende stem Yves Goemaere

 
  

Psilon (Crematoriumbeheer)
Algemene Vergadering   Freddy Van Herpe
Buitengewone Algemene Vergadering Freddy Van Herpe
Raad van Bestuur Erik Maes
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2. GEMEENTEFINANCIËN
2.1. RESULTAAT OP KASBASIS
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

RESULTAAT OP KASBASIS 2015 2016 Budget 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 6,459,442.65 7,188,214.24 3,203,967.73

   A. Uitgaven 28,379,693.65 28,961,205.45 30,659,463.72

   B. Ontvangsten 34,839,136.30 36,149,419.69 33,863,431.45

      1.a. Belastingen en boetes 18,925,776.67 19,281,319.35 17,234,174.77

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

      2. Overige 15,913,359.63 16,868,100.34 16,629,256.68

II. Investeringsbudget (B-A) -684,251.71 -10,228,475.12 -8,013,659.12

   A. Uitgaven 5,632,962.00 11,329,202.41 9,460,873.84

   B. Ontvangsten 4,948,710.29 1,100,727.29 1,447,214.72

III. Andere (B-A) -3,415,501.49 1,486,795.32 837,553.24

   A. Uitgaven 3,569,708.87 3,201,630.04 3,260,506.00

      1. Aflossing financiële schulden 3,569,708.87 3,201,630.04 3,260,506.00

         a. Periodieke aflossingen 3,569,708.87 3,201,630.04 3,260,506.00

         b. Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige transacties

   B. Ontvangsten 154,207.38 4,688,425.36 4,098,059.24

      1. Op te nemen leningen en leasings 4,590,366.12 4,000,000.00

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 154,207.38 98,059.24 98,059.24

         a. Periodieke terugvorderingen 154,207.38 98,059.24 98,059.24

         b. Niet-periodieke terugvorderingen

      3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2,359,689.45 -1,553,465.56 -3,972,138.15

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1,734,979.60 4,094,669.05 4,094,669.05

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4,094,669.05 2,541,203.49 122,530.90
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Hoeveel van de middelen die de gemeente heeft 
gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de 
vereffening van de geplande en lopende netto periodieke 
leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te 
financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen 
te dragen?

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2015 2016 Budget 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 7,567,499.88 8,186,967.61 4,226,908.71

   A. Exploitatieontvangsten 34,839,136.30 36,149,419.69 33,863,431.45

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 27,271,636.42 27,962,452.08 29,636,522.74

      1. Exploitatie-uitgaven 28,379,693.65 28,961,205.45 30,659,463.72

      2. Nettokosten van de schulden 1,108,057.23 998,753.37 1,022,940.98

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4,523,558.72 4,083,473.55 4,185,387.74

   A. Netto-aflossingen van schulden 3,415,501.49 3,084,720.18 3,162,446.76

   B. Nettokosten van schulden 1,108,057.23 998,753.37 1,022,940.98

Autofinancieringsmarge (I-II) 3,043,941.16 4,103,494.06 41,520.97

2.3 Exploitatie

Code 2015 2016 Budget 2016

I. Uitgaven 28,379,693.65 28,961,205.45 30,659,463.72

   A. Operationele Uitgaven 27,238,338.63 27,865,216.39 29,592,929.31
      1. Goederen en diensten 60/1 6,570,579.61 7,098,904.99 8,149,635.78

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 12,253,040.67 12,461,923.40 12,843,087.20

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

      4. Toegestane werkingssubsidies 649 8,214,074.38 8,308,720.75 8,464,275.61

      5. Andere operationele uitgaven 640/7 200,643.97 -4,332.75 135,930.72

   B. Financiële uitgaven 65 1,141,355.02 1,095,989.06 1,066,534.41

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 34,839,136.30 36,149,419.69 33,863,431.45

   A. Operationele ontvangsten 33,963,613.56 34,279,993.44 32,074,798.37
      1. Ontvangsten uit de werking 70 4,328,264.03 4,519,632.20 4,491,525.29

      2. Fiscale ontvangsten en boetes 18,925,776.67 19,281,319.35 17,234,174.77

         a. Aanvullende belastingen 16,843,345.33 17,254,726.32 15,209,674.77

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 9,590,948.40 9,147,055.17 7,858,717.18

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 6,874,550.74 7,725,446.22 6,978,623.27

            - Andere aanvullende belasting 7302/9 377,846.19 382,224.93 372,334.32

         b. Andere belastingen 731/9 2,082,431.34 2,026,593.03 2,024,500.00

      3. Werkingssubsidies 9,958,996.91 10,355,997.32 10,262,481.35
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         a. Algemene werkingssubsidies 4,532,629.45 6,395,017.50 6,405,396.03

            - Gemeente- of provinciefonds 7400 4,233,970.64 4,380,335.28 4,390,713.80

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 298,658.81 2,014,682.22 2,014,682.23

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 5,426,367.46 3,960,979.82 3,857,085.32

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 750,575.95 123,044.57 86,616.96

   B. Financiële ontvangsten 75 875,522.74 1,869,426.25 1,788,633.08
   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 794

III. Saldo 6,459,442.65 7,188,214.24 3,203,967.73

2.4 Investeringen

DEEL 1: UITGAVEN Code 2015 2016 Budget 2016

I. Investeringen in financiële vaste activa 61,394.04 1,017,682.71 1,017,682.71

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281 61,394.04 1,017,682.71 1,017,682.71

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa 5,421,796.42 9,949,894.28 7,862,293.13
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
 materiële vaste activa 5,421,796.42 9,949,894.28 7,862,293.13
      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 836,250.15 1,020,526.67 1,565,695.60

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3,906,877.19 4,102,633.78 6,015,914.49

      3. Roerende goederen 23/4 678,669.08 254,404.52 280,683.04

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25 4,572,329.31

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2,150.00

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 147,621.54 361,625.42 580,898.00

TOTAAL UITGAVEN 5,632,962.00 11,329,202.41 9,460,873.84
DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 2015 2016 Budget 2016

I. Verkoop van financiële vaste activa 3,679,589.05

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
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   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281 3,679,589.05

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

   D. OCMW-verenigingen 283

   E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 1,255,650.00 194,490.00 140,000.00
   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige 
materiële vaste activa 1,255,650.00 194,490.00 140,000.00
      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1,255,650.00 194,490.00 140,000.00

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

      3. Roerende goederen 23/4

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25

      5. Erfgoed 27

   B. Overige materiële vaste activa

      1. Onroerende goederen 260/4

      2. Roerende goederen 265/9

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 
materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180 
4951/2 13,471.24 906,237.29 1,307,214.72

TOTAAL ONTVANGSTEN 4,948,710.29 1,100,727.29 1,447,214.72

2.5 Fiscaliteit

2014 2015 2016
Aanvullende belastingen 17,264,477.03 16,843,345.33 17,229,845.12
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 10,268,705.90 9,590,948.40 9,122,173.97
Aanvullende belasting op de personenbelasting 6,629,496.62 6,874,550.74 7,725,446.22
Motorrijtuigen 364,522.33 373,855.62 377,567.56
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Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten 1,475.68 3,785.57 4,477.87
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 276.50 205.00 179.50

Belastingen op prestaties 3,275.00 5,825.00 3,175.00
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 3,275.00 5,825.00 3,175.00

Belastingen inzake openbare hygiëne 711,592.27 714,417.85 723,940.48
Jaarlijkse milieubelasting 708,592.27 714,417.85 723,442.48
Ontgraving 3,000.00 0.00 0.00
Sluikstorten 0.00 0.00 498.00

Bedrijfsbelastingen 751,136.91 985,313.49 928,917.55
Drijfkracht 571,279.00 748,830.00 706,711.00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 177,418.34 234,060.61 219,660.97
Ambulante handel 1,452.00 1,439.00 1,547.00
Taxidiensten 987.57 983.88 998.58

Belastingen op het gebruik van het openbaar domein 351,000.00 321,000.00 331,000.00
Masten en pylonen 345,000.00 315,000.00 325,000.00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Belastingen op patrimonium 75,625.00 55,875.00 34,500.00
Leegstaande woningen en gebouwen 58,000.00 39,000.00 15,000.00
Tweede verblijven 17,625.00 16,875.00 19,500.00
Onbebouwde percelen 0.00 0.00 0.00

Andere belastingen 0.00 0.00 5,060.00
Boetes 0.00 0.00 5,060.00

TOTAAL 19,157,106.21 18,925,776.67 19,256,438.15
(*) Bedragen zijn inclusief vorige dienstjaren
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 3. ORGANISATIE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING 

3.1. HUISVESTING GEMEENTEDIENSTEN 
 
1. GEMEENTEPUNT

De gemeente- en OCMW-diensten startten op maandag 16 september 2013 de dienstverlening in het Gemeentepunt, 
in	de	Blokkestraat	29,	Zwevegem.	Op	zaterdag	5	oktober	2013	vond	de	officiële	opening	plaats	van	het	Gemeentepunt	
en op zondag 6 oktober 2013 was er een inkijkdag voor de inwoner.

De voormalige verkoopkantoren van Bekaert in de Blokkestraat werden verbouwd tot administratief centrum.
In ruim 5000 m² zijn de gemeente- en OCMW-diensten, PWA, Werkpunt en wijkwerking politie gehuisvest. Een 
goede dienstverlening voor alle Zwevegemnaren op 1 centraal punt en met een zeer goede bereikbaarheid is de 
belangrijkste troef van het Gemeentepunt.

Het concept van het gebouw is energie- en klantvriendelijk (minder loketten maar betere service).
Het gemeentebestuur wil met het Gemeentepunt niet alleen werk maken van centralisatie en functionele 
dienstverlening, maar tegelijkertijd ook dienstverlening op maat uitbouwen voor minder mobiele bewoners.
 
2.BiBUS 

De bibus biedt bibliotheekservice en dienstverlening van de departementen ‘burger en welzijn’ en OCMW. Volgens 
een vast rittenschema houdt de bibus halt in de deelgemeenten en op plaatsen die buiten het centrum van de 
gemeente liggen.

Het rittenschema bleef behouden en werd aangevuld met een driewekelijks bezoek aan het gemeenschapsonderwijs 
‘De Windroos’.

Het aantal bezoekers steeg in 2016 tot bijna 21.500. Deze groei is in belangrijke mate te wijten aan het stijgend 
aantal klasbezoeken in schoolverband. 

Bijna 20 procent van alle bibliotheekuitleningen gebeuren op de bibus.

Het aantal andere gebruikers voor de dienstverlening van ‘burger en welzijn’ en OCMW bleef nagenoeg stabiel. 

De vaste personeelsbezetting werd behouden: 1 coördinator, 2 medewerkers van de bibliotheek en 2 medewerkers 
van de dienst Burger en Welzijn.
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Enkele cijfers:

2014 2015 2016
aantal 
bibliotheekuitleningen

37.617 40.224 39.571

totaal aantal bezoekers 21.099 21.463 22.379
aantal bezoekers 
voor de aankoop van 
vuilniszakken

786 649 537

aantal bezoekers voor 
de aanvraag of de 
activatie van een E-id

229 611 966

aantal personen dat 
gebruik maakte van het 
internet

559 262 284

aantal personen dat 
langs kwam voor 
het invullen van 
de informatiebrief 
buitenlands pensioen

70 102 107
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3.2. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

1. EXTERNE COMMUNICATIE

Personeel en werking
Communicatie
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 40
E informatie@zwevegem.be

 1. Huisstijl gemeente en OCMW Zwevegem
In 2016 startten de voorbereidingen voor de vernieuwing van logo en huisstijl Zwevegem: gemeentebestuur en 
OCMW-bestuur.

 2. Gemeentelijk Informatieblad – Infopunt Zwevegem
In functie van het “Infopunt” zijn redactieraden opgericht volgens de rubrieken van de website: “vrije tijd”; “leren”; 
“over Zwevegem”; “economie”; “woon en leefomgeving” en “Uit in Zwevegem”. Het nieuwe “Uit in Zwevegem” is 
opgebouwd uit de Uit-databank, ter vervanging van de vroegere activiteitenkalender.

Het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2014 heeft de lay-out en het drukken van Infopunt 
2015-2017 toegewezen aan IPM Ganshoren. Basiseditie 40 pagina’s: 3.724,84 euro, BTW incl. per nummer.

Op voorstel van de stuurgroep communicatie, en om budgettaire redenen, verschijnt het infopunt, 2 maandelijks in 
plaats van maandelijks.

3. Website: www.zwevegem.be
Op 1 december 2015 lanceerde Zwevegem de nieuwe website. De nieuwe website biedt online dienstverlening op 
maat van de burger en is afgestemd op mobiel gebruik: smartphone en tablet. 

Bezoekers van de website vinden onder “Dienstverlening en bestuur” hun weg in de praktische informatie over 
openingsuren en contactinformatie van de gemeente- en OCMW- diensten. Via de navigatie “Vrije Tijd” vindt de 
burger info over evenementen en activiteiten in de gemeente.

Evolutie aantal bezoeken op de website

jaar bezoeken unieke bezoeken
2016 482.381 219.678
2015 479.904 223.588
2014 455.595 215.404
2013 444.215 208.775
2012 401.785 191.334
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4. Informatiebrochure Zwevegem
Naar aanleiding van de opening van het Gemeentepunt werd een infogids uitgegeven, met nuttige en praktische 
informatie over de werking van het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening. De brochure werd in 2016 
geactualiseerd.

5. Dorpsraden
Op 25 september 2016 gaf Zwevegem het startschot voor een nieuw verhaal van participatie in de gemeente: de 
start van een dorpsraad voor de deelgemeente Otegem. Op 17 november 2016 vond de eerste dorpsraad plaats met 
30 leden en de verkiezing van een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. In 2017 worden de dorpsraden opgestart 
voor de deelgemeenten Moen, Heestert en Sint-Denijs. 

6. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de informatiedienst opgemaakt. Het document geeft de resultaten van het gevoerde 
beleid in 2016, alsook nuttige informatie over de werkzaamheden van de gemeentelijke diensten.

7. Persnota
In 2016 werden 11 persnota’s opgemaakt. De persnota bevat toelichtende nota’s bij ieder agendapunt van de 
openbare gemeenteraadszitting. De persnota wordt aan alle gemeenteraadsleden en de pers verspreid.

8. Bedrijfsfilm Zwevegem
De	bedrijfsfilm	over	Zwevegem	toont	de	gemeente	in	haar	diverse	aspecten.	

9. Zwevegemse Zeugefeesten 
Zwevegem organiseerde de eerste Zwevegemse zeugefeesten op zondag 18 september 2016, met verwijzing naar de 
zeugefeesten in de Canvas serie Bevergem een jaar daarvoor (opnames in Zwevegem-Transfo, Sint-Denijs, Kooigem).
De dienst communicatie coördineerde de communicatie en de promotie van de Zwevegemse zeugefeesten in Sint-
Denijs op zondag 18 september 2016.

Communicatie:
• Persvoorstelling	Gezinsfietstocht	Bevergem	+	Zwevegemse	zeugefeesten	op	16	juni	2016.
• Microwebsite.
• Promofilm.
• Facebookpagina.
• Baanaffiches.
• Zondagskrant.
• Pers.
• Flyers.
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2. INTERNE COMMUNICATIE (GEM/OCMW)

Personeel en werking/Personeel
Blokkestraat 29,bus 1
8550 Zwevegem
tel. 056 76 55 40
e-mail: informatie@zwevegem.be

1. Intranet
Intranet	 is	 een	 bedrijfsintern	 netwerk	 dat	 aan	 de	 hand	 van	 internettechnologie	 zorgt	 voor	 efficiënte,	 interne	
communicatie en samenwerking. Het intranet bevat aankondigingen, personeelsweetjes, blog van gemeente- 
en OCMW-bestuur, nieuws uit het MAT, en dergelijke. Het intranet richt zich voornamelijk naar administratieve 
personeelsleden van gemeente- en OCMW-bestuur.

2. Personeelskrant
Het gemeente- en OCMW-bestuur maken gezamenlijk een personeelskrant op. Het personeel ontvangt deze 
personeelskrant vier maal per jaar. Vaste rubrieken zijn dienst in de kijker, nieuws van de organisatie, nieuwe 
personeelsleden, personeelsnieuwtjes, vriendenkring en dergelijke.

3. Prikbord
Op	iedere	 locatie	hangt	een	prikbord	wat	de	vertaling	 is	van	de	berichten	op	 intranet	maar	dan	specifiek	gericht	
naar de personeelsleden die niet beschikken over een pc, denk maar aan de technisch medewerkers van de afdeling 
publieke ruimte, de redders in het zwembad, schoonmaaksters, medewerkers in het WZC en dergelijke.
 

4. Personeelsnota
Dringende informatie die niet kan gecommuniceerd worden via een andere kanaal bereikt de medewerkers via een 
personeelsnota. Deze nota wordt toegankelijk gemaakt voor alle medewerkers. 

5. Teamvergadering
Sinds 2011 vindt er binnen elk team een teamvergadering plaats, dit volgens een minimumfrequentie van 4 maal 
per jaar. Bedoeling is dat personeelsleden er terecht kunnen met hun vragen/suggesties en dat informatie nu ook 
van beneden naar boven kan doorstromen. Thema’s die besproken worden op de vergaderingen zijn nieuws uit het 
college/de raad, beleidsplan, opleidingen, stand van zaken binnen de dienst en dergelijke. 

6. Personeelsvergadering
Door de oprichting van de teamvergaderingen werd er in 2016 slechts één personeelsvergadering georganiseerd. 
Algemene	informatie	die	normaalgezien	gecommuniceerd	wordt	via	de	personeelsvergadering,	wordt	nu	efficiënter	
gecommuniceerd via de teamvergaderingen.
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3.3. PERSONEEL

1.  AANTAL MEDEWERKERS

Op 31 december 2016 waren er in het gemeentebestuur 233 personeelsleden actief in dienst. Daarvan waren er 98 
voltijds en 135 deeltijds.  

Hieronder vindt u een weergave van het aantal koppen/VTE’s per afdeling. Een aantal personeelsleden werken op 
twee verschillende afdelingen wat het verschil in aantal koppen (258 ten opzichte van 233) verklaart.

Aantal medewerkers per afdeling
   

afdeling voltijds deeltijds koppen VTE
burger en welzijn 8 6 14 11,43
publieke ruimte 42 28 70 62,22
vrije tijd 30 40 70 47,54
werking- en personeel 12 15 27 20,74
woon- en leefomgeving 4 6 10 8,8
kinderopvang 0 34 34 11,83
schoonmaak 1 32 33 14,65
totaal 97 161 258 177,21

  

Vergelijking van het medewerkersaantal per afdeling 
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2. LEEFTIJD EN GESLACHT

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie
 

Gemiddelde leeftijd van de medewerkers per afdeling 
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Verdeling mannen en vrouwen 

 

3. OPDELING PER CONTRACTTYPE EN NIVEAU

Verdeling volgens type contract
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Verdeling volgens graad 

Onderstaande	grafiek	toont	de	verdeling	van	de	graden	in	ons	personeelsbestand.		

4. VORMING, TRAINING EN OPLEIDING

Personeelsleden krijgen de kans om zich bij te scholen en vorming, opleiding of training te volgen. In 2016 werd 
49.809,56 euro besteed aan opleiding en bijscholing. Dit is een stijging van 96% ten opzichte van 2015.
 
5. SOCIAAL KLIMAAT

ACV Openbare Diensten en ACOD-LRB zijn de representatieve en de grootste vakbonden die deelnemen aan het 
syndicaal overleg, zowel op het niveau van de gemeente als dat van het OCMW.  Binnen de gemeente had ACV 
Openbare Diensten in 2016 drie afgevaardigden en had ACOD-LRB één afgevaardigde bij wie het personeel terecht 
kon.

De andere representatieve vakbond, met name VSOA-LRB, heeft geen afgevaardigden onder de personeelsleden.
In 2016 waren er twee formele bijeenkomsten met de syndicaal afgevaardigden in het Hoog Overlegcomité en het 
Bijzonder Onderhandelingscomité (HOC & BOC). 
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4. BURGERZAKEN 

 

Burger en Welzijn
Burgerzaken
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 30
E burgerzaken@zwevegem.be

  
4.1. BEVOLKING

31/12/2016 Belgen andere nationaliteiten totale bevolking
mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

Heestert 1.403 1.404 2.807 19 19 38 1.422 1.423 2.845
Moen 1.365 1.334 2.699 41 23 64 1.406 1.357 2.763
Otegem 1.260 1.266 2.526 17 15 32 1.277 1.281 2.558
Sint-Denijjs 1.230 1.203 2.433 31 25 56 1.261 1.228 2.489
Zwevegem 6.697 6.889 13.586 155 129 284 6.852 7.018 13.870
totaal 11.955 12.096 24.051 263 211 474 12.218 12.307 24.525

         
31/12/2015 11.872 12.040 23.912 237 192 429 12.109 12.232 24.341
31/12/2014 11.848 12.007 23.855 205 192 397 12.053 12.199 24.252
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Aangekomen

Zijn in de gemeente komen wonen in
2014: 984
2015: 1.000
2016: 1.013

Vertrokken

Hebben de gemeente verlaten in
2014: 968, waarvan 27 ambtelijk afgevoerden;
2015: 895, waarvan 38 ambtelijk afgevoerden.
2016: 894, waarvan 38 ambtelijk afgevoerden;
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Naast de getuigschriften, waaronder de bewijzen van woonst, leven, nationaliteit en gezinssamenstelling,… reikte de 
dienst uit in:

2014 2015 2016
identiteitskaarten 2778 5332 5754
kidsID 858 756 917
elektronische 
vreemdelingenkaart

148 111 140

reispassen 832 754 958
voorlopige rijbewijzen 325 366 396
rijbewijzen 1011 1368 1609
internationale rijbewijzen 78 97 95
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4.2. BURGERLIJKE STAND
Geboorten

2014: 212
2015: 251
2016: 257

Overlijdens
2014: 195
2015: 239
2016: 203

 
Concessies

 
2014 2015 2016

Zwevegem 51 42 62
Heestert 12 4 14
Moen 15 15 16
Otegem 8 6 13
Sint-Denijs 10 9 10

Huwelijken
In 2014 huwden 91 koppels
In 2015 huwden 91 koppels
In 2016 huwden 102 koppels

Echtscheidingen
In 2014 scheidden 43 koppels
In 2015 scheidden 53 koppels
In 2016 scheidden 46 koppels
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5. WELZIJN

 
Burger en Welzijn
Welzijn
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 75
E welzijn@zwevegem.be

 
5.1. LOKAAL SOCIAAL BELEID 

De meerjarenplanning 2014-2019 vormt de basis. Vanuit de sector welzijn hebben we hierbij bijzondere aandacht 
voor doelstellingen 2, 5 en 8:

Kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden
Sinds 16 september 2013 zitten gemeente, OCMW, politie en Werkpunt onder één dak. Dit gaf een extra elan aan 
het concept sociaal huis op maat van Zwevegem, met drie grote pijlers, die in 2016 verder werden uitgetekend, 
opgevolgd en waar nodig bijgestuurd:

- Gemeentepunt (fysieke luik):
De burger kan nu op één centrale locatie terecht voor de dienstverlening van verschillende organisaties. Deze 
organisaties werken ook nauw samen.
- Bibus, zitdagen, huisbezoeken (mobiele luik):
De dienstverlening wordt dichter bij de inwoners gebracht, via de bibus, zitdagen, huisbezoeken. Ook in 2016 
waren er vaste zitdagen van de sociale dienst OCMW in de verschillende deelgemeenten en werden de huisbezoeken 
van de dienst thuiszorg OCMW verdergezet. 
- Naast de bestaande informatiemiddelen, werd het digitale luik ook verder opgevolgd en geactualiseerd.

Een gemeente verbindt en versterkt maatschappelijke inzet
Zwevegem is rijk aan verenigingen, ook sociale verenigingen. Zij ontmoeten elkaar onder andere via onze adviesraden. 
In 2016 werd verder uitgewerkt hoe we de adviesraden meer inhoud kunnen geven als adviesorgaan, belangrijk 
informatieplatform en ontmoetingsforum. Op sociaal vlak betreft dit de ouderenadviesraad, de adviesraad voor 
gezins- en welzijnsbeleid, het lokale overleg kinderopvang, de noord-zuidraad. Binnen deze raden wordt de uitvoering 
van de meerjarenplanning opgevolgd. Bij elke vergadering is de bevoegde schepen en OCMW-voorzitter aanwezig.
Binnen onze gemeente zijn op heel veel vlakken vrijwilligers actief. Zij dragen bij tot een warme gemeente. 

Hartveilige verenigingen en organisaties, 11/02/2016
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Kwalitatieve zorg voor iedereen
Het lokaal bestuur zette zich in 2016, samen met andere sociale actoren, verder in voor het welzijn van elke inwoner.
Naast het verderzetten en bijsturen van de bestaande activiteiten en dienstverlening, noteren we voor 2016 volgende 
nieuwe projecten/initiatieven vanuit de gemeente:

Binnen het actieplan armoede staan vijf grote doelstellingen centraal:
• Armoede in Zwevegem aanpakken en voorkomen.
• Concrete projecten/acties gedragen door verschillende partners.
• Oog voor kwetsbare groepen.
• Focus op zeer jonge kinderen en 80-plussers.
• Nieuwe acties waarbij een bijzondere impuls vanuit gemeente en OCMW wenselijk zijn.

Het volledig plan en de samenvatting kan je vinden op de gemeentelijke website: www.zwevegem.be/over-zwevegem/
beleid/beleidsdocumenten.

2016 stond dan ook volledig in het teken van de uitvoering van het plan, die werd opgevolgd en waar nodig 
bijgestuurd door de stuurgroep.

De huiswerkbegeleiding, gericht informeren van kansengezinnen, de pamperbank: de werkgroepen hieromtrent 
werken vanuit het Huis van het Kind Zwevegem. Deze initiatieven bewezen reeds in 2016 hun nut.
• Maandelijks kwamen 8 à 12 gezinnen naar het verkoopmoment van de Pamperbank. Ook het inzamelen van de 

pampers verliep goed, dankzij de partners, tAlternatief en de acties die werden opgezet.
• Voor de huiswerkbegeleiding werden 11 vrijwilligers en 4 studenten ingezet. Er werd begeleiding georganiseerd 

in scholen en aan huis. Zo’n 40 kinderen werden met dit initiatief ondersteund.
• In het kader van gerichte informatie, werd in 2016 gewerkt aan een geboortegids, die verschijnt begin 2017. Hij 

zal onder andere verspreid worden via het gemeentelijk geboortepakket.
• Er werden initiatieven georganiseerd in kader van de Week van de Opvoeding in mei (gezinsontbijt, yoga voor 

kinderen…), er waren sessies babymassage, een infoavond over ‘verlies en verdriet bij kinderen’…. Met al deze 
initiatieven werden heel wat gezinnen, ouders en kinderen bereikt.

De werking van Huis van het Kind werd ook toegelicht binnen de Zwevegemse scholen.

Vrijwilligers- en zorgnetwerk Zwevegem: in 2016 werd in dit raam een samenwerkingsovereenkomst met 
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen goedgekeurd, die loopt tot 2020. Een zorgnetwerkcoördinator werd 
aangesteld. Het zorgnetwerk wordt gefaseerd per doelgroep uitgebouwd, startend met de doelgroep ouderen. 
In 2016 werden de voorbereidingen getroffen voor de opstart van het zorgnetwerk in 2017.  Er was een ruime 
verkenningsronde bij organisaties, diensten… Knelpunten, noden, aandachtspunten en visie werden geformuleerd. 
Bestaande zorgnetwerken werden bevraagd. De administratie werd uitgewerkt. En er werd een oproep voor 
vrijwilligers gelanceerd.

Gekoppeld aan het zorgnetwerk, werd in 2016 een nieuw project opgestart, in samenwerking met de woonzorgcentra 
op de gemeente: het dorpsrestaurant. Elke 80+-er, of persoon met een beginnende zorgvraag, verhoogde 
tegemoetkoming	of	leefloon,	of	cliënt	bij	Groep	Ubuntu,	kan	er	terecht	voor	een	gezonde,	gevarieerde	maaltijd	aan	
een betaalbare prijs in gezelschap.

Fietsverhuur	en	de	uitleendienst	voor	gereedschap:	trekker	hier	werd	tAlternatief.	Er	werd	voor	de	actie	fietsverhuur	
in	2016,	18	fietsen	aangekocht.	Het	initiatief	kreeg	verder	vorm,	en	er	zijn	nu	concrete	afspraken	rond	uitleen.	Hierbij	
is er ook nauwe samenwerking met vzw Mobiel en kwam er ondersteuning van de Provincie.

Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen: er werd in dit kader een overeenkomst afgesloten met de vzw Dyzo. 
Er werd in 2016 regelmatig beroep op gedaan; meestal door de maatschappelijk werkers sociale dienst, die advies 
vragen	bij	concrete	dossiers.	Cliënten	werden	soms	ook	doorverwezen

Op 18/12/2016 werd voor de tweede keer een Kerstfeest georganiseerd, met een nieuwe formule en een nieuwe 
trekker (Beweging.net). Een succes, met 60 aanwezigen en gedragen door heel wat vrijwilligers. Bij elke actie 
voorziet het lokaal bestuur een budget, op advies van de stuurgroep. Heel wat vrijwilligers engageerden zich in 2016 
voor de acties. De acties werden opgevolgd door respectievelijke werkgroepen en de stuurgroep. 

Er is jaarlijks feedback naar de adviesraden en iedereen die betrokken werd bij de opmaak van het actieplan. In 2016 
was dit op 13 oktober.
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Samen met de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid en het Lokaal Gezondheidsoverleg Leieland stapten gemeente 
en OCMW in het project ‘Gezonde Gemeente’. In dit raam werd in 2016 een rookstopcampagne opgestart. 52 
inwoners waren geïnteresseerd, en volgden onder begeleiding van een tabakologe een rookstopcursus. 20 personen 
zijn ondertussen effectief gestopt met roken.

We namen ook deel aan de griepvaccinatiecampagne. 

Zwevegem	is	een	hartveilige	gemeente.	In	2016	werd	een	bijkomend	AED-toestel	(automatische	externe	defibrillator)	
op het T. Toyeplein geplaatst. Het toestel werd aangekocht door Unizo, het onderhoud gebeurt door de gemeente. 
De gemeente telt nu 7 AED-toestellen.

Ook in 2016 werden samen met het Rode Kruis gratis opleidingen reanimeren en het gebruik van AED georganiseerd. 
De gemeente kon in november 2016 de 1.000ste cursist huldigen, die opgeleid werd om met dit toestel te werken. 
In 2016 kregen verschillende organisaties ook de titel ‘hartveilige organisatie’. De dienst welzijn volgt de werking van  
de toestellen op en coördineert de sensibiliserings- en vormingsinitiatieven.

Zwevegem, Gemeente met een hart: in juni organiseerde de dienst welzijn met het Rode Kruis een bijkomende 
bloedcollecte in het Gemeentepunt. Er waren 43 donoren.

Elke dag zetten verschillende overheden, beroepsmensen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in 
voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met het Huis van het Kind wil men de krachten bundelen 
zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Het initiatief steunt op een samenwerking tussen vzw Jongerenzorg 
(trekker van het project), gemeente, OCMW, Kind en Gezin, Kind en Preventie, CLB Groeninge, CLB Mandel en Leie, 
Logo Leieland en de Gezinsbond. In 2016 kreeg dit initiatief verder vorm en Huis van het Kind Zwevegem zette zijn 
schouders onder de acties binnen het actieplan armoede (zie hierboven). 

Vanuit Huis van het Kind werd in mei ook de Week van de Opvoeding in de kijker geplaatst. Er werd een artikel 
opgenomen in het Infopunt: waar kan men terecht als men meer wil weten over opvoeden, waar kan je terecht met 
opvoedingsvragen…. Op 17 mei vond de infoavond ‘omgaan met gevoelens bij kinderen’ plaats, op 18 mei werden 
twee yogasessies voor ouders en hun kinderen (3 tot 6 jaar) georganiseerd, en op 22 mei was er een gezellig 
gezinsontbijt.

Er werd ook in 2016 verder ingezet op lokale initiatieven in sociale economie, via tAlternatief, een samenwerking 
tussen de gemeente, het OCMW, Groep Ubuntu en vzw De Poort. De samenwerking heeft als doel via sociale economie 
en arbeidszorg en andere initiatieven, samen te werken en maatschappelijk verantwoorde projecten te ontwikkelen.
tAlternatief zette in 2016 ook mee zijn schouders onder het actieplan armoede, meer bepaald als trekker van het 
initiatief	fietsverhuur.

Op	23	februari	2016	kregen	we	officieel	de	titel	‘Zwevegem,	Fairtrade	gemeente’.

Zie ook jaarverslag OCMW.
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5.2. BURGER EN WELZIJN – DIENST WELZIJN 

De dienst welzijn heeft behalve de beleidsondersteunende opdracht tot doel de welzijnszorg te coördineren, het 
welzijnstakenpakket te optimaliseren en sociale dienstverlening te bieden. Bij deze dienst kunt u terecht voor 
allerhande informatie over welzijnsaangelegenheden en aanvragen van verschillende toelagen.

De welzijnsdienst vindt u in het Gemeentepunt – balie burger en welzijn. 

1. MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Aanvragen van gemeentelijke zorgtoelagen:

2014 2015 2016
gemeentelijke zorgtoelage 21- : aanvragen
                                            : toegekend

48
48

55
54

56
56

gemeentelijke zorgtoelage 21+ : aanvragen
                                            : toegekend

54
50

66
64

75
71

Aanvragen van tegemoetkomingen en sociale voordelen verleend door andere instanties: 
• Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming): 48 

in 2014; 63 in 2015; 50 in 2016.
• Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: 66 in 2014; 136 in 2015; 110 in 2016.
• Speciale parkeerkaart voor personen met een handicap: 83 in 2014; 114 in 2015; 127 in 2016.

Sinds 2016 kunnen, naast de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, nu ook de diensten thuiszorg en 
sociale dienst OCMW voornoemde aanvragen doen.

Pensioenaanvragen en aanvragen inkomensgarantie voor ouderen:
 

2014 2015 2016
aanvragen rustpensioen 38 30 15
aanvragen overlevingspensieon 4 6 6
aanvragen inkomensgarantie voor ouderen 12 12 18

De Rijksdienst voor Pensioenen houdt elke eerste dinsdag van de maand een zitmoment in het Gemeentepunt.

Dossiervorming toelagen aan welzijnsorganisaties

2. GEZINS- EN OPVOEDINGSONDERSTEUNEND BELEID

• Aanspreekpunt kinderopvang en digitaal meldpunt kinderopvang. In 2016 maakten 1.036 mensen (1.094 in 
2015) gebruik van het digitaal meldpunt kinderopvang en werd het 1.765 keer (1.917 in 2015) geconsulteerd.

• Secretariaat en organisatie Lokale Overleg Kinderopvang.
• Beleidsplan kinderopvang. 
• Secretariaat en organisatie Adviesraad voor Gezins- en Welzijnsbeleid.
• Coördinatie projecten adviesraden.
• Initiatieven opvoedingsondersteuning (in 2016: infosessies, informatieverspreiding, partner in Huis van het Kind 

Zwevegem en Gezinnen steunen Gezinnen). 
 
3. GEZONDHEIDSBELEID

• Secretariaat en organisatie werkgroepen.
• Coördinatie projecten thema gezondheid (in 2016: hartveilige gemeente (AED en opleidingen), gemeente met 

een hart (bloeddonatie), rookstopcampagne…).
• Participeren aan preventieacties van andere instanties (bv. Provincie, LOGO, (lokale) organisaties) (in 2016: 

griepvaccinatie).
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4. OUDERENBELEID

• Secretariaat en organisatie ouderenadviesraad.
• Coördinatie projecten ouderenadviesraad. 
• Secretariaat comité Feest en Week 60-plussers Zwevegem.
• Medewerking aan projecten Comité (in 2016: feest 60-plussers, herfstsamenzijn voor senioren, bedanking 

vrijwilligers…).
• Dossiervorming toelagen organisaties voor ouderen.

5. ALGEMEEN

• Overleg: intern gemeente/OCMW, adviesraden, thematische werkgroepen, bovenlokaal.
• Lokaal sociaal beleid (zie 5.1.).
• Externe informatie en communicatie rond welzijn.
• Gelijkekansenbeleid en toegankelijkheid - dienstverlening.

5.3. OCMW

Zie jaarverslag OCMW
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6. VEILIGHEID

6.1.  POLITIEZONE MIRA 

We verwijzen naar het jaarverslag van de politie: www.pzmira.be
Tot de politiezone Mira behoren sedert 2002 de vijf gemeenten/steden: Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem 
en Zwevegem, bediend door een autonoom politiekorps Mira (85.000 inwoners)

Voorzitter politieraad en politiecollege: Burgemeester Vanryckeghem Kurt
Secretaris politieraad en politiecollege: Adviseur Bouckaert Isabelle

Centraal onthaal
24 u./24 u.
Schakelstraat 2,8790 Waregem
Tel. 056 62 67 00
www.pzmira.be
dringende interventie: 10

Wijkwerking politie
In 2013 verhuisde de wijkwerking Zwevegem naar het Gemeentepunt, in de Blokkestraat 29. 
In Zwevegem zijn 7 wijkinspecteurs werkzaam in de volgende werkzones: Zwevegem centrum, Losschaard, Europawijk, 
Knokke, Kappaert, Kreupel, Kapel Milanen, Lindewijk, Bakkerijtje, Heestert, Otegem, Moen en Sint-Denijs.

1.INTERVENTIES

In 2016 werden 8.997 interventies gedispatcht door het CIC (communicatie- en informatiecentrum) in de politiezone 
Mira. 23% (2091) hiervan werden gedispatcht naar grondgebied Zwevegem en stegen met 2% in vergelijking met 
2015. Het aantal gedispatchte gebeurtenissen in de politiezone in 2016, daalde met 4% in vergelijking met het 
voorgaande jaar 2015 (van 9.031 naar 8.997).

De gemiddelde aanrijtijd naar Zwevegem, vanaf kennisname van de interventie door de ploegen, bedraagt 23’ 
(vergelijkbaar met het jaar 2015).

gemeente % gedispatchte interventies per gemeente 
tegenover politiezone MIRA

Anzegem 12,5%
Waregem 50,6%
Avelgem 10,5%
Spiere-Helkijn 3,2%
Zwevegem 23,2%
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2. VERKEERSONGEVALLEN

(cijfers hebben betrekking op vaststellingen door politiezone Mira)
 

2012 2013 2014 2015 2016 totaal PZ 
Mira 2015

totaal PZ 
Mira 2016

verkeersongevallen 313 274 269 277 258 1.302 1.208
verkeersongevallen 
met stoffelijke schade

247 207 203 215 203 1.026 942

verkeersongevallen 
met gewonden

64 63 63 61 55 271 263

verkeersongevallen 
met doden

2 4 3 1 0 5 3

aantal doden ter 
plaatse

2 4 3 1 0 5 3

aantal zwaar 
gewonden

10 11 13 10 10 29 36

aantal licht gewonden 69 71 73 64 46 309 271
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Voorgaande tabellen betreffen de geregistreerde verkeersongevallen door onze politiezone. Het aantal 
verkeersongevallen in Zwevegem ken een lichte daling. Er vonden in 2014 in Zwevegem, 3 verkeersongevallen plaats 
met	een	dodelijke	afloop,	in	2015	vond	in	Zwevegem	1	dodelijk	ongeval	plaats	en	in	2016	geen	enkel.	Het	aantal	
weekendongevallen in Zwevegem kent in 2016 een terugval.

Geregistreerde weekendongevallen door PZ Mira (weekend= vrijdag 22.00 u. – maandag 06.00 u.)

weekendongevallen 2013 2014 2015 2016 totaal PZ Mira 
2016

met stoffelijke schade 70 66 71 60 268
met letsel 22 15 20 16 89
met doden 1 1 0 0 1
totaal 93 82 91 76 358

3. INBRAKEN

inbraken volgens 
type gebouw

2013 2014 2015 2016 gemiddelde 
2013-2016

totaal PZ 
Mira 2015

totaal PZ 
Mira 2016

woninginbraken 
ruim (inclusief 
aanhorigheden 
tuinhuis, carport...)

107 82 88 63 85 253 233

woninginbraken strikt 
(enkel in de woning, 
uitgezonderd in 
aanhorigheden van 
woning)

99 80 76 51 77 218 209

bedrijf of handelszaak 9 14 20 19 16 88 90
openbaar gebouw 7 4 8 10 7 33 34
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6.2.  BRANDWEER 
HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 
Tot de hulpverleningszone Fluvia behoren sedert 1 januari 2015 de 14 gemeenten/steden: Anzegem, Avelgem, 
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke 
en Zwevegem (ca. 300.000 inwoners – 24.000 ondernemingen). De hulpverleningszone opereert vanuit 17 
brandweerposten verspreid over de 14 gemeenten. 
Voorzitter zoneraad: Burgemeester Croes Claude 
 
Ondervoorzitter zoneraad: Burgemeester Doutreluingne Marc 
Secretaris zoneraad: Hillert Bingé 
Zonecommandant: Maj. Frank Maertens 
Hoofdzetel:	HVZ	Fluvia	Doorniksesteenweg	214A	8500	Kortrijk	Tel.	056	23	99	70	www.hvzfluvia.be		
Dringende hulp: 112 
Niet dringende hulp: 056 22 44 44 
Lokale brandweerpost: Ommegangstraat 1Z, 8550 Zwevegem 
Postverantwoordelijke: Claude Monserez
Clusterverantwoordelijke: Henk Vanwalleghem

1. SAMENSTELLING LOKALE BRANDWEERPOST ZWEVEGEM 
De	brandweerpost	Zwevegem	bestaat	op	31	december	2016	uit	49	personen:		-	hoger	kader	(officieren):	1x	majoor,	
2x	luitenant		-	middenkader	(onderofficieren):	1x	adjudant,	2x	sergeant-majoor,	2x	1ste	sergeant,	4x	sergeant		-	
basiskader: 8x korporaal, 28 brandwachten – 1 stagiair brandwacht

2. INTERVENTIES
In 2016 voerde de brandweerpost Zwevegem 246 interventies uit, waarvan ca. 40% voor brand en 60% voor 
technische opdrachten (technische hulpverlening, logistieke opdrachten en incidenten gevaarlijke opdrachten). De 
opdrachten worden uitgevoerd volgens het principe van de snelste adequate hulp in een netwerk van posten. Dit 
betekent dat de middelen die het snelst ter plaatse kunnen zijn bij de burger worden uitgestuurd vanuit 1 of 
meerdere brandweerposten. Brandweerpost Zwevegem gaat dus naar andere gemeenten en omgekeerd komen ook 
andere brandweerposten op het grondgebied van de gemeente Zwevegem. De hulpverleningszone Fluvia voerde 
255 opdrachten uit op het grondgebied van de gemeente Zwevegem. Dit is ca. 5% van alle interventies van de 
hulpverleningszone.  

3. BRANDPREVENTIE, ROOKMELDERSENQUÊTE EN HUISBEZOEKEN (BPA)
In 2016 heeft het zonaal preventiebureau 1491 opdrachten uitgevoerd in het kader van de wettelijke brandpreventie 
(bv. advies bij bouw- of milieuvergunning, opmaak verslag, …). Voor de gemeente Zwevegem werden 74 opdrachten 
(5%) afgewerkt. 
Door de zonale brandpreventieadviseurs werden 4 brandpreventieopdrachten (huisbezoeken op vraag van de burgers, 
infosessies) uitgevoerd in 2016. Het aantal rookmeldersenquêtes uitgevoerd door onze mensen aansluitend op de 
wespenverdelging bedroeg 119 voor de gemeente Zwevegem.
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7. ECONOMIE EN TEWERKSTELLING 
 

7.1. AANSPREEKPUNT LOKALE ECONOMIE 
Bestuurszaken 
Lokale economie
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 10
E economie@zwevegem.be

7.2. ACTIES LOKALE ECONOMIE 

• Promo-actie BonZ dec 2015 - feb 2016: powerbank bij aankoop vanaf 50 euro BonZ.
• Promotie BonZ: nieuwe layout raamsticker + verdeling magneetjes voor aan de kassa.
• Uitbreiding verkooppunten BonZ: Gemeentepunt, bibliotheek en bibus.
• Marktkramers Zwevegem opgenomen bij deelnemende handelszaken BonZ.
• Paasmarkt op 29 maart met prijzen voor de kinderen aan het “Rad van fortuin”, publiekstrekker: 2 kandidaten 

van Miss Flanders Shopping 2016.
• 1ste Ondernemerscafé op 21 april met 2 workshops in samenwerking met SBM.
• Promo-actie BonZ april-mei: wedstrijd.
• Bedrijvengids: update/aanvulling gegevens starters.
• Promo-actie BonZ moeder- en vaderdag: notablokjes met logo BonZ verdeeld onder deelnemende handelaars.
• Ondernemersavond op 21 juni voor marktkramers naar aanleiding van 20 jaar markt.
• Starterscontract goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni.
• Nieuwe layout welkombon voor nieuwe inwoners met korting Zwevegemse ondernemingen + aanvulling nieuwe 

kortingen.
• 20ste verjaardagsmarkt met randanimatie en degustatie op 9 augustus.
• Ondernemersavond Zeugefeesten Sint-Denijs op 16 september.
• Ontbijt met de burgemeester op 6 oktober in samenwerking met Unizo.
• Publicatie zondagskrant op 2 oktober: overzicht subsidies voor ondernemers.
• Promo-actie BonZ eindejaarsactie: wedstrijd.
• Folder overzicht subsidies.
• Facebookpagina Ondernemend Zwevegem: aankondigingen acties lokale economie en informatie Zwevegemse 

ondernemers – gemiddeld 16.185 bereikte personen per maand.

Ontbijt met de burgemeester, in samenwerking met Unizo, 6/10/2016
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7.3. OPSTART SUBSIDIES VOOR ONDERNEMERS

• Ondertekening eerste starterscontract met persvoorstelling op 12 december.
• 7 aanvragen voor subsidie gevelrenovatie.
 
7.4. BEDRIJVENGIDS : 186 NIEUWE STARTERS IN ZWEVEGEM

• 29 in Heestert
• 25 in Moen
• 22 in Otegem
• 10 in Sint-Denijs
• 100 in Zwevegem

7.5. PARKEERMOGELIJKHEDEN ZWEVEGEM CENTRUM
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7.6. BEDRIJVENTERREINEN 
 

1.  Industriezone Bekaert-Betafence-Laebens, tussen Otegemstraat en grens met Harelbeke (Zwevegem)

	 Grootte:	73	ha
	 Bestaande	bedrijven;	aantal	bedrijven:	3
	 Bezettingsgraad:	100	%

2.  Industriezone De Blokken II, Blokkestraat (Zwevegem)

	 Grootte	:	12,9	ha	waarvan	9,1	ha	op	grondgebied	Zwevegem
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven	op	deel	grondgebied	Zwevegem:	8
	 Bezettingsgraad:	89	%
	 Nog	1,4	ha	resterende	grond	(perceel	deels	op	Zwevegem	en	deels	op	Harelbeke)

3.  Bedrijvenzone Transfo

	 Kantoorruimte	of	werkplek
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Beschikbaar	binnen	2	jaar

4.  Industriezone Breemeers (Ellestraat-Blokellestraat), Zwevegem

	 Grootte:	21	ha
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	11
	 Bezettingsgraad	100%
	 Nog	3,2	ha	vrije	grond	eigendom	aanpalend	bedrijf

5.  Industriezone Pannenbakkersstraat, Zwevegem (Knokke)

	 Grootte:	8	ha
	 Huidig	aantal	bedrijven:	15
	 Bezettingsgraad:	85.5%
	 Nog	1,16	ha	resterende	grond	(in	eigendom	van	nv)

Bedrijventerrein De Pluim
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6.  Industriezone Avelgemstraat (-Kastanjeboomstraat), Zwevegem (Knokke)

	 Grootte:	4,7	ha
	 Bezettingsgraad:	50%
	 Deels	gebruikt	voor	containerpark,	radiozender,	kringloopwinkel	en	dierenasiel)
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Groot	deel	voor	herbestemming,	±3	ha

7.  Bedrijventerrein Esserstraat, Zwevegem

	 Grootte:	10	ha
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	26
	 Bezettingsgraad:	96%
	 Nog	0,26	ha	resterende	grond
	 0,58	ha	gebruikt	voor	de	realisatie	van	bedrijfsverzamelgebouw	DE	KOP	(voor	8	bedrijven,0,26	ha,	100%	
verkocht)

8.  Regionaal bedrijventerrein ten zuiden N391, Zwevegem genaamd EVOLIS fase 2 (Losschaert)

	 Grootte:	15,0	ha	(voor	±	20	grote	bedrijven)
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal	(eind	2016)
	 Aankoop	gronden	volop	bezig	in	functie	van	realisatie
	 Beschikbaar	binnen	2	jaar

9.  bedrijventerrein voor lokale bedrijven tussen EVOLIS en Hinnestraat, Zwevegem (Losschaert)

	 Grootte:	3,0	ha	
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal	(eind	2016)
	 Aankoop	gronden	volop	bezig	in	functie	van	realisatie
	 Beschikbaar	binnen	2	jaar

10.  Nijverheidszone Harelbeekstraat, Zwevegem

	 Grootte:	1,83	ha
	 Private	realisatie
	 Huidig	aantal	bedrijven:	7
	 Bezettingsgraad:	90%
	 Nog	0,17	ha	resterende	grond

11.  Nijverheidszone gewestplan t.h.v. Harelbeekstraat-Bekaertstraat, Zwevegem

	 Grootte:	2,4	ha
	 Bestaande	bedrijven:	aantal	bedrijven:	4
	 Bezettingsgraad:	100%

12.  Bedrijfszone Ellestraat, Zwevegem (brandstoffen)

	 Grootte:	0,6	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

13.  Bedrijfszone Kappaertstraat, Zwevegem (Ruimdienst)

	 Grootte:	0,8	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven
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14.  Industriezone Vichtestraat, Otegem

	 Grootte:	2,0	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	2
	 bijna	onmogelijk	voor	nieuwe	bedrijven
	 Nog	0,22	ha	resterende	grond

15.  Ambachtelijke zone Zwevegemstraat - Diesveldstraat, Otegem

	 Grootte:	4	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	3
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

16.  Industriezone Zolderstraat (- Zwevegemstraat), Otegem

	 Grootte:	0,6	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Nog	0,2	ha	resterende	grond

17.  Industriezone Scheldestraat, Otegem

	 Grootte:	1,3	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Nog	0,4	ha	resterende	grond

18.  Industriezone Tiegemstraat, Otegem (zone kunstgalerij)

	 Grootte:	3,2	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	2
	 Nog	1,4	ha	resterende	grond	(uitbreidingsmogelijkheid	bestaande	bedrijven)
	 geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven
	 door	gRUP	Casino	Otegem	omgevormd	tot	zone	voor	kunstgalerij

19.  Bedrijfszone Vichtestraat, Otegem (schrijnwerkerij)

	 Grootte:	0,55	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Nog	0,22	ha	resterende	grond	(uitbreidingsmogelijkheid	bestaand	bedrijven)
	 geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

20.  Bedrijfszone Pontstraat, Otegem (vetsmelterij)

	 Grootte:	0,4	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

21.  Bedrijfszone Scheldestraat, Otegem (textiel)

	 Grootte:	0,7	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	2
	 geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven
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22.  Ambachtelijke zone Spichtestraat – Outrijvestraat, Heestert

	 Grootte:	2	ha	62	a
	 Private	realisatie
	 Huidig	aantal	bedrijven:	8
	 Nog	0,3	ha	resterende	grond

23.  Industriezone Moen-Heestert station, Heestert

	 Grootte:	7	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Nog	4,5	ha	niet	bouwijpe	resterende	grond
	 Op	vandaag	geen	mogelijkheden	(bereikbaarheid)	voor	nieuwe	bedrijven

24.  Industriezone Keiberg, Heestert

	 Grootte:	1,5	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Op	vandaag	geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bijkomende	bedrijven
	 Deel	herbestemming	in	onderzoek

25.  Ambachtelijke zone Keiberg - Gauwelstraat, Heestert

	 Grootte:	1,15	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Nog	0,35	ha	resterende	grond	(uitbreidingsmogelijkheid	Brandstoffen	Coussement)
	 Op	vandaag	geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

26.  Bedrijfszone Vierkeerstraat, Heestert (Houtzagerij)

	 Grootte:	0,9	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

27.  Bedrijfszone Vierkeerstraat, Heestert (Transport)

	 Grootte:	0,4	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	1
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven

28.  Industriezone Verzetslaan - Moenkouterstraat, Moen

	 Grootte:	14	ha	(+10	ha	bestaande	aanpalende	zone	Trekweg)
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	17	(+	2	bestaande	deel)
	 Bezettingsgraad:	100%

29.  Industriezone Moense Beekstraat – Vaartstraat, Moen

	 Grootte:	2,9	ha	huidige	opp.
	 Private	eigendom
	 Ingevolge	gRUP	“Bekaertsite	Moen”	deels	omgevormd	tot	woonzone
 - reeds 2,5 ha omgevormd en in realisatie
 - nog 2,3 ha (2 bedrijven) later om te vormen
 - nog te behouden opp. Bedrijvenzone: 0,6 ha
 - 2 bestaande bedrijven omgevormd tot 4 bedrijven kant Vaartstraat
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30.  KMO-zone Nijverheidslaan – Vaartstraat, Moen

	 Grootte:	1	ha	22	a
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Volledig	gerealiseerd

31.  KMO-zone Spinnerijstraat, Moen 

	 Grootte:	1	ha
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	4
	 Volledig	gerealiseerd

32.  Industriezone Jolainstraat, Sint-Denijs

	 Grootte:	5	ha
	 Private	eigendom
	 Huidig	aantal	bedrijven:	2
	 Geen	mogelijkheden	voor	nieuwe	bedrijven
	 Opmaak	gRUP	KMO-zone	Jolainstraat

33.  KMO- zone Spoorwegstraat, Sint-Denijs

	 Grootte:	1,46	ha	(+0,8	ha	bestaande	aanpalende	zone)
	 Realisatie	door	de	intercommunale	Leiedal
	 Huidig	aantal	bedrijven:	7	(+2	bestaande)
	 Bezettingsgraad	100%

7.7. WEKELIJKSE MARKT 

Zwevegem heeft sedert 1996 markt op dinsdagmorgen op het Theophiel Toyeplein.
Het secretariaat is op de dienst bestuurszaken , Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem
Marktleider: Filip Depraetere – gsm: 0473 93 23 32

• Tijdstip markt: dinsdagvoormiddag
• Plaats markt: Theophiel Toyeplein
• Bezetting markt: 36 standplaatsen, waarvan 31 abonnementen en 5 losse standplaatsen

7.8. LANDBOUW EN TUINBOUW 

1. LAND- EN TUINBOUWBOUWTELLING

Voor de voorlopige resultaten van mei 2016 heeft de AD Statistiek zich gebaseerd op administratieve gegevens van 
de perceelsaangifte bij de gewesten bij de berekening van de teeltoppervlakten en het aantal landbouwbedrijven. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het concept “landbouwbedrijf” afgestemd blijft op de criteria van het Europees 
statistisch bureau. Voor de voorlopige resultaten van mei 2016 betreffende de dieren werden de gegevens van SANITEL 
gebruikt,	in	combinatie	van	coëfficiënten	voor	de	dierencategorieën	die	niet	in	SANITEL	voorkomen.	De	coëfficiënten	
zijn berekend op basis van de laatste landbouwenquêtes.Tabel: Overzicht gegevens land- en tuinbouwtellingen 2010-
2015 uitgedrukt in ha.
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(gegevens 2016 nog niet beschikbaar)

JAARTAL 2010 2011 2012 2013 2014 2015
aantal bedrijven 167 157 155 152 149 /
bedrijfsleiders 
natuurlijke persoon

162 149 142 / / /

bedrijfsleiders 
rechtspersoon

5 8 13 / / /

oppervlakte 
cultuurgrond

3.879,19 
ha

3.899,56
ha

3.751,31
ha

3.787,45
ha

3.693,42
ha

3.731,13
ha

braakland 4,21 ha 1,51 ha 1,08 ha 1,14 ha 2,75 ha
PLANTAARDIGE 
PRODUCTEN
voedergewassen 586,65 

ha
688,19 

ha
519,25 

ha
540,24 

ha
602,25 

ha
574,97 

ha
droog geoogste 
peulvruchten

2,04 ha / / 7,83 ha / 4,29 ha

granen voor de korrel 1.238,60 
ha

1.162,48 
ha

1.339,32 
ha

1.260,10 
ha

1.146,40 
ha

1.233,61 
ha

aardappelen 631,77 
ha

/ 520,35 
ha

567,63 
ha

548,44 
ha

573,80 
ha

nijverheidsgewassen 445,71 
ha

/ 520,35 
ha

567,63 
ha

548,44 
ha

573,80 
ha

tuinbouwgewassen 453,12 
ha

/ / / / /

DIERLIJKE 
PRODUCTEN
runderen 4.456 4.597 4.629 4.415 4.484 4.643
varkens 28.786 26.784 22.455 23.725 22.012 17.961
pluimvee 484.681 / 512.341 / 506.698 300.583
schapen 353 339 342 / / /
geiten 8 / / / / /
hoefdieren 74 / / / / /
struisvogels / / / / / /
aantal houders van 
runderen

31 / / / / /

aantal houders van 
pluimvee

14 / / / / /

aantal houders van 
schapen

18 / / / / /
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Evolutie: Evolutie land- en tuinbouw in Zwevegem 2005-2015 (gegevens 2016 nog niet beschikbaar)

jaar aantal bedrijven oppervlakte cultuurgrond ha
2006 195 4.031,15
2007 187 4.021,04
2008 181 3.978,36
2009 170 3.902,47
2010 167 3.879,19
2011 157 3.899,56
2012 155 3.751,31
2013 152 3.787,45
2014 149 3.693,42
2015 / 3.731,13

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven blijft dalen.
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2. VERPACHTING DOOR DE GEMEENTE

Er werd in 2016 geen land- en/of tuinbouwgrond verpacht door de Gemeente.

3. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR SCHADE AAN TEELTEN

De gemeentelijke schattingscommisie werd in 2013 samengesteld. De leden blijven aangesteld tot 2018.
De commissie kwam in 2016, 15 keer samen om schade aan teelten vast te stellen.

4. BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN

Op	basis	van	het	decreet	van	29	juni	1996	is	subsidiëring	van	bebossing	van	landbouwgronden	mogelijk.
In 2016 waren er geen aanvragen voor bebossing van landbouwgronden.

5. SUBSIDIE VOOR HET UITVOEREN VAN VERHARDINGSWERKEN AAN EEN PRIVATE 
TOEGANGSWEG NAAR EEN AFGELEGEN LAND- EN TUINBOUWBEDRIJF.

De subsidie toelage bedraagt 15 €/m2.

In 2016 werd geen aanvraag ingediend voor het uitvoeren van verhardingswerken aan private toegangswegen naar 
een afgelegen land- en/of  tuinbouwbedrijf.
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7.9. TEWERKSTELLING 
 

1. SOCIALE TEWERKSTELLING IN ZWEVEGEM

Blokkestraat 29, bus A
8550 Zwevegem

Voorzitter: Marc Claeys
Coördinator: Hans Dumortier

In 2014 is er een nieuwe samenwerkingovereenkomst gemaakt met vzw de Groep UBUNTU, vzw De Poort, PWA, het 
Gemeentebestuur en OCMW. 

Het is de bedoeling om meer samen te werken om de mensen uit de verschillende doelgroepen te activeren. Er werd 
gekozen voor een nieuwe naam, omdat de naam Proper Zwevegem de lading niet meer dekte (groenonderhoud, 
klusjes, houtatelier….): tAlternatief.

In 2015 werden de verschillende sociale economie initiatieven gecentraliseerd onder de naam van tAlternatief op de 
site van het coördinatiecentrum van de vzw groep UBUNTU. Hier zijn nu gehuisvest:

• Het was- en strijkatelier (OCMW).
• Het houtatelier (vzw groep ubuntu).
• LDE (lokale diensteneconomie): ploeg zwerfvuil (gemeentebestuur).
• LDE: groenploeg (gemeentebestuur).
• LDE: klusjesdienst (gemeentebestuur).

In 2016 werd vooral ingezet om tAlternatief organisatorisch op punt te zetten en de coördinatie van de verschillende 
activiteiten te optimaliseren.

De eerste stappen werden gezet om de gemeentelijke dienst tAlternatief om te vormen tot een zelfstandige vzw.

In 2016 werd het strijkatelier van vzw BIK (een dienstencheque bedrijf) geïntegreerd op de sociale tewerkstellingssite 
van tAltalternatief.
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2. WERKLOOSHEID

Werkloosheidsgraden%

31/12/2016 Vlaanderen West-Vlaanderen Zwevegem
man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

2013 7.45 7.52 7.48 5.93 6.08 6.00 4.6 4.98 4.77
2014 7.85 7.91 7.87 6.35 6.45 6.40 4.29 5.06 4.64
2015 7.8 7.8 7.8 6.2 6.2 6.2 3.8 4.7 4.2
2016 7.5 7.5 7.5 5.8 5.7 5.8 3.7 4.3 4.0

3. SOCIALE ECONOMIE

De bedoeling van sociale economie is om moeilijk te plaatsen werkzoekenden (wegens lichamelijke problemen, 
leeftijd, opleiding…) aan het werk te krijgen en mits begeleiding maatschappelijk nuttige taken te verrichten en 
tezelfdertijd economisch te renderen.

In Zwevegem wordt dit gerealiseerd door de unieke samenwerkingsovereenkomst tAlternatief met de vzw groep 
Ubuntu, vzw de Poort, PWA, Gemeentebestuur en OCMW. Er is ook een samenwerking met de Kringloopwinkel en 
Food 4 All.
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8. ONDERWIJS

8.1. GEMEENTELIJK GEWOON BASISONDERWIJS
 
GEMEENTESCHOOL KOUTER

Kleuteronderwijs  
administratieve zetel:  H. Consciencestraat 28 A, Zwevegem tel. 056 28 54 50 
vestigingsplaats 2:  Sch. J. Vercruyssestraat 38, Zwevegem tel. 056 75 62 15
vestigingsplaats 3:  Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem tel. 056 75 74 51 

Directie: Lieve Duyck

GEMEENTESCHOOL KNOKKE 

Lager onderwijs 
Administratieve zetel: Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem   tel. 056 75 74 51
Directie en secretariaat: Orveiestraat 1 bus 1, Zwevegem   tel. 056 75 74 51

1ste, 2de en 3de leerjaar: 
Maria Bernardastraat 27 A, Zwevegem      tel. 056 75 74 51
H. Consciencestraat 28 A, Zwevegem      tel. 056 28 54 50

4de, 5de en 6de leerjaar: 
Groene Kouter:  Kouterstraat 80 A, Zwevegem   tel. 056 70 71 95

Directie: Ronny Gremeaux
 
GEMEENTESCHOOL HEESTERT 

Kleuteronderwijs en 1ste leerjaar: 
Gauwelstraat 22, Heestert       tel. 056 64 68 31

2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: 
Vierkeerstraat 26, Heestert       tel. 056 64 56 41

Directie: Lieven Desmet 

Rhizocollege Zwevegem
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GEMEENTESCHOOL SINT-DENIJS
 

Kleuteronderwijs en 1ste t.e.m. 6de leerjaar
Administratieve zetel: Dalestraat 40, Sint-Denijs   tel. & fax 056 45 57 72

Directie: Bart Desmet

8.2. GEMEENTELIJK BUITENGEWOON ONDERWIJS 

GEMEENTESCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

De Klim-op
Administratieve zetel: Th. Toyeplein 9, Zwevegem    tel. 056 75 88 56
Aanbod:   Type 1 / Type Basisaanbod (lager)    
   Type 3 / Type 9 (kleuter + lager)

Directie: Frank Dooms 

8.3. SCHOOLBEVOLKING 
 

kleuter lager secundair totaal
14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16

Gemeenteschool 
Kouter

245 217 / / / / 245 217

Gemeenteschool 
Knokke

/ / 308 322 / / 308 322

Gemeenteschool 
Heestert

83 90 148 139 / / 231 229

Gemeenteschool 
Sint-Denijs

69 62 107 106 / / 176 168

Gemeenteschool BO/ 
De Klim-op

4 7 77 80 / / 81 87

Vrije centrumschool 
I

119 109 142 147 / / 261 256

Vrije centrumschool 
I I

/ / 216 211 / / 216 211

Vrije centrumschool 
I I I 

124 134 133 125 / / 257 259

Vrije basisschool 
Moen

102 93 129 126 / / 231 219

Vrije basisschool 
Otegem

78 81 127 121 / / 205 202

GO BS De Windroos 42 42 93 95 / / 135 137
Rhizo College 
Zwevegem

/ / / / 658 648 658 648

8.4. INFRASTRUCTUURDOSSIERS

Op 1 september 2016 namen de leerlingen hun intrek in de nieuwe school langs de Kouterstraat: de Groene Kouter.

In 2016 werd het ontwerp voor de nieuwe gemeenteschool Heestert voorbereid en ook de verhuis van de gemeentelijke 
school voor buitengewoon basisonderwijs De Klim-op naar de voormalige gebouwen van RHIZO (vestiging Oost) op 
de Kappaert.
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8.5. KUNSTONDERWIJS 

In september 2010 werd gestart met een zelfstandige Kunstacademie voor muziek, woord en beeldende kunst.
 
Administratieve zetel: Tranfostraat 13, Zwevegem    tel.  056 71 69 76 
         info@kazwevegem.be
 
Directie: Heidi De Clercq 

Coördinator Muziek: Nancy Verhelst
Coördinator Woord: Barbara Vanwelden
Coördinator Beeldende Kunst: Brecht-Jan Verschuere 
 
Aantal leerlingen op 1 februari 2016: 963 
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9. VRIJE TIJD EN ONTSPANNING 

 
 

9.1. JEUGDZORG 
 
Vrije Tijd/Jeugd
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem
T 056 76 59 80 
E jeugd@zwevegem.be

Activiteitenaanbod voor de jeugd
In 2016 werden opnieuw tal van activiteiten georganiseerd door de dienst jeugd. Tijdens alle schoolvakanties werden 
grabbelpasactiviteiten georganiseerd voor kinderen tussen 5 en 13 jaar en konden de allerkleinsten (2,5 tot 5 jaar) 
terecht op de kleuterwerking Petoeter. Tijdens de zomervakantie konden kinderen tussen 6 en 13 jaar ook terecht 
op de speelpleinwerking.

Op 13 april vond de buitenspeeldag plaats.  Dit jaar werd de activiteit georganiseerd op de site Transfo waar we een 
500-tal kinderen ontvingen. 

Ook in 2016 werd gekozen voor een gevarieerd aanbod themakampen voor verschillende leeftijden. Paasvakantie: 
Yogakamp (Kristina’s Yoga Studio): 10 deelnemeners, Game over (Mediaraven): 15, Toverkamp (Magical Moments): 
10, Natuurkriebels (De Gavers): 25, Prinses Stekelbees en het Stekelbeest (Creafant): 26, Kunstenkriebel 
(Kunstacademie): 18, Hocus Pocus Pats (Circus Remenos): 10, appventure (Mediaraven): 15, Tienerdanskamp (Ju-
Dance): 16, De circusartiesten (Circus Tico): 29, Happy kidskamp (Amba Amba): 15, Creakosmos (Creafant): 39, 
Avonturenkamp (Oenanthe): 38, Danskamp (Kreadance Diva): 76, Theaterkamp (kunstacademie): 12.

Jeugdinfrastructuur
In 2016 konen we opnieuw rekenen op de werkgroep jeugdinfra die instond voor het onderhoud en beheer van de 
jeugdlokalen. Jaarlijks organiseert de werkgroep ook 3 rondgangen naar alle jeugdlokalen en gaan zo op zoek naar 
het properste jeugdlokaal. De Gouden Kobbejager 2016 met een geldprijs van 250 euro ging naar KLJ Heestert. De 
Groene Stekker, voor de vereniging die het meeste inspanningen levert op vlak van energiebeleid ging naar Scouts 
& gidsen Moen.

Speelpleintjes
Samen met de buurt van de Remi Deprezstraat – Heestert werd een ontwerp gemaakt om de groenzone in te richten 
met speeltoestellen. Hiervoor werd 15.000 euro uitgetrokken.

Vzw Jeugdhuis De Harp
Voorzitter: Mauro Vancoillie
Secretaris: Wannes Bouckenooghe
Maatschappelijke zetel: Otegemstraat 236, 8550 Zwevegem

Activiteiten: Vlottentocht en Vlottenrock, comedyoptredens, thema-avonden…

Speelstraten
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9.2. CULTUUR EN ONTSPANNING VRIJE TIJD/CULTUUR
 

Vrije Tijd/Cultuur
Blokkestraat 29 bus 1
T 056 76 55 70 
E: cultuur@zwevegem.be

Het beheer van het “Gemeenschapscentrum” wordt toegekend aan de raad van bestuur, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad en afgevaardigden van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid.

Voorzitter: Johan Rollez
Secretaris: Paulette Loosveldt

1. KRACHTLIJNEN VAN DE WERKING

• Het cultureel abonnement met 4 avondvoorstellingen. Het systeem van reductiebonnen bij het cultureel 
abonnement werd uitgebreid naast de voorstellingen van de amateur-theatergezelschappen met de concerten 
van de muziekmaatschappijen.

• Schoolvoorstellingen voor kleuters en lager onderwijs.
• Vormende cursussen: Spaans.
• Creativiteitscursussen	 ’s	 namiddags	 en	 ’s	 avonds:	 keramiek,	 tekenkunst,	 aquarel,	 monumentale,	 grafiek,	

kantklossen,	workshop	graffiti.
• Tentoonstellingen in 2016: Buren bij Kunstenaars, Egyptische Kunst in de Priesterage, de jaarlijkse 

eindejaarstentoonstelling van het gemeentelijk tekenatelier. 
• Tijdens het cultureel weekend werd aan 37 cultureel verdienstelijke personen en 1 vereniging hulde gebracht.
• In april vond een concert plaats in de Sint-Amanduskerk met het Collegium Vocale Gent & Bl!ndman in 

samenwerking met het Festival van Vlaanderen.
• In oktober vond de 2de editie plaats van het streetartproject op diverse locaties: OC De Brug, jeugdhuis De Harp, 

omgeving muur petanque, poort @ The Finish aan gewezen stationsgebouw.

Infrastructuur
• Theatercentrum
• OC De Brug
• Priesterage
• site Sint-Paulus

zijn de meest gebruikte gebouwen in gemeentelijk beheer naar culturele activiteiten toe met een vrijwel bijna 
dagelijkse bezetting.

De Duiktank Transfo
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Werkgroep Bouwkundig Erfgoed
• Met Open Monumentendag werd Siola, de voormalige cinema in Sint-Denijs in de kijker geplaatst.
• Opvolging inventaris waardevolle graven + studie door Monumentenwacht.
• Opvolging lopende discussiedossiers: Kasteelhoeve, Sint-Pietersbrugje, kapel Heestert.
• Bespreking ontwerp erfgoednota.
• Toelichting omtrent bescherming Kapel Milanen.
• Opmaak actieplan in samenwerking met Leiedal in functie van actualiseren inventaris Bouwkundig Erfgoed.

2. VZW’S 

vzw ontmoetingscentrum Malpertus Heestert
Voorzitter: Willy Snaet
Secretaris: Pol Demeulenaere

vzw parochiaal centrum Knokke
Voorzitter:	Daniël	Verstraete
Secretaris: Dirk Vercaempst
  

vzw parochiaal centrum Moen
Voorzitter: Rik Ryckbosch
Secretaris: Lien Ryckbosch

vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs
Voorzitter:	Noël	Hoogstoel
Secretaris: Marianne Bossuyt

3. TOERISME 

Algemeen
• Alle toeristische info (geschiedenis, bezienswaardigheden, natuurbeleven, actief ontspannen, relaxen en wellness, 

culinair genieten, logies…) is gebundeld in een brochure “Beleef Zwevegem” die op de gemeentelijke website kan 
geconsulteerd	worden	en	waarin	diverse	interessante	links	zijn	opgenomen	in	verband	met		wandelen,	fietsen	
en recreatie.

• Tijdens de zomerperiode staat op Transfo een mobiele bar “De Speedboot”. Ook aan de duiktank is een buitenterras.
• In april vond de opening plaats van een toeristisch infopunt op Transfo met info over de site en over de regio 

algemeen.
  

Wandelen en fietsen
• Aan	 Transfo	 staat	 een	 oplaadpunt	 voor	 elektrische	 fietsen	 geïnstalleerd	 en	 een	 installatie	 voor	 kleine	

fietsherstellingen.
• De	Bevergemroute	werd	bewegwijzerd	en	ingefietst	met	Zwevegem	ommegang.
• Een Bevergemzoekwedstrijd werd gelanceerd.
• Het	fietsnetwerk	“Leiestreek”	werd	volledig	vernieuwd.
• Wandellusjes over de Scheldestreek worden voorbereid.
  

Cultuurcafé De Vrijheid
In 2016 organiseerde cultuurcafé De Vrijheid in Sint-Denijs op regelmatige basis concerten, tentoonstellingen, 
voordrachten… Het cultuurcafé is eveneens een secundair toeristisch onthaalpunt waar toeristische info over de 
regio beschikbaar is.
  

Transfo Zwevegem
De gemeente Zwevegem heeft in 2004 de gewezen elektriciteitscentrale (1911) in eigendom verworven. Transfo is 
als industrieel erfgoed beschermd, is in volle restauratie, en kan op aanvraag met een gids bezocht worden.
Het ketelgebouw is nu volledig opgekuist en is nu ook toegankelijk; een belangrijke schakel in het erfgoedverhaal.
De fuifzaal wordt druk gebruikt voor tal van evenementen. Geregeld vinden er ook op Transfo tentoonstellingen, 
fotoshoots, bedrijfsevenementen, privéfeesten, muziekfestivals plaats en kan men buiten aan avontuurlijk sporten 
doen.	Het	infopunt,	de	nieuwe	aanleg,	signalisatie	en	het	speelplein	werden	officieel	geopend	in	april	2016	met	een	
optreden van Flip Kowlier. Eveneens in april vierde de duiktank zijn 1-jarig bestaan met een geslaagde recordpoging 
voor de grootste onderwaterpiramide.

Begin juli vond de lancering plaats van “Je wildste westen” met Transfo outdoor.
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9.3. FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 

1. FEESTCOMITÉS

Zwevegem centrum naam adres gemeente telefoon
voorzitter Yves Vandewal Deerlijkstraat 161 Zwevegem 0473 93 80 19
secretaris Giovanni Amelynck Oostenrijklaan 3 Zwevegem 0498 17 77 64

    
Zwevegem kappaert naam adres gemeente telefoon
voorzitter Gerard Amelynck Gaversstraat 3 Zwevegem 056 75 63 02
secretaris Nicole Wolfvelde Kappaertstraat 100 Zwevegem 056 77 83 58

    
Zwevegem kreupel naam adres gemeente telefoon
voorzitter Lionel Verfaille Bellegemstraat 60 Zwevegem 056 75 58 96

    
Zwevegem knokke naam adres gemeente telefoon
voorzitter Willy Vancauwenberghe Ellestraat 82 Zwevegem 056 75 76 18
secretaris Fanny Vancauwenberghe Winkelstraat 15 Zwevegem

    
Flanders Events vzw naam adres gemeente telefoon
voorzitter Yvan Devlaminck Schellebroekstraat 27 Zwevegem 056 75 40 49
secretaris Sieglinde Casier Otegemstraat 34 Zwevegem 056 75 55 84

    
Heestert centrum naam adres gemeente telefoon
voorzitter Eric Françoys Gauwelstraat 101 Heestert 056 64 69 83
secretaris Dorine Verhelle Gauwelstraat 101 Heestert 056 64 69 83
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Heestert Waterhoek naam adres gemeente telefoon
voorzitter Marc Rysselinck Schoolstraat 13 Heestert 056 64 83 01
secretaris Heidi Deverwerre Schoolstraat 13 Heestert 056 54 83 01

    
Moen centrum naam adres gemeente telefoon
voorzitter Tim Demeestere Herembodegemstraat 53 Moen 0479 32 24 11
secretaris Marino Dierick Nijverheidslaan 52 Moen 056 64 69 16

    
Otegem centrum naam adres gemeente telefoon
voorzitter Luc Maelbrancke Populierenlaan 18 Otegem 0487 30 61 03
secretaris Xavier Kerkhove Diesveldstraat 22 Otegem 0496 06 84 49

    
Otegem pontwijk naam adres gemeente telefoon
secretaris Frans Goemaere Fatimastraat 2 Otegem 056 77 99 13

    
Sint-Denijs centrum naam adres gemeente telefoon
voorzitter Wim Vandecauter Kannootdries 48 Sint-Denijs 0479 52 99 73
secretaris Veronique Top Koffiestraat	36 Sint-Denijs 056 45 71 54

    
Nijzeke Sint-Denijs naam adres gemeente telefoon
voorzitter Geert Depraetere Brucqstraat 21 Sint-Denijs 056 45 54 47
secretaris Guy Thibaut Driesstraat 38 Sint-Denijs 056 45 65 77

 

2. JAARLIJKSE FEESTEN 
  

In 2016:

ZWEVEGEM
Kappaert    1 mei
Kreupel     26 juni
Zwevegem-Ommegang   3 juli
Internationaal Streekbierenfestival 14-15 augustus
Knokke-Ommegang   21 augustus
Zwevegem-Kermis   11 september
Knokke-Kermis    9 oktober

HEESTERT
Heestert-Ommegang   15 augustus
Heestert-Kermis    2 oktober
Waterhoekfeesten   9 oktober

MOEN
Moen-Ommegang   26 juni
Moen-Kermis    11 september

OTEGEM
Otegem-Ommegang   5 juni
Pontwijk    17 juli
Otegem-kermis    4 september

SINT-DENIJS
Sint-Denijs-Ommegang   19 juni
Sint-Denijs-Kermis   18 september
Dries “Nijzeke”    9 oktober
Zwevegemse Zeugefeesten  18 september, zie pagina 25
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3. DIENST FEESTELIJKHEDEN

• Transport van allerhande materiaal voor feestelijkheden in Groot-Zwevegem.
• Maken van podiums, plaatsen van zaalverlichting en geluidsversterking en klaarzetten van zalen voor verschillende 

culturele manifestaties in de deelgemeenten van Groot-Zwevegem.
• Transport van allerhande meubelen voor het OCMW.

De dienst Feestelijkheden (Publieke ruimte) telt vier personeelsleden.

4. OFFICIËLE ONTVANGSTEN

• Leiding hostessen: Petra Deweer, Blokkestraat 29, Zwevegem.
• In	2016	werden	102	officiële	ontvangsten	aangeboden	door	het	gemeentebestuur.
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9.4. SPORT

Sport
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
T 056 76 58 00
E sport@zwevegem.be

1. SPORTDIENST

Algemene sportactiviteiten
• Sportkampen tijdens schoolvakanties (krokus, pasen, zomer, hersft) In de krokus- en herfstvakantie is er 

mogelijkheid tot daginschrijving.
• Lessenreeksen zwemmen tijdens het schooljaar en in de zomervakantie.
• Kampen in samenwerking met jeugddienst in paas- en zomervakantie.
• Kampenaaanbod in 2016 uitgebreid met kamp voor kinderen met nood aan extra ondersteuning.
• Sessies	(2):	“Kijk	ik	fiets”-	fietsen	zonder	steunwieltjes,	in	samenwerking	met	vzw	Jongerenzorg.
• Interscolaire	zwem-en	atletiekhappening	voor	lagere	scholen	i.s.m.	atletiekclub	Zwevegem	/	Kijk	ik	fiets	VZW
• Ondersteuning initiatieven Sport Vlaanderen, provinciale sportdienst, Stichting Vlaamse schoolsport, Instituut 

voor sportbeheer, burensportdienst en gemeentelijke Sportraad.
• Sporteldag in samenwerking met Burensportdienst.
• Sportinstuif voor jongeren in expo Waregem in samenwerking met Burensportdienst.
• Huldiging sportkampioenen op 4 maart 2016.
• SNS (Sport na school) pas voor middelbaar onderwijs werd gelanceerd.
• Fietsinitiatief i.s.m. VZW jongerenzorg ‘Allez Eddy’
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Zwembadactiviteiten
• Aquaspinning.
• Aquajogging.
• Gratis zwemmen op uw verjaardag.
• Springtoestel.
• Zwemmarathon.
• Moeder-en vaderdag.
• Interscolaire zwemhappening.
• Pre- en postnataal zwemmen.
• Valentijn ontbijtzwemmen. 

Bijzondere manifestaties
• Internationale kanoregatta, een organisatie van Sobeka Kanoclub Zwevegem, op het kanaal Bossuit-Kortrijk.
• Kickbocksgala, een organisatie van Siam-gym, in Sportpunt 2 Zwevegem.
• 4-together zwemhappening.
• 7de triatlonhappening langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, een organisatie van No Limit Team.
• Internationale Betafence cyclocross, een traditie van de Koninklijke wielerclub Otegem Boven.
• Internationaal Betafence X-mas tornooi  (basketbal), gedeeltelijk in Sportpunt 2, organisatie van Tiger 

basketbalclub.
• Internationale badmintontornooien, een organisatie van badmintonclub DZ99.
• Wielerwedstrijd Marcel Kint met Zwevegem Kermis.

2. SPORTINFRASTRUCTUUR

Zie 10.5 Openbare Werken Gebouwen, pagina 80.

3. BEHEER

1. Algemeen beheer  
De gemeente nam het algemeen beheer over van de vzw sportbeheer Zwevegem in 2015.
De gemeente beheert alle gemeentelijke sportgebouwen die niet zijn gedelegeerd naar een voetbalploeg of een 
exploitatievzw.

2. Technisch Beheer
1. VZW Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem
Voorzitter: Vanhoutte Ivan, 
Secretaris: Damman Lieven
Deze vzw wordt beschouwd als op zich zelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in de gemeente. 

2. VZW Gemeentelijke Schietstand Zwevegem
Voorzitter: Ivan Opsomer, Harelbeekstraat 137, 8550 Zwevegem
Secretaris: Jan De Clercq, Kardinaal Cardijnstraat 8 E, 8550 Zwevegem
Deze vzw wordt beschouwd als op zich zelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in de gemeente.

3.VZW Ontmoetingscentrum Otegem
Voorzitter: Eddy Defoor,  Zwevegemstraat 48, 8553 Otegem
Secretaris: Geert Dendoncker, Blauwvoetstraat 2, 8553 Otegem
Deze vzw wordt beschouwd als op zich zelf staande vzw, los van enige vorm van verzelfstandiging in de gemeente.
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9.5. OPENBAAR GROEN EN NATUURONTWIKKELING

Publieke Ruimte
Dienst Groen, natuur & landschap
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T (056) 76.57.00
E atd@zwevegem.be

1. GROENVOORZIENING

1. Periodieke aanplantingen
De gemeente kocht in het plantseizoen, najaar 2016, 91 hoogstambomen aan voor inboet en kleine aanleg in 
woonwijken en in het buitengebied. Deze plantwerken gebeurden in eigen regie door eigen personeel. De 
hoogstambomen, aangeplant door aannemers in het kader van een wegenisdossier of in het kader van een sociale 
verkaveling, zijn niet opgenomen in onze lijst.

Begin	 2016	 werden	 de	 aanplantwerken/inboet	 in	 de	 Kaveiestraat	 –	 Jolainstraat	 gefinaliseerd.	 In	 Ten	 Akker-
Watermolenstraat werden eind 2015 een 164 bomen (Tilia) gerooid die in het voorjaar van 2016 vervangen werden 
door een 60 tal Ijzerhout (Parrotia persica ‘Vanessa’).  Langs het voetbalveld Heestert werden in totaal 36 Populus 
‘Ghoy’ geveld in 2016. Bedoeling was om in 2017 deze bomen te vervangen.
 

hoogstammen 
aangeplant in 

eigen regie per 
deelgemeente/ 

plantseizoen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zwevegem 183 87 58 230 176 147 66 81 64 63
Otegem 14 1 1 2 2 4 1 2 3 5
Heestert 17 33 10 15 10 3 2 10 1 1
Moen 37 27 21 34 24 10 5 6 5 16
Sint-Denijs 17 13 68 37 46 20 9 3 110 6
totaal 368 161 158 318 258 184 83 102 183 91

Meer en meer worden ook meerstammige heesters aangekocht: 13 stuks in 2016.
(gemiddelde maat 175-250 cm – Amelanchier canadensis)

Brug kanaal
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2. Projecten en investeringen woongroen en verkeersgroen
Volgende	projecten	werden	in	2016	opgestart	en/of	gefinaliseerd:
• Omgevingswerken verkaveling Ten Akker - Watermolenstraat. Hier werd Parrotia persica ‘Vanessa’ als hoogstam 

aangeplant in plaats van Tilia.
• Omgevingswerken wijk Kouter: verwijderen van 210 Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’, gedeeltelijke 

heraanplant voorzien in 2017. 
• Omgevingswerken Stedestraat-Deerlijkstraat-Gaverstraat: vernieuwing voetpaden, wegen, openbaar groen: 

bestaande Quercus rubra en Prunus cerasifera ‘Nigra’  werden vervangen door 55 Quercus robur ‘Koster’, 8 
Liquidambar	styraciflua,	7	Liriodendron	tulipifera	en	10	Sorbus	ornus,	allen	aangeplant	door	tuinaannemer.

  
3. Belangrijke studies, renovatiewerken en groenonderhoud

Volgende dossiers werden in 2016 door de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen 
goedgekeurd of afgewerkt:

Exploitaitie :
• Maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem voor het dienstjaar 2016.
• Regeneratie van voetbalvelden te Zwevegem voor het dienstjaar 2016.
• Onderhoud van het openbaar groen op de kinderspeelplaatsen in Zwevegem voor dienstjaren 2016-2017-2018.
• Goedkeuring van het openbaar groen aan het Gemeentepunt van Zwevegem voor de dienstjaren 2016-2017-

2018.
• Onderhoud dolomietzones in parken en wijken 2016.
• Uitvoeren van groenonderhoud in de KMO-zone Esserstraat te Zwevegem voor dienstjaren 2015-2016-2017: in 

samenwerking met Leiedal.
• Uitvoeren van groenonderhoud omgeving bedrijventerrein De Blokken Zwevegem voor de periode 2015-2018: in 

samenwerking met Leiedal.
• Goedkeuring van groenonderhoud Ter Winckele voor de dienstjaren 2016-2017.
• Groenonderhoud bedrijventerein Esserstraat: 2015-2016-2017, in samernwerking met Leiedal.
• Goedkeuring groenonderhoud, Transfo (nieuwe aanleg) voor dienstjaren 2016-2017.

Investeringen: 
• Project “Lelijke Plekjes” – Stationsomgeving Helkijnstraat in Sint-Denijs in samenwerking met intercommunale 

Leiedal en het Provinciebestuur West-Vlaanderen. 
• In de loop van 2016 werd fase 2 (spoorwegbedding Spiere-Helkijn-Sint-Denijs) en fase 3 Stationsplein Helkijnstraat 

Sint-Denijs opgestart met afwerking in het voorjaar 2017, in samenwerking met Provincie West-Vlaanderen 
(bouwheer).

• Eveneens goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en gemeente 
Zwevegem: aanstelling coördinator – verwezenlijking. 

• Renovatie Gemeentepark: Fase 1 – Omgeving Groene Kouter, kouterstraat. Start werken (1 juli 2016).
• Omgevingswerken Transfo: lot 1 wegenis, lot 2 groenaanleg, lot 3 speeltoestellen (overname der werken: lot 1 

wegenis en lot 2 groenaanleg: 12/07/2016, lot 3 speeltoestellen: 12/04/2016).
• Aanleg	groene	parking	en	het	plaatsen	van	een	overdekte	fietsstalling	in	omgeving	Gemeentepunt.
• Start bosaanplant Lettenhofpark in samenwerking met Leidal : voorbereidende grondwerken, najaar 2016.
• Omgevingswerken Gemeentepunt (waarborgperiode).

4. Aankopen
• Aankoop van bomen, perkplanten en zomerbebloeming (exploitatie).

5. Intergemeentelijke acties 2016
• Europese boomplantdag: 20 maart 2016: aanplant van Vredeboom aan Kerkomtrek Heestert, naast verplaatst 

oorlogsmonument, in samenwerking met Adviesraad groen en bebloeming, school Heestert, NSB Zwevegem 
en in combinatie met viering 40 jaar VVOG (Veldesdoorn  - Acer campestre ‘Elsrijk’ aangeboden door Verbond 
Boomkwekers AVBS).

• Dag van het Park: zondag 29 mei 2016: promotie voor de Vlaamse actie via Infokrant en website.
• Week van het bos: 09 - 16 oktober 2016: promotie via Infopunt Zwevegem.
• Dag van de Natuur: 12 oktober 2016: planten van geboortebomen op site Lettenhofpark.
• Proclamatie Groene Lente: 13 december 2016 te Turnhout. Zwevegem behaalt groenprijs namelijk 3 

bloemsymbolen.
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6. Onderhoud van openbare gazons door particulieren
Het onderhoud van de gemeentelijke openbare gazons in Zwevegem werd door het gemeentebestuur in 2016 opnieuw 
deels overgedragen aan particulieren onder bepaalde voorwaarden. De particulier verbindt zich vrijwillig voor het 
gazononderhoud en tekent hiervoor een overeenkomst met de gemeente. Sinds 2010 gebeurt de compensatie aan 
de particulieren via Zwevegemse kadobons, te besteden bij de Zwevegemse handelaars.
De compensatie waarop de particulieren recht hebben, is afhankelijk van het aantal m² gazon die men onderhoudt. 
Werkjaar 2016: 7 nieuwe aanvragen.  Algemene totalen (2002 tot en met 2016): 463 actieve particulieren onderhouden 
34.862,26 m². (totaal dossiers 576). Dit vertegenwoordigt 9.935 euro.
  

7. Reductieplan bestrijdingsmiddelen
Goedkeuring reductieplan bestrijdingsmiddelen: rapportering stand van zaken met betrekking tot de afwijkingen 
2016 – via website Zonder is gezonder - inventaris pesticidengebruik.

In het werkjaar 2015 werd het reductieplan al afgerond tot het nulniveau. Het systematisch verder toepassen in 
2016 van bodembedekkende beplanting (heesters, vaste planten, gazons...) reduceerde het gebruik van herbiciden 
in plantzones. Op verhardigen worden thermische en mechanische bewerking uitgevoerd.

Via VMM werden in 2016 uitzonderingen aangevraagd op het nul-gebruik voor kasseistroken (Transfo, Bossuitstraat, 
Stenen Molen) die slechts ten dele toegestaan werd. Een uitzondering werd ook aangevraagd voor onkruiden op 
voetbalvelden. Dit werd slechts beperkt toegestaan. Via het gebruik van modernere maaimachines waarbij de 
maaihoogte makkelijker in te stellen is en via het periodiek maaifrezen bij het groot onderhoud, hopen we onkruid 
en straatgras deels te kunnen voorkomen in gazons. Dit werd in 2016 al uitgetest.

Volgens het Politiereglement blijft iedere burger verder verantwoordelijk voor het onkruid en het vuil voor zijn deur 
(greppel, voetpad, grazige berm). In 2016 werd een sensibiliseringsactie voorbereid (uit te voeren vanaf voorjaar 
2017). Voor de vermindering van het onkruid werden op begraafplaatsen in 2016 groenaanplantingen uitgevoerd, 
vooral met vaste planten. Dit gebeurde in Sint Denijs, Moen en Heestert.

Onderhoud kerkewegen-stapstenen-trage wegen:
De Groendienst onderhoudt in 2016 deze trage wegen in samenwerking met tAlternatief. Dit gebeurt mechanisch 
(bosmaaiers en klepelmaaier op handtrekker).

Nieuwe aanpak alternatieve onkruidbestrijding:
Volgende machines voor mechanische en termische onkruidbestrijding werden aangekocht in 2015 en in 2016 volop 
uitgetest:
1 heetwaterinstallatie (1000 l), 1 aanhangwagen (enkele as) voor heetwaterinstallatie, 1 handbrander, 1 hete 
luchtinstallatie (90 cm), 1 rotoreg met zaaibak (90 cm).
  

8. Bestrijdingsmiddelen op verhardingen
Alternatieven op verhardingen in 2016 waren opnieuw het borstelen, vegen en mechanisch  en thermisch 
domomietbeheer.

De gemeente, Dienst groen, beschikt over een eigen miniveegmachine, een horizontale borstel op trekker en 
een verticale borstel op trekker, in te zetten in parken, plantsoenen en openbare parkings. Ook bosmaaiers met 
onkruidborstel worden nu ingezet als alternatief op verhardingen. In 2016 werden de 7 begraafplaatsen zonder 
sproeistoffen beheerd door eigen personeel en met behulp van aannemers die beschikken over passend materieel. 
De alternatieve onkruidbestrijding gebeurde mechanisch, thermisch en manueel. 
  

9. Kapvergunningen voor het vellen van hoogstammige bomen
In 2016 werd door de Groendienst advies gegeven bij de aanvragen voor het vellen van bomen. Nu wordt een 
stedenbouwkundige vergunning ter zake afgeleverd.

10. Groene Lente 2016: opnieuw Groenprijs voor Zwevegem
Zwevegem behaalt op 13/12/2016 te Turnhout de hoogste score namelijk 3 bloemensymbolen als bloemengemeente 
voor de beste bloemenrealisaties 2016 in de intergemeentelijke groenwedstrijd ‘Groene Lente’ georganiseerd door 
VVOG en VLAM. Daarmee behoort Zwevegem tot de top 17 van de best bebloemde gemeenten in geheel Vlaanderen. 
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11. Werkopdrachten Groendienst 2016
Aantal werkopdrachten voor de afdeling Groen in 2016:
• Lijn 1 - Externe meldingen: Applicatie Vivaldi (maart –december): 260 meldingen waarvan 209 afgewerkt eind 

december 2016  
• Lijn 2 - Interne meldingen: Applicatie Topdesk: 74 werkopdrachten aangemeld in 2016 (waarvan 18 voor 

rattenbestrijding); 81 afgerond in 2016 (waarvan 49 rattenbestijding); 43 openstaand eind 2016 (waarvan 4 
rattenbestijding). 

We moeten er aan toevoegen dat de Groenafdeling heel wat repetitief werk doet waarvoor er geen werkopdrachten 
opgesteld worden (maaien gazons, snoeien, water geven…). Bepaalde werken worden ook uitgesteld tot in de 
winterperiode omdat dit dan het passend moment is om de werken uit te voeren (zoals wintersnoei, vellen bomen, 
aanplantwerken…). 

12. Groeninventaris 
In kader van de analyse van Dienst Publieke ruimte gebeurde in 2015-2016 een herziening van de groeninventaris 
openbaar groen van Zwevegem, meer bepaald het bomenbestand, wegbermen, hagen, grote gazons/graszones, 
dolomietverhardigen, groen op begraafplaatsen (snelinventaris zonder GIS applicaties).

2. NATUURBEHOUD EN NATUURONTWIKKELING 
 

1. Algemeen
In 2016 werden de acties binnen het Biodiversiteitscharter 2015-2018 en de samenwerkingsovereenkomst 
Stadlandschap Leie-Schelde verder uitgewerkt.
  

2. GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan)
Het GNOP van 25 november 1996, is een lange termijnplanning of het algemeen kader waarrond het gemeentelijk 
natuurbeleid wordt gevoerd.  Dit GNOP-Zwevegem bevat veel actieprogramma’s die stelselmatig ingevuld of aangevuld 
worden:

1. Groene as kanaal Bossuit - Kortrijk
Kanaal-Transfo –Lettenhofpark - Zwevegem
Voor de verdere ontwikkeling van het Lettenhofpark, gelegen tussen Transfo, het kanaal en Knokke, werd in 2015 het 
Masterplan goedgekeurd door het schepencollege op 22/04/2015.

Het Masterplan Lettenhofpark voorziet in de realisatie van het Lettenhofpark op een terrein van 14 ha bestaande uit 
3 delen namelijk een natuurontwikkelingszone, een nieuwe  parkbegraafplaats ter vervanging van de begraafplaatsen 
Centrum Zwevegem, Kappaert en Knokke en de sportzone (met de 2 bestaande voetbalvelden en recreatieve visvijver).    
In 2016 werd heel het terrein in detail opgemeten en werd met het studiebureau verder gewerkt aan een fasering 
voor deze uitbouw van het Lettenhofpark als totale zone. Het eerste voorstel van verdere fasering werd besproken 
op het schepencollege van 19/10/2016.

Vaarttaluds en kanaalbermen
De vaarttaluds werden in 2016 verder beheerd door Natuurpunt Zwevegem.

Natuurbestemmingsproject kleiontginning Kwadestraat - Heestert:
In 2015 - 2016: start aanleg van een natuurontwikkeligssgebied met vijver, boszones en hoogstamboomgaard. Dit 
project is ook een realisatie in het kader van het actieplan GNOP (GNOP IV p. 37). Het gebied sluit direct aan bij de 
vroegere ontginningszone met visvijver in de Dokkestraat. De beide natuurzones vormen een een ideale biotoop voor 
amfibiën	en	vogels.

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk
In 2016 werd met WenZ een studieproject opgestart omtrent de haalbaarheid en problemen rond de herwaardering 
van het kannaal, meer bepaald voor Klasse Va-schepen. De studie kadert in een Europees project om grotere schepen 
op het kanaal toe te laten.

Voor Zwevegem zou dit een verdieping van het kanaal betekenen tot 4 m en tussen sas Deerlijkstraat en Kortijk een 
verdieping tot 4.5 m. Dit heeft zijn invloed op de oevers en directe omgeving van het kanaal met een lengte van 11 
km op Zwevegems grondgebied. Zwevegem waakt dan ook over de manier waarop deze werken zullen uitgevoerd 
worden. In het voorjaar 2017 neemt de Vlaamse regering de beslissing in het kader van het decreet Complexe 
projecten. 
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2. K.L.E. (kleine landschapselementen)
In 2016 werden 21 dossiers ingediend voor subsidie van KLE (tegenover 30 in 2014 en 23 in 2015). 
Er werd in 2016 voor een totaal budget van 3.798,00 euro (tegenover 6.870 euro in 2013 en 7392 euro in 2014 
en	3.532,5	euro	in	2015)	subsidie	toegekend.		In	2016	werd	het	regelement	op	de	KLE	geëvalueerd	en	aangepast	
(schepencollege van 16/03/2016 en Gemeenteraad van 23/05/2016). 

3.  Waterkwaliteit, beekvalleien, vijvers en brongebieden
In 2016 werden de beken 2de en 3de categorie verder beheerd door het Provinciebesuur op basis van rietwerk. 
Sedert 1/07/2014 zijn ook de beken 3de categorie op Zwevegem overgedragen aan het Provinciebestuur West-
Vlaanderen. In de loop van 2016 werden een aantal gemeentelijk vijvers geruimd om overbegroeiing van riet en 
invasieven te voorkomen (onder andere, Spoorweglaan, Ter Winckele, Stedestraat-Schilderswijk).

4. Wegbermen
In 2016 werden de gemeentelijke wegbermen volgens het Bermbeheersplan 2 keer gemaaid door een aannemer 
aangesteld door de gemeente. 

5. Oude spoorwegbeddingen
Bedding nr. 83:
In het kader van Leanderhof = herbestemming voormalige Bekaertsite, werd gezocht om de ontbrekende schakel 
in	het	wandel-	en	fietspadennetwerk	van	de	spoorweg	83	tussen	Deerlijkstraat	en	Otegemstraat,	te	herstellen.	Het	
traject van de oude spoorwegbedding werd in 2016 technische uitgewerkt en besproken met de diverse betrokken 
partners (Bouwheer Leanderhof, Bekaert NV, gemeente en Provincie).

Bedding nr. 85:
In het kader van het intergemeentelijk project “Lelijke plekjes”, van Leiedal, is een ontwerp opgesteld voor de renovatie 
van de stationsomgeving Sint-Denijs. Dit ontwerp werd in 2015 verder door het Provinciebestuur opgenomen in 
het Masterplan voor de spoorwegbedding 85-Trimaarzate. Fase 1 van het Masterplan Trimaarzate, namelijk tussen 
Avelgem en de Helkijnstraat in Sint-Denijs, werd in 2015-2016 gerealiseerd, namelijk een heraanleg van de wandel- 
en	fietsbedding	met	mogelijkheden	voor	paardenmenners.	De	2de	fase:	renovatie	van	de	spoorwegbedding	tussen	
de Helkijnstraat en Spiere-Helkijn, werd  in 2015 planologisch uitgewerkt evenals de 3de fase, namelijk de omgeving 
van de oude stationskoer in de Helkijnstraat (project Lelijke Plekjes). De werken aan de 2de en 3de fase werden in 
2016	opgestart	en	zullen	medio	2017	opgeleverd	worden.	De	gemeente	financiert	mede	in	de	3de	fase,	namelijk	ter	
hoogte van het Stationsplein in de Helkijnstraat.

6. Typische landschappen
Voor het plantseizoen 2016 werden er door het eigen personeel 91 hoogstambomen aangeplant deels in woongebied 
en deels in buitengebied ter ondersteuning van ons Zwevegemse landschap.
  

3. Erosiebestrijding
Het grondgebied van Zwevegem is sterk erosiegevoelig. De intergemeentelijke erosiecoördinator INAGO werkte in 
2015-2016 rond een dossier in de Tontestraat-Priesterstraat in overleg met de Stad Kortrijk. In de loop van 2016 werd 
het	dossier	onderzocht	door	de	provinciale	erosiecoördinator	op	vraag	van	de	gemeente	en	VMM.	De	subsidiëring	in	
2016 van de groenbedekking voor de landbouw is een vorm van erosiebestrijding.
 

4. Groenbedekking 
In 2016 werden de landbouwers twee keer opgeroepen om hun dossier voor uitbetaling van een subsidie voor 
groenbedekkers te komen indienen. Eenmaal in april om hun aangifte voor 2015 te doen en eenmaal in november om 
hun aangifte van 2016 te doen. Op die manier kan in 2017 ook effectief de dossiers van 2017 behandeld worden. In 
april 2016 werden 74 dossiers geopend voor de uitbetaling van een extra subsidie voor groenbedekkers (tegenover 
69 in 2014 en 75 in 2015) of voor een totale oppervlakte van 857,63 ha (tegenover 670.81 ha in 2014 en 737,16 ha 
in 2015) en voor een totaal bedrag van 21.440,75 euro (tegenover 15510.5 euro in 2013, 16.445,25 euro in 2014 en 
18.429 euro in 2015). In november 2016 werden 81 dossiers geopend voor de uitbetaling van een extra subsidie voor 
groenbedekkers of voor een totale oppervlakte van 892,56 ha en voor een bedrag van 22.314,00 euro. De uitbetaling 
van de aangifte in november gebeurde pas in 2017.
gemeenteraad  februari 2016: goedkeuring aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor het inzaaien van 
groenbedekkers.

5. Landschapsbedrijfsplannen en landschapsplannen
In	het	kader	van	de	samenwerkingsovereenkomst	Stadlandschap	Leie-Schelde	werd	vanaf	2016	de	financiering	van	
de	 landschapsbedrijfsplannen	volledig	overgenomen	door	de	provincie.	Subsidiëring	vanuit	de	gemeente	 is	enkel	
mogelijk via het aangepaste reglement van KLE.
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6. Invasieve planten en dieren: flora en faunabeheer
In de loop van 2016 spoorde de gemeentelijke Groendienst opnieuw invasieve planten en dieren op langs waterlopen. 
Dit werd uitgevoerd door de nieuw aangeworven rattenbestrijder en personeel van de Groendienst. Meldingen werden 
doorgegeven aan de verantwoordelijke dienst Waterlopen van de provincie voor verdere collectieve verdelging. 
Eind	2016	werd	een	bijkomend	persoon	aangesteld	voor	de	Groendienst	die	deze	vorm	van	fauna	en	florabeheer	
(exotische en invasieve dieren - voornamelijk muskusrat en bruine rat en berenklauw) zal helpen uitvoeren. Er werd 
in 2016 nagegaan in hoeverre Zwevegem in aanmerking komt voor de provinciale subsidie van een extra voertuig van 
fauna	en	florabeheer	(inclusief	sensibilisering	rond	de	bestrijding	van	muskusratten,	bruine	en	ook	zwarte	ratten).	
  

7. Samenwerkingsverbanden
1. Biodiversiteitscharter 2015-2018
Dit Biocharter werd goedgekeurd door het college op 27/04/2015 en formeel ondertekend tussen gemeente en 
Natuurpunt-Zwevegem op 20/06/2015. Het charter omvat een 10 tal actiethema’s.

2. Stadlandschap Leie-Schelde
Het gemeentebestuur ondertekende op 30/09/2015 een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-
Vlaanderen om samen te werken binnen het projet Stadlandschap Leie-Schelde. Daarbij zullen beide partijen beter 
samen werken rond milieu, natuur en groen. De taakstelling focust op 4 basisthema’s.

• Natuur en landschap
• Landschapsrecreatie
• Streekeigenheid
• Natuur- en streekeducatie

Het collectieve werkplan 2016 werd goedgekeurd in ziiting van Schepencollege dd. 20/04/2016.

9.6. OPENBARE BIBLIOTHEEK 
Gemeentelijke openbare bibliotheek
Bekaertstraat 13
8550 Zwevegem
Tel. bib: 056 76 59 00
Fax bib: 056 76 59 01
Tel. bibus: 0498 1 77 77 1
e-mail: bibliotheek@zwevegem.be; bibus@zwevegem.be

Een jaar na het heropenen van de vernieuwde bib, waren we in 2016 al opnieuw aan feestvieren toe.
We vierden 20 jaar nieuwe bib. 

Toch keken we dit jaar vooral vooruit en zetten verdere stappen op weg naar een digitale bibliotheek. Er kwamen weer 
e-boeken (met e-readers erbij) in de bib. We werkten verder aan e-inclusie met het inrichten van digidoktersessies, 
en we organiseerden een spetterend jeugdboekenfeest en een onvergetelijke auteurslezing met een recordaantal 
deelnemers. 

Dit alles naast de gewone, dagelijkse bezigheden die we zoals steeds met veel inzet en aandacht voor onze bezoekers 
en hun vragen uitvoeren.

1. 20 JAAR BIB: VAN BOEK TOT E-BOEK 

In februari 2016 bestond de bibliotheek in de Bekaertstraat 20 jaar. Het feest vond plaats op een koude winterdag, 
op zaterdag 13 februari. Naast de speechen en een mooie receptie zorgden vooral de dansers van Flamencogroep 
Tacon Tacon voor een feestelijke toets.

We namen die dag tijd voor een korte terugblik op de voorbije 20 jaar, maar zetten meteen ook een verdere stap in 
de evolutie naar een digitale bib. Onder het motto ‘van boek tot e-boek’ gingen we van start met het uitlenen van 
e-boeken op e-readers van de bib. Ook de fundels (digitale boeken voor kleuters en eerste lezers) werden in de kijker 
gezet.
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2. DIGIDOKTERSESSIES 

De digidokter bestond al in enkele bibliotheken van onze regio, maar voor onze bib was hij nieuw in 2016. Tijdens 
een digidoktersessie geeft een ict-deskundige een uur lang uitleg over een digitaal thema: dat kan over alles gaan 
dat met computers, mobiele toestellen en internet te maken heeft. Na de uitleg is er nog een uur tijd waarin de 
deelnemers vragen kunnen stellen. 

Er waren in 2016 zes sessies gepland, drie in het voorjaar en drie in het najaar. De belangstelling hiervoor was 
overweldigend: doordat het aantal deelnemers beperkt was, kon niet iedereen die dat wou deelnemen. We gaan in 
2017 dan ook door met de digidokter. 

3. E-BOEKEN IN EEN NIEUW JASJE 

Met het e-boekenproject van Bibnet hadden we al eerder e-boeken in de bib. Dat werd geen succes omdat de 
technologie niet op punt stond en de aangeboden collectie te weinig actueel was.

Alvast een aantal valkuilen die we met ons eigen e-boekenproject wisten te vermijden. Het aanbod aan e-boeken 
bestaat grotendeels uit actuele boeken in verschillende genres. Je vindt er zowel spannende en romantische boeken, 
als bestsellers en meer literaire uitgaven. Er zit ook een collectie literaire klassiekers in het aanbod. Omdat het 
uitlenen van e-boeken op toestellen van onze leners wettelijk nog niet kan, lenen we de e-boeken uit op e-readers 
van de bib. De uitleen is gratis, zowel van e-readers als van e-boeken.

Alhoewel nog niet iedereen klaar is voor het digitaal lezen van romans, kenden de e-readers in 2016 een groot 
succes. Vooral tijdens vakantieperioden was de vraag groot, maar ook tussendoor komen mensen in de bib langs om 
een e-reader te ontlenen en te proeven van de voordelen van het e-lezen.

Dit is maar een eerste stap in de introductie van e-boeken in de bib. Zodra de wetgeving en de technologie het ons 
toelaten, is het onze bedoeling om e-boeken te kunnen uitlenen op toestellen van de leners zelf.

4. JEUGDBOEKENFEEST

Al jaren doet de bibliotheek mee aan de Kinder- en jeugdjury, een organisatie die kinderen en jongeren in staat stelt 
zelf boeken te bekronen. Het werkjaar werd tot 2015 telkens afgesloten met een groot KJV-feest waar deelnemers 
van heel Vlaanderen naartoe konden komen.

In 2016 werd dat grote, overkoepelende KJV-feest afgeschaft en besloten de bibliotheken in de regio Zuidwest om 
zelf een Jeugdboekenfeest te organiseren, voor de 12 gemeenten in de regio. Zuidwest zat mee in de organisatie. 

Het feest vond plaats in onze bib en werd opengesteld voor iedereen, ook voor hen die niet aan de jury hadden 
deelgenomen. Er was een meet en greet met (bekroonde) auteurs. Er was een gek kapsalon, een fotoshoot en een 
boekenzoektocht, er werd gepicknickt en gedanst. En hoewel het mooie weer het wat liet afweten, hadden zoals 
altijd de afwezigen ongelijk.
 
5. AUTEURSLEZING ISH AIT HAMOU

Op	zondag	2	oktober	kwam	de	populaire	auteur	Ish	Ait	Hamou	naar	Zwevegem	voor	een	aperitieflezing.	Een	moeilijk	
uit te spreken naam voor een auteur die de Theaterzaal vrijwel liet vollopen. De interesse voor de lezing was zo groot, 
dat De Wieke te klein zou zijn geweest. Na een boeiende lezing kregen de deelnemers een aperitief aangeboden.

De lezing werd georganiseerd in samenwerking met Davidsfonds Zwevegem en Markant Zwevegem.

6. ENKELE CIJFERS

Sinds september 2014 betalen volwassenen in de bib en bibus 5 euro lidgeld per jaar. Sindsdien daalt het aantal 
leners, in gezinnen wordt vaak voor maar één betalend lidmaatschap gekozen (waar vroeger zowel man als vrouw 
lid waren). 

Het goede nieuws is dat het aandeel van de jeugdleden (kinderen, tieners en adolescenten) sinds 2014 licht gestegen 
is van 2.911 naar 2.959 (een stijging van 1,65%).

Het aantal leners daalt licht maar dat heeft geen negatieve weerslag op de uitleningen. In 2016 noteerden we 
201.772 uitleningen, waarbij we net zoals in 2015 een kleine vooruitgang zien.
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bib & bibus samen 2014 2015 2016
totale collectie (boeken, dvd’s, tijdschriften, 
wegenkaarten, luisterboeken, e-boeken e.a.)

114.221 113.822 112.697

uitleningen 200.682 201.514 201.772
leners 7.553 6.626 6.555

woonplaats actieve 
leners

2014 2015 2016 percentage

Heestert 503 431 404 6,16%
Moen 488 441 440 6,71%
Otegem 506 463 457 6,97%
Sint-Denijs 481 420 397 6,06%
Zwevegem 3.662 3.334 3.331 50,82%
totaal Groot-Zwevegem 5.640 5.089 5.029 76,72%
totaal andere gemeenten 1.913 1.537 1.526 23,28%
totaal 7.553 6.626 6.555

  

In de bib doen we echter meer dan uitlenen alleen:

• We verkopen culturele en toeristische producten (uitpassen, wegenkaarten). Ook BonZ (de Zwevegemse 
geschenkbonnen) kan je zowel op de bib als op de bibus aanschaffen.

• We organiseren rondleidingen, auteurslezingen, cursussen… Daar schreven zich in 2016 in totaal 2731 mensen 
voor in.

• In het kader van het boekbabyproject deelden we 70 peuterpakketten uit. Het doel van dit project is kinderen 
zo vroeg mogelijk met boeken in contact te brengen. Iedereen Leest, Kind en Gezin en de bib werken hiervoor 
samen. Elk peuterpakket bevat 2 boeken. In de bib hebben we in het kader hiervan een boekbabyhoek waar 
ouders nog veel meer baby- en peuterboekjes kunnen vinden.
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10. WEGEN EN INFRASTRUCTUUR 

Publieke Ruimte
Wegen & infrastructuur
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T (056) 76.57.00
E atd@zwevegem.be

10.1. WEGEN EN INFRASTRUCTUUR 

Volgende dossiers werden behandeld in 2016:

1. ONDERHOUDSWERKEN

• Reinigen van straatkolken – dienstjaar 2015-2016.
• Reinigen van grachten en baangrachten – dienstjaar 2016.
• Uitvoeren van regiewerken – dienstjaar 2016.
• Aanbrengen van wegmarkeringen en belijningen – dienstjaar 2016.

2. INVESTERINGSWERKEN 

LS = laagspanningsnet
OV = openbare verlichting

• Uitvoeren van wegen – en rioleringswerken in de Stedestraat en Stokerijstraat (uitvoering).
• Aanleg	van	gescheiden	stelsel	in	de	Blokkestraat	vanaf	de	Deerlijkstraat	tot	aan	de	Keibeek	(definitieve	oplevering).
• Goedkeuring Riopact – takenpakket 2016 in het kader van de overeenkomst: uitbouw en beheer van het 

gemeentelijk rioleringsstelsel.
• Uitvoeren van weg – en rioleringswerken in de Harelbeekstraat tussen de Bekaertstraat en de rotonde N 391 

(waarborgperiode).
• Heraanleg voetpaden 2016.
• Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen 2016.
• Uitvoeren onderhoudswerken aan wegen 2017 Kouterwijk (goedkeuring).
• Goedkeuring	overeenkomst	voor	overdracht	met	financiële	 tussenkomst	aan	de	gemeente	Zwevegem	van	de	

gewestweg N8: Avelgemstraat - Kortrijkstraat.
• Toetreden TMVW Farys.
• Aanleg riolering Otegem Noord: aanvraag subsidies.
• Afkoppelingssubsidies aan particulieren in het kader van. rioleringswerken Stedestraat (fase 1).
• IBA:	voorstel	collectieve	plaatsing,	financiering	en	exploitatie.

Werken stationsplein Sint-Denijs
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• Uitrol elektrische laadinfrastructuur: keuze aanbesteding en locaties.
• Project	fietsers	in	voorrang	op	Guldensporenpad.
• Goedkeuring	samenwerkingsovereenkomst	inzake	project	fietsers	in	voorrang	–	Fietsberaad	Vlaanderen.
• Leveren en plaatsen van buitensignalisatie site Transfo.
• Ondergronds brengen LS-netten en vernieuwen van OV in de Kouterstraat.
• Vernieuwen waterleiding i n het kader van wegeniswerken in de Kouterstraat.
• Regularisatie	voor	aanleg	OV	net	langsheen	fietspad	Transfo	in	de	Blokellestraat.
• Aanpassen LS net en het vernieuwen van de OV in het Gemeentepark.
• Ondergronds brengen LS en OV netten in het kader van de herininrichting openbaar domein in de Kouterwijk, 

zijnde Albrecht Rodenbachstraat, Hugo Verrieststraat en Peter Benoitstraat.
• Vernieuwen waterleiding in het kader van wegeniswerken in de Kouterwijk.
• Ondergronds brengen LS en OV netten in het kader van de herininrichting openbaar domein in de Kouterwijk, 

zijnde Hendrik Consciencestraat.
• Herstel waterleiding (lek) in de Otegemstraat.

3. AANKOPEN

• Aankoop van tweedehandsmachines Rhizo campus Oost voor de dienst publieke ruimte.
• Aankoop van 2 digitale snelheidsinformatieborden.
• Verkoop van afgeschreven voertuigen en materieel.

4. OPLEVERINGEN / EINDAFREKENINGEN

• Winterschade 2011 (voorlopige oplevering).
• Voetpaden 2014 (regularisatie eindafrekening / waarborgperiode).
• Voetpaden 2015 (voorlopige oplevering).
• Wegenis	2010	(definitieve	oplevering).
• Wegenis	2011	(definitieve	oplevering).
• Wegenis	2012	(definitieve	oplevering).
• Wegenis 2014 (voorlopige oplevering + eindafrekening).
• Wegenis 2015 (voorlopige oplevering + eindafrekening).
• Heraanleg schoolomgeving, Dalestraat Sint-Denijs (voorlopige oplevering + eindafrekening).
• Wegenis 2016 fase Kouterstraat (eindafrekening).

5. PRIVATE VERKAVELINGEN

• Wegen – en rioleringswerken verkaveling Winkelstraat te Zwevegem (waarborgperiode).
• Wegen	–	en	rioleringswerken	verkaveling	Stedestraat	te	Zwevegem	(definitieve	oplevering).
• Wegen – en rioleringswerken verkaveling Keiberg te Moen (waarborgperiode).
• Wegen – en rioleringswerken verkaveling De Dreef te Zwevegem, fase 1 (waarborgperiode)..
• Wegen – en rioleringswerken in een private toegangsweg voor de verkaveling hoek Paul Ferrardstraat – 

Kanaalstraat te Zwevegem (waarborgperiode).
• Wegen – en rioleringswerken verkaveling Kooigemwegel te Sint-Denijs (waarborgperiode).
• Wegen – en rioleringswerken verkaveling Ecovillage De Dreef (aandeel ten laste van de gemeente).

6. SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING

• Afsprakennota CBS 12 november 2014 blijft van toepassing.
• Reservering strooizout voor winterseizoen 2016-2017.

7. WERKOPDRACHTEN – MELDINGEN AFDELING WEGENDIENST 2016

• Aantal meldingen voor afdeling wegen: 541.
• Aantal werkopdrachten voor afdeling wegen: 163.
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10.2. BEGRAAFPLAATSEN

1. AANTAL BEGRAFENISSEN PER JAAR 

werkjaar aantal begrafenissen per jaar
2008 184
2009 203
2010 219
2011 183
2012 117
2013 193
2014 198
2015 239
2016 203

 
2. INVESTERINGSWERKEN/ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN 2015

• Ontruimen	van	een	deel	van	de	centrale	begraafplaats	T.	Toyeplein	in	Zwevegem	2012	(definitieve	oplevering).
• Uitbreiden	 van	 urnenveld	 fase	 1	 van	 de	 centrale	 begraafplaats	 T.	 Toyeplein	 in	 Zwevegem	 2013	 (definitieve	

oplevering).
• Uitbreiden	 van	 urnenveld	 fase	 2	 van	 de	 centrale	 begraafplaats	 T.	 Toyeplein	 in	 Zwevegem	 2014	 (definitieve	

oplevering).
• Uitbreiden van urnenveld fase 3 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 2015 (voorlopige 

oplevering).
• Leveren	en	plaatsen	van	grafkelders	op	begraafplaats	Knokke	(definitieve	oplevering).
• Leveren	en	plaatsen	van	urnenkelders	op	begraafplaats	Knokke	(definitieve	oplevering).
• Lettenhofpark: zie afdeling groen .
• Uitbreiden zone van grafkelders en urnenveld op begraafplaats Sint-Denijs 2015 (voorlopige oplevering).
• Uitbreiden van urnenveld fase 4 van de centrale begraafplaats T. Toyeplein in Zwevegem 2016 (uitgevoerd + 

voorlopige oplevering).
• Teststroken begraafplaatsen.

3. WERKOPDRACHTEN AFDELING BEGRAAFPLAATSEN 2015

• Aantal meldingen voor afdeling begraafplaatsen: 3.
• Aantal werkopdrachten voor afdeling begraafplaatsen: 156.
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10.3. NUTSVOORZIENINGEN

Volgende dossiers werden goedgekeurd door college en/of gemeenteraad in 2016:

1. TELEFONIE / TV DISTRIBUTIE

• Niet van toepassing

2. WATERLEIDING

• Vernieuwen waterleidingnet : Kouterstraat (fase 1) Zwevegem.
• Vernieuwen waterleidingnet : Kouterwijk Zwevegem.
• Herstel waterlek Otegemstraat Zwevegem.

3. OPENBARE VERLICHTING EN ELEKTRICITEIT

• Ondergronds brengen LS en OV netten: Kouterstraat Zwevegem.
• Ondergronds brengen LS en OV netten: Kouterwijk Zwevegem.
• Ondergronds brengen LS en OV netten: Gemeentepark Zwevegem.
• Ondergronds brengen LS en OV netten Trimaarzate Helkijnstraat St-Denijs.
• Aanleg	OV	net	fietspad	Transfo	Blokellestraat.
• Regularisatie	OV	net	fietspad	Transfo	Blokkellestraat	Zwevegem.

10.4. SIGNALISATIE 

1. ONDERHOUDSWERKEN

• Aanbrengen van wegmarkeringen en belijningen in Zwevegem voor dienstjaar 2016.

2. INVESTERINGSWERKEN 

• Leveren en plaatsen van verkeerseilanden in de Bossuitstraat Moen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
• Leveren en plaatsen van buitensignalisatie op site Transfo (opstart 2015 – uitvoering 2016).

3. WERKOPDRACHTEN – MELDINGEN AFDELING SIGNALISATIE 2015

De werkopdrachten van de dienst signalisatie omvatten alle opdrachten, meldingen en klachten die mondeling, 
telefonisch	of	per	brief	en	mail	toekomen.	Na	beoordeling,	en	op	basis	van	de	financiële	mogelijkheden,	worden	deze	
meldingen opgenomen in de werkplanning van de dienst.

• Aantal meldingen voor afdeling signalisatie: 87.
• Aantal werkopdrachten voor afdeling signalisatie: 46.
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10.5. GEBOUWEN 

DO	=	definitieve	oplevering
VO = voorlopige oplevering

1. GEMEENTEPUNT

• Elektriciteitswerken in functie van ICT, gebouwbeheer Gemeentepunt.
• aanpassingen branddeur.
• aitvoeren	motoren	afregelen	–	finale	afrekening.
• aanpassen inkomdeuren - DO.
• Uitvoeren dakwerken ex-Bekaert – eindafrekening – VO.
• Lot 2a : wanden - plafond – binnenschrijnwerk – DO.
• Lot 2c: vast meubilair - DO.

2. SITE TRANSFO 

• Uitvoeren van dakrenovatiewerken in het mechaniekersgebouw Transfo – eindafrekening - VO.
• itvoeren van dakrenovatiewerken in het oud Transfo gebouw – eindafrekening - VO.
• Uitvoeren asbest ketelhuizen – eindafrekening – VO .
• Uitvoeren van schilderen goten directeurswoning – eindafrekening – VO.
• Uitvoeren afbraak werken loods – eindafrekening – VO.
• Vervangen	ramen	conciërgewoning	–	DO.
• Dichten pompenzaal – ATD.

3. INVESTERINGSWERKEN

JEUGD:

- Jeugdlokalen Moen  - uitvoeren isoleren dak jeugdlokalen Moen – eindafrekening – VO.
- jeugdlokalen St-Denijs  - uitvoeren verlagen plafond – eindafrekening – DO.
- jeugdlokalen De Brug  - gunning repetitielokalen verbouwen – uitvoering 2017?
    - verbouwen sanitair blok vervolg – DO/VO.

CULTUUR:

- Oc De Brug    - opstijgend vocht behandeling muren afwerking – eindafrekening - VO .
    - dakwerken kano – DO.
- Bibliotheek    - herinrichten bibliotheek – DO.
    - autonome verwarmingsinstallatie – DO.
- brandweer   -  
- containerpark   - uitvoeren herstellen betonrot – eindafrekening – VO.
                                              - uitvoeren herstellen milieustraat – eindafrekening – VO.
- Klockemolen   - uitvoeren dakherstellingswerken en stelling – eindafrekening - VO.
    - gunning ontwerper voor opdracht restauratiedossier .
  

SPORT:

- Tennis    - vervangen dakkoepels – DO.
    - Toelage dakherstellingswerken 50.000 euro.
- Voetbal Moen   - renoveren berging – VO .
- Voetbal Otegem  - vervangen terreinverlichting .
- Voetbal Knokke  - vervangen terreinverlichting – eindafrekening.
    - gunning isoleren dak – uitvoering 2017.
- SPC St-Denijs   - luchtverhitter vervangen boltrog – DO.
    - vervangen lampen recup Knokke - eindafrekening.
- Sportpunt 1    - airco plaatsen - DO.
- Sportpunt 2   - schilderwerken buitenschrijnwerk – DO.
    - aankoop bodemreiniger – eindafrekening - VO.
- Sportpunt 3   - uitvoeren plaatsen keerwand – DO.
- Schietstand   - gunning 25m – 50m vernieuwen – uitvoering 2017.
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ONDERWIJS:

- RHIZO   - uitvoeren vervangen goten en kielgoten deel 2 - eindafrekening VO.   
    - vervangen goten en kielgoten deel 1 – DO.
- GS St –Denijs   - uitvoeren dakherstellingswerken fase 2 – eindafrekening - VO.
    - gunning dakherstellingswerken fase 3 + luifel – uitvoering 2017.
    - uitvoeren zonnewering – eindafrekening - DO.
- GS Heestert   - dak vervangen inkom sporthal – eindafrekening - VO.
    - gunning ontwerper voor nieuwe gemeenteschool.
    - uitvoeren van dakvernieuwingswerken - DO.
- GS Kouter   - uitvoeren vervangen goten en kielgoten – eindafrekening – VO.
    - uitvoeren van buitenschilderwerken - DO.
- GS Knokke   - vervangen mazout naar aardgas CV ketel – eindafrekening - VO.
- Vrije centrum school  - uitvoeren crepi muren – eindafrekening – VO.
- VBS Otegem   - uitvoeren kelderdichtingswerken – eindafrekening – VO.
- DKO    - uitvoeren centralisatie DKO/apollo – deel nog in 2017.
    o Akoestische deuren.
    o Mobiele wanden.
    o Toelage Calypso 50.000 euro.

ALLERLEI:

• Verwijderen van asbest in de stookruimtes van gemeentescholen Heestert en Knokke en de directeurswoning 
Transfo  – DO.

• Uitvoeren afbraakwerken 2 woningen Knokke – nog bezig.

4. EXPLOITATIE

• Reinigen van ramen Gemeentepunt en OCMW .
• Huur kerstverlichting 2016-2017-2018.

5. WERKOPDRACHTEN

• 614 opgemaakte werkopdrachten (deel 2016 ook nog meegenomen).
• 680 opgeloste werkopdrachten (deel 2014 ook nog opgelost in 2015).

10.6. PUBLIEKE RUIMTE: ALGEMEEN

• Aankoop dieselolie en loodvrije superbenzine via betaalkaartsysteem.
• Nieuw zwembad gunningsfase lopende.
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11. MILIEUZORG
 

Woon- en leefomgeving
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 55 80
E woonenleefomgeving@zwevegem.be

11.1. GEMEENTELIJK MILIEUBELEIDSPLAN

Het milieubeleid van Zwevegem is gebaseerd op het gemeentelijk milieubeleidsplan. De Vlaamse overheid voorziet 
een subsidie voor de inzet van doelgroepwerknemers voor milieu- en natuurtaken. De gemeente Zwevegem stapte 
mee in dit nieuwe systeem en de aanvraag voor de subsidies voor Minawerkers voor de jaren 2014-2019 werden 
goedgekeurd.

Op	13	juni	2014	kreeg	Zwevegem	3	takenpakketten	toegewezen.	Per	takenpakket	wordt	een	financiële	
tegemoetkoming gegeven van 5.250 euro. In oktober 2016 werd de subsidie voor het werkjaar 2015 uitbetaald 
namelijk: 18.495,75 euro.

 
11.2. AFVAL

De huisvuilophaling gebeurt in concessie voor Zwevegem en deelgemeenten. De verwerking gebeurt in de 
afvalverbrandingsinstallatie in Harelbeke, van de Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid (Imog), 
waarbij Zwevegem is aangesloten.

De inwoners kunnen hun afval selectief verwijderen via het recyclagepark in Zwevegem-Knokke, Avelgemstraat en 
Imog Moen, Sint-Pietersbruglaan 1, Moen.

Opruiming Zwerfvuil
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Hoeveelheid restafval van Zwevegemse gezinnen
Totaal restafval
In 2014:  148,72 kg/inw
In 2015:  138,72 kg/inw
In 2016:  nog geen cijfers ontvangen van Imog 

Doelstelling: (volgens ontwerp nieuw afvalstoffenplan 2003-2007 van de OVAM)

in 2007: 150 kg op Vlaams niveau

Afvalcijfers Zwevegem 2016 te vinden in jaarverslag IMOG. 

11.3. TALTERNATIEF
De gemeentelijke werkgroep tAlternatief, het vroegere ‘Proper Zwevegem’ buigt zicht sedert 2000 over de actie 
‘Proper Zwevegem’ onder leiding van de milieudienst. Deze ploeg is een lokale diensteneconomieproject (LDE), een 
unieke samenwerking tussen gemeentebestuur, OCMW, PWA, vzw De Poort en Ubuntu, om de lokale noden in te 
vullen via een sociaal-economisch initiatief. De aandacht gaat naar alle vormen van afval die de gemeente ontsieren: 
zwerfvuil, vervuilde stoepen en greppels, hondenpoep, vervuilde verkeersborden, vuile bushokjes, slordige omgeving 
van ontmoetingscentra.

De gemeente nam net zoals in 2015 deel aan de handhavingsactie “proper West-Vlaanderen”. In 2016 werd deze 
actie uitgerold over één week in september. Doel om de burgers de sensibiliseren: burgers worden beloond voor hun 
goede daden (afval hoort thuis in de vuilnisbak) en burgers worden aangesproken indien afval op de grond wordt 
gegooid. De Gouverneur van West-Vlaanderen trok op pad met tAlternatief.

11.4.  MILIEUVERGUNNINGEN
Voor toezicht en controle van klasse 2 en 3-inrichtingen kan het gemeentebestuur een beroep doen op de 
toezichthoudende milieuambtenaar en de politiezone MIRA. 

Voor klasse 1-inrichtingen doet het gemeentebestuur een beroep op de afdeling LNE (Leefmilieu, natuur en energie).
 
Milieudossiers in 2016 behandeld:

Aantallen  Vlaremvergunningen gedurende de laatste 3 jaar in de gemeente Zwevegem :
Aantal dossiers klasse 1 :  2014 = 10
    2015 = 8
    2016 = 10

Aantal dossiers klasse 2 : 2014 = 7
    2015 = 12
    2016 = 10

Aantal dossiers klasse 3 : 2014 = 30
    2015 = 44
    2016 = 45

Aantal overnames :  2014 = 1
    2015 = 4
    2016 = 3

Voor 2016: aantal pv’s opening en sluiting openbare onderzoeken: 22
Voor 2016: aantal bedrijfsbezoeken: 42

Aantal fuifvergunningen (meldingen) gedurende de laatste 3 jaar.
• 2014 = 38
• 2015 = 32
• 2016 = 51  
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11.5. MILIEUTOEZICHT

De milieudienst registreert alle klachten in verband met een vergunningsplichtige inrichting of activiteit en ook 
klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder.
Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast, worden eveneens 
geregistreerd.

Aantal behandelde klachten van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016: 167
officiële	klachten.	(de	klachten	in	verband	met	afgereden	verkeersborden	worden	hier	niet	mee	opgenomen).

Op 25 maart 2015 keurde het college voor burgemeester en schepenen het “individueel milieuhandhavingsprogramma” 
van de gemeente Zwevegem goed.

Jaarlijks stelt de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) een milieuhandhavingsprogramma op. De 
gemeente rapporteert jaarlijks aan de VHRM, deze rapportage dient als input voor het beleid van de Vlaamse regering.

De gemeentelijke toezichthouder voerde in het kader van het individueel milieuhandhavingsprogramma 9 
plaatsbezoeken uit op grondgebied Zwevegem met daaraan gekoppeld het opmaken van verslagen, brieven, 
bijkomende plaatsbezoeken ikv opvolging acties.

11.6. PROJECTEN EN SENSIBILISATIE
De milieudienst initieert en ondersteunt ook heel wat losse projecten en sensibilisatie-initiatieven. Voorbeelden hiervan 
in 2016 zijn: Nacht van de Duisternis, Dag van de Trage Weg, kippenactie, glasbolpeters- en meters, afvalmeesters… 
In het najaar van 2014 startte de gemeente samen met de provincie “Stadlandschap Leie & Schelde” met een 
10-delige sessie “natuuracademie” voor schoolgaande kinderen van het 3de en het 4de leerjaar. In 2016 werd er in 
het voorjaar terug een 10-delige sessie georganiseerd voor kinderen van het 2de, 3de en 4de leerjaar. Hierbij werden 
in het totaal 20 kindjes opgeschreven. Deze opleiding was volzet. In de maand juni vond voor de 2de maal een 
begeleide zwaluwenwandeling plaats, deze keer ging deze wandeling door in Sint-Denijs. 

Buurttuin
De buurttuin ‘Het Tuinspoor’, naast het Gemeentepunt, kreeg duidelijk vorm. Na een succesvol startjaar in 2014 
werden er in 2015 nieuwe perceeltjes  in gebruik genomen. In het totaal zijn er 34 perceeltjes. In 2016 werden alle 
tuintjes bewerkt. Het Tuinspoor is een prachtig stukje openbaar groen geworden: iedereen is er dagelijks welkom 
voor een wandeling, om even te genieten van de natuurpracht of te picknicken aan één van de zitbanken.

11.7. BURGEMEESTERSCONVENANT
Op 18 oktober 2013 ondertekenden de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen samen het 
Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. Dit steunde op gemeenteraadbeslissingen. Zo verbonden 
de steden en gemeenten zich om onder andere de CO2-emissies met ten minste 20% terug te dringen en om een 
regionaal duurzame energie-actieplan met CO2-inventaris op te maken.

Het afgelopen jaar werden diverse acties uitgewerkt: de gemeente organiseerde een jaarlijkse bandenspanningsactie 
zowel voor de burger als voor eigen personeel, het introduceren van de afvaleilanden in het Gemeentepunt, promoten 
fietsgemeente,	deelname	nacht	van	de	duisternis,	deelname	aan	Dikke	Truiendag….

In 2016 werd er een werkgroep opgestart met de betrokken ambtenaren die op periodieke basis samenkomen. Het 
actieplan wordt overlopen en wordt aangevuld waar nodig. Nieuwe acties worden toegevoegd.
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12.  RUIMTELIJKE ORDENING – STEDENBOUW –HUISVESTING

Woon- en leefomgeving
Wonen
Blokkestraat 29, bus 1
8550 Zwevegem
T 056 76 57 20
E stedenbouw@zwevegem.be

• De gemeente Zwevegem is sedert 1 januari 2006 “ontvoogd” op het vlak van vergunningenbeleid. De gemeente 
handelt alle stedenbouwkundige aanvragen zelf af binnen de voorziene termijn.

• Ook in 2016 werd verder gewerkt aan ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) in uitvoering van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan.

• Met het project Leanderhof (voormalige Bekaertsite) komt in hartje Zwevegem een gemengd project: wonen, 
werken en winkelen. De voormalige bedrijfsterreinen van Bekaert – 9 ha. werden in 2015 gesaneerd. In 2015 ging 
ook de eerste fase van de verkoop van start. Op de site komen woningen, appartementen, 50 assistentiewoningen 
en	330	m²	commerciële	ruimte.	Eind	2016	startten	de	werken	aan	de	eerste	fase.

• Op de Losschaert wordt een bedrijvenzone en woonzone ontwikkeld. In 2015 en 2016 was er op de site 
voorafgaand archeologisch onderzoek. De concrete uitvoeringsplannen voor de eerste fase werden in 2016 
opgemaakt en aanbesteed.

 

Leanderhof
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12.1 RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

1. OPPERVLAKTE VAN ZWEVEGEM 

De totale oppervlakte van Zwevegem bedraagt 6.323 ha 86 a en 20 ca.

2. RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNING

Sinds het planningsdecreet, overgenomen in het nieuw decreet betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
van 18 mei 1999, moeten het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten elk een ruimtelijk structuurplan maken, 
waarin de krijtlijnen voor het toekomstig ruimtelijk beleid worden uitgetekend.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem (GRS) werd – als eerste gemeente in het arrondissement – 
goedgekeurd door de Deputatie op 1 april 2004. In 2009 werd gestart met een oplijsting van de items die aan 
herziening toe zijn. Gezien de geplande wijzigingen aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en West-Vlaanderen 
werd beslist de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit te stellen.

3. RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN (RUP’S) IN 2015

Gelet op de goedkeuring van het structuurplan Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen 
geen gewestplanherzieningen of BPA’s meer opgemaakt worden op het grondgebied van Zwevegem. De ruimtelijke 
ordening wordt vanaf nu geregeld door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen, eveneens op de drie niveau’s 
(Vlaams Gewest, provincie, gemeente).

De gemeente maakte in 2016 verder werk van de volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen “Casino Otegem”, 
“Dorpskern Heestert”, “Moenhage” en “Herziening strategisch project Bekaert”. 

In 2016 werd RUP “Casino Otegem” goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/01/2016, RUP “Dorpskern Heestert” 
werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/07/2016. RUP Bekaert werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 28/11/2016.

4. PLANNEN- EN VERGUNNINGENREGISTER 

Het decreet ruimtelijke ordening stelt de gemeenten voor de taak om een plannen- en vergunningenregister aan te 
leggen.

Zwevegem beschikt sedert 10/02/2004 over een plannenregister. Deze overzichtslijst van alle geldende plannen met 
betrekking tot ruimtelijke ordening voor het grondgebied van de gemeente Zwevegem werd met behulp van het 
Geografisch	Informatie	Systeem	opgebouwd	en	beheerd.

Het vergunningenregister moet alle afgeleverde bouwvergunningen en verkavelingen sinds de wet op de stedenbouw 
(1962) te bevatten. Sinds eind 2005 werd dit register ook goedgekeurd. In een overgangsfase bevat het alle 
verkavelingsdossiers, alle dossiers inzake bouwmisdrijven en alle bouwdossiers sinds de fusie van de deelgemeenten.

5. GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING 

Zie Adviesraden, p.10
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12.2 HUISVESTING EN BOUW 

• Vanaf 1 januari 2006 beslist Zwevegem autonoom over stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen. 
Uiteraard zal nog steeds rekening moeten gehouden worden met de vigerende wetgeving en de goede ruimtelijke 
ordening en het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

• In 2016 werden enkele nieuwe verkavelingen goedgekeurd voor een 100-tal nieuwbouwwoningen, zowel in de 
deelgemeenten als rond de hoofdgemeente Zwevegem. 

1. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

In totaliteit werden in 2016, 333 stedenbouwkundige aanvragen ingediend bij de gemeente.  Sinds 1/1/2006 worden 
deze aanvragen behandeld “volgens het nieuwe systeem”, waarbij het CBS autonoom over de aanvraag beslist.

De nieuwe procedure voorziet ook in een gewijzigde beroepsprocedure, waarbij zowel de aanvrager, RWO (Ruimtelijke 
ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed) Vlaanderen (het vroegere Stedenbouw) als derden in beroep kunnen 
gaan bij de Bestendige Deputatie. In 2016 werd in 6 dossiers beroep aangetekend. In 3 dossiers werd de beslissing 
van het c ollege niet gevolgd door de Bestendige Deputatie. 

2. NIEUWE VERKAVELINGEN IN 2015 

In 2016 werden enkele nieuwe verkavelingsvergunningen verleend:

• Moen Herembodegemstraat    2 kavels
• Zwevegem Hinnestraat (Leiedal fase 1)  90 à 100 woningen
• Zwevegem Lindelaan     1 kavel

7 dossiers behandelden een wijziging van verkaveling. 

Eind 2013 vond in de hoeve Vanhemmens een infomoment plaats rond het projectgebied Losschaert. De woonzone 
Losschaert in Zwevegem omvat een (rest)gebied tussen de woonpercelen langs de Hinnestraat en het nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerrein Losschaert dieper gelegen. De krachtlijnen voor de toekomst van het gebied werden 
op 26/08/2010 juridisch verankerd met het gRUP “Losschaert”. In samenwerking met de intercommunale Leiedal 
wordt hier gewerkt aan de realisatie van 120 nieuwe woningen, aansluitend op de kern van Zwevegem en dit vanaf 
eind 2016. In 2014 gebeurden reeds heel wat voorbereidende werken, zoals het in kaart brengen van de volledige 
zone in een opmetingsplan en een vooronderzoek door archeologen. Aangezien uit dit vooronderzoek bleek dat er 
ongetwijfeld nog veel meer archeologische vondsten verborgen zouden kunnen zitten, werd in 2015 en 2016 het 
archeologisch onderzoek verdergezet. 

3. SOCIALE HUISVESTINGSPROJECTEN 

Dankzij het decreet “ Grond en Pandenbeleid” komen bepaalde gebieden vrij voor bijkomende sociale woningen. 
De plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappijen onderzochten de mogelijkheden voor nieuwe projecten. In de 
grotere projecten als Leanderhof en Losschaert voorziet Eigen Haard een aantal bijkomende sociale woningen. 
Eigen Haard heeft ook nog een eigen nieuw project in Otegem op de planning staan en voorziet ook enkele 
vervangingsbouwprojecten.

4. KMO-ZONES – LEIEDAL 

• Op de KMO-zones in Zwevegem (de Blokken II) en de (Pannenbakkerstraat) zijn nog enkele bedrijfspercelen 
beschikbaar. Bovendien is er nog één unit binnen het bedrijfverzamelgebouw van de Esserstraat in Zwevegem 
beschikbaar.

• De realisatie van Evolis II (35 ha), gelegen op grondgebied van Harelbeke en Zwevegem is gepland op korte 
termijn. Het archeologisch onderzoek is momenteel lopende.

• Op het deel aansluitend op het bestaande Evolis-businesspark, komt vanaf eind 2016 een nieuw regionaal 
gemengd bedrijventerrein. Losschaert biedt ruimte om te ondernemen aan een 20-tal grote  en een 15-tal 
kleinere en lokale ondernemingen. Richting Hinnestraat zal dit nieuwe bedrijventerrein naadloos overvloeien in 
een eigentijdse woonzone.  In de overgang naar deze nieuwe woonzone zijn een 9-tal percelen voorbehouden 
voor ‘woningen met een atelier’. Het bedrijventerrein zal uitsluitend bereikbaar zijn vanaf de gewestweg N391, 
om geen hinder of verkeerslast te veroorzaken in de aangrenzende woonwijk.

• De KMO’s van Moen (Spinnerijstraat), Zwevegem (Esserstraat), Moen (Olieberg) en Zwevegem (Breemeers) zijn 
volledig uitverkocht.

Zie ook “Bedrijventerreinen”, P. 47
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