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* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 22 november 2017 van de algemene vergadering gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleied; 

 d.d. 7 december 2017 van de plenaire vergadering koninklijke adviesraad groen en bebloeming. 

1.  Toelichting betreffende dossier 'RUP Alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-

Trekweg en Imog'. 

De gemeente Zwevegem heeft i.s.m. Leiedal de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Omleidingsweg 

Moen-Trekweg en Imog opgemaakt. 

De publieke raadpleging is lopende t.e.m. 12 februari 2018. 

De startnota en procesnota kunnen geraadpleegd worden in het Gemeentepunt, dienst Woon- en 

Leefomgeving, tijdens de openingsuren. 

2.  Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement "Gevelrenovatie van handelspanden". 

In april 2017 lanceerde de Vlaamse overheid een projectoproep ‘premiestelsel kernwinkelgebied’ om de 

gemeenten verder te stimuleren inspanningen te leveren voor een beter kernversterkend winkelbeleid. De 

gemeenteraad had op 14 december 2015 al een subsidiereglement goedgekeurd voor renovatie van gevels 

van handelspanden. Dit subsidiereglement kon aangewend worden voor het verkrijgen van Vlaamse 

subsidies en een aanvraag werd aldus ingediend. 

De minister kende een subsidiebedrag toe van maximum 56.250 euro. Dit bedrag kan aangewend worden 

om het subsidiepercentage op te trekken van 50% naar 80%. Ook het maximale subsidiebedrag wordt 

opgetrokken van 4.500 euro naar 7.500 euro. Aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018 worden behandeld 

op basis van het vernieuwde reglement. Alle werken moeten ten laatste op 31 december 2020 uitgevoerd 

zijn. De verdubbeling van de subsidie bij het samenvoegen van handelspanden werd afgevoerd. 

Met het vernieuwde reglement wil de gemeente nóg meer inzetten op het aantrekkelijker maken van de 

handelskernen van Zwevegem, Otegem, Sint-Denijs, Moen en Heestert. 

3.  Goedkeuring ontwerpakte inzake ruiling van onroerende goederen, zijnde gronden 

gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

De gemeente heeft in 2008 met Leiedal een overeenkomst inzake projectregie afgesloten voor de 

ontwikkeling van het inbreidingsgebied Leopoldstraat. 

De gemeente gaf aan Leiedal de opdracht om het binnengebied Leopoldstraat te realiseren i.s.m. de 

eigenaars van het gebied en de gemeente Zwevegem. Leiedal zet, in overeenkomst met de gemeente, alle 

noodzakelijke stappen voor de aankoop van de gronden en de panden. 

Door de Intercommunale Leiedal werd een eenzijdige belofte tot ruiling van grond onderschreven door de 

heer Deconinck, in het kader van de projectregie voor het Inbreidingsproject-Binnengebied Leopoldstraat te 

Zwevegem. 

De gemeenteraad heeft reeds goedkeuring verleend aan de getekende eenzijdige belofte met betrekking tot 

de ruiling van grond in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 
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Het vereiste opmetingsplan werd opgemaakt, waarbij meer bepaald 364 m² grond ten titel van ruiling 

afgestaan wordt door de heer Deconinck aan de gemeente. 

De gemeente staat ten titel van ruiling 283 m² grond af aan de heer Deconinck. 

Deze ruiling geschiedt zonder opleg, aangezien de partijen verklaren dat de beide kavels als gelijkwaardig 

kunnen beschouwd worden. 

Alle kosten van deze ruiling zijn ten laste van de gemeente. 

Aan de gemeenteraad wordt thans goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van akte inzake ruiling van de 

onroerende goederen, tussen de heer Deconinck en de gemeente Zwevegem, gelegen in het Binnengebied 

Leopoldstraat te Zwevegem, opgemaakt door Michaël MULLIE, Notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-

Denijs), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”. 

Na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid kan er 

dan overgegaan worden tot het verlijden van de akte. 

4.  Goedkeuring overeenkomst voor coproductie theaterproject "Zwiens" (voorlopige 

werktitel). 

In 2019 zal vzw theatermaker Het Eenzame Westen een theaterproject “Zwiens” (voorlopige werktitel) 

uitwerken rond de problematiek van de varkensboeren. 

Aan de hand van lokale interviews over de moeilijkheden in de varkenssector en de verregaande gevolgen 

zowel op werkniveau alsook privé zal tekstmateriaal worden verzameld voor deze voorstelling. 

De voorstelling wordt gespeeld door de Zwevegemse Janne Desmet en de Hoogleedse Lien De Graeve in het 

plaatselijk dialect. Een koor van varkens, dat net zoals in de Griekse en Romeinse theaterklassiekers dient 

als commentaarstem, wordt geïntegreerd in de voorstelling en zal samen gesteld worden door leden van de 

Zwevegemse amateur-theatergezelschappen. De muziek en liederen zullen worden gecomponeerd door 

Wannes Cappelle. Het theaterproject zal in september 2019 met een 8-tal voorstellingen op locatie worden 

gebracht vermoedelijk op het domein Ten Roden Duifhuize, een beschermde gerestaureerde hoeve in Sint-

Denijs. Open Monumentendag zal hieraan ook worden gelinkt. Daarna is het de bedoeling dat het project 

toert door Vlaanderen in de culturele centra. Gezien het bovenlokaal karakter zal ook medewerking worden 

gevraagd aan Zuidwest. Voor het theaterproject wordt door de gemeente een budget van 20.000 euro 

voorzien. Productioneel zullen de gemeentediensten ondersteuning bieden bij het zoeken naar vrijwilligers 

voor logistiek (ticketing, op-/afbouw, publieksontvangst). 

Het concept heeft een ruim draagvlak: 

 vanuit erfgoedbelang (gebaseerd op lokale dialogen/interviews illustreert het een bijna verloren 

“boerenstiel”) = roerend erfgoed 

 participatie van lokale amateurgezelschappen = sociaal artistiek project 

 samenwerking amateurs met professionelen = inclusief 

 link met Open Monumentendag (voorgestelde locatie is bovendien beschermde site) = onroerend erfgoed 

 sluit aan bij themajaar “Muziek” in 2019 

 naamvermelding van Zwevegem met tournee door Vlaanderen = draagt bij tot algemene bekendheid van 

Zwevegem. 

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

Kappaertstraat te Zwevegem. 

De gemeente vernieuwt de voetpaden in de Kappaertstraat en daarbij wenst Eandis het laagspannings- en 

openbaar verlichtingsnet te vernieuwen.  
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Het is ook aangewezen om bij de kabelwerken in de Kappaertstraat gelijktijdig het L.S.- en O.V.-net 

ondergronds te brengen en de openbare verlichting gedeeltelijk te vernieuwen en/of te vervangen naar 

ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Kappaertstraat. 

De werken worden geraamd op 87.775,64 euro incl. btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

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

Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone "De Pluim") te Zwevegem. 

Naar aanleiding van de aanleg industriezone “De Pluim” wenst Eandis het laagspannings- en openbaar 

verlichtingsnet in de Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem, nog 

bovengronds en op verouderde betonpalen, te vernieuwen. 

Het is aangewezen om bij de kabelwerken ten behoeve van de industriezone “De Pluim” in de Luipaardstraat 

(zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem gelijktijdig de openbare verlichting te vernieuwen 

en/of vervangen naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Luipaardstraat. Eandis wenst hiervoor 3 palen met armatuur type Micro Luma te plaatsen. 

Deze werken worden geraamd op 13.863,44 euro incl. btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van de 

gemeente Zwevegem. 

7.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het inrichten van het colorguard 

lokaal als auditieruimte: theaterdoeken in OC De Brug. 

In het kader van de centralisering van de Kunstacademie in en bij OC De Brug wordt het voormalige 

colorguard lokaal ingericht als auditieruimte. Daartoe moet een deel van de zaal worden omgevormd tot een 

kwalitatieve ‘speelruimte’ voor Woord en Muziek. Dit kan worden gerealiseerd door te investeren in 

theaterdoeken aan rails, langs de zij- en achterkanten van de zaal.  

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen, opdrachtdocumenten pr-cbo-18-01 opgemaakt met een 

totale raming van 16.500,00 euro excl. btw of 17.490,00 euro incl. 6 % btw verlegd en waarbij voorgesteld 

wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

8.  WIV - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 28 maart 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem (WIV).  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van WIV op 28 

maart 2018 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

9.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 18 december 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


