
Hier

Zwevegem is dynamiek.  
Zwevegem is ruimte. 
Zwevegem heeft een hart 
van goud. En groen.

SPEEL, SPELEN, SPEELST:
KINDEREN BAAS IN ZWEVEGEM
De gemeenteraad keurde tijdens 

de eerste zitting van 2017  

unaniem het 'Goe Gespeeld'-

charter goed. De verschillende 

organisaties die het opmaakten, 

willen het recht op spelen in het 

gemeentelijk beleid verankeren.

Daar staat Groen 100% achter. 

Kinderen moeten de ruimte krijgen om 

zich te ontwikkelen en spelen is 

daarbij van essentieel belang. Er zijn 

acht charterpunten onderschreven:

THE BIG 8
1. Kinderen moeten overal in de 

openbare ruimte kunnen spelen en 

niet enkel in speelstraten.

2. Het is belangrijk dat kinderen overal 

in het groen ravotten. Naast 

speelbossen is het goed als het 

openbaar groen speelvriendelijk is 

aangelegd.

3. Spelen, dat gebeurt zelden in stilte, 

maar we bestempelen dit niet als 

overlast.

4. We zorgen dat kinderen veilig zelf 

kunnen fietsen of stappen naar de 

speelplaatsen, naar hun school, ...

5. Jeugdverenigingen krijgen 

voldoende ruimte om zich te 

organiseren.

6. Het gemeentebestuur neemt het 

op voor de jongeren als er conflicten 

zijn en houdt de dialoog gaande.

7. Elke beleidsmaatregel krijgt een 

kindertoets; er wordt nagegaan wat 

de impact is van een beslissing op 

kinderen en jongeren.

8. Kinderen mogen meedenken over 

hoe de openbare ruimte vorm krijgt.

ACTIEPLAN
Er is een actieplan met 26 acties dat 

je vindt op www.zwevegem.be We 

kijken uit naar de komende 

realisaties!

in Zwevegem

Geef kinderen genoeg groen

Slappe klimaatactie

Vroege verkiezingskoorts
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HIER

De doeners van Natuurpunt
VRIJWILLIGERS MET EEN HART VOOR DE NATUUR

Het valt echt op: almaar meer mensen vinden de weg naar de prachtige 

natuurgebieden die Zwevegem rijk is. Niets ontspannender dan een 

wandeling in het groen. Ze komen allang niet meer alleen uit 

Zwevegem, die honderden wandelaars. Maar weinigen weten hoeveel 

werk er wordt geleverd. Om het achtergelaten afval op te ruimen. Om 

de paden te beschermen. Om net die allermooiste plekjes perfect in de 

kijker te zetten. Om nieuwe natuur te maken.

Natuurpunt Zwevegem is een groeiende vereniging met meer dan 500 leden. In 

Vlaanderen heeft Natuurpunt meer dan 100.000 leden. Al minstens 35 jaar is de 

afdeling van Zwevegem de motor voor natuurontwikkeling in onze gemeente. 

Tot op vandaag werd een goeie 6 hectare natuur aangekocht en wordt er nog 

eens 20 hectare beheerd. Een flink deel daarvan is voor het publiek 

opengesteld. Sommige plekjes zijn te kwetsbaar en kan je enkel bij speciale 

gelegenheden bezoeken. Danny Deceukelier uit Zwevegem-Knokke zorgt 

ervoor dat de beheerwerken netjes over de verschillende gebieden worden 

verspreid en dat de nodige werken op het gepaste moment worden uitgevoerd. 

Hij waakt erover dat het materieel op tijd en stond een onderhoudsbeurt krijgt 

of hersteld geraakt. Danny werkt niet alleen. Hij rekent op de medewerking van 

ongeveer 15 vrijwilligers.

In 2016 presteerden ze samen zo'n 800 uren vrijwilligerswerk voor de natuur 

waar wij allemaal van genieten. Dank je wel, Danny en team!

Noeste werkers bij de heraanplant van het Biestbosje: Jan, José, 
Carine, Ingrid, Alain, Jos, Peter, Bavo, Danny, Germaan & Jan.
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"We denken niet in termen 
van voor of tegen, we denken 
(constructief) vooruit."

WEINIG AMBITIE VOOR HET 
KLIMAAT IN ZWEVEGEM?

En dan eindelijk: de handtekening

Even zag het ernaar uit dat de gemeente Zwevegem een voortrekkersrol zou 

gaan spelen in het regionaal klimaatbeleid. Op 18 oktober 2013 tekenden alle 

burgemeesters uit de streek present in ons Gemeentepunt voor de plechtige 

ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Jos Delbeke, oud-

Heestertnaar én directeur-generaal Klimaat bij de Europese Commissie, kwam 

er speciaal voor terug naar Zwevegem. Er werden, ook door onze gemeente, 

grote beloftes gedaan. Er werd een energie-actieplan voor de regio gemaakt 

om met z'n allen de klimaatambities van Europa te helpen scherpstellen.

Zwevegemse ambities?

De Milieu- en Natuurraad vroeg een overzicht van de uitgevoerde acties van de 

voorbije drie jaar. Dat bleek nogal een mager beestje. Niet dat er niets is gereali-

seerd, maar met enkele bestelwagens op aardgas (toch ook een fossiele 

VROEGE VERKIEZINGSKOORTS?

HOE DUUR WORDT ZWEMMEN 

IN HET NIEUWE ZWEMBAD?

Het was een van de grootste 

bezorgdheden op de informatie-

vergadering voor de bevolking 

over het nieuwe zwembad. Hoe 

veel duurder wordt een zwem-

beurt? Zowel S&R, dat het 

zwembad bouwt, als de burge-

meester beloofden dat we in 

Zwevegem nog altijd voor een 

democratisch prijsje baantjes 

kunnen trekken. Daar zijn strikte 

afspraken voor gemaakt. Maar wil 

je naar het zwembad voor wat 

uitbundiger zwemplezier in de 

ontspanningsruimte, dan moet je 

iets dieper in de buidel tasten. 

S&R, dat sinds 2015 ook het 

nieuwe bad in Brugge uitbaat 

verhoogde daar per 1  januari 2017, 

na amper anderhalf jaar werking, 

eenzijdig de tarieven met 10%. En 

kinderen tellen daar vanaf 12 jaar 

al mee als volwassenen ...  

GROEPSAANKOOP 

ZONNEPANELEN

West-Vlaanderen organiseerde 

voor de  tweede keer een 

groepsaankoop zonnepanelen. De 

eerste ging in Zwevegem 

ongemerkt voorbij. Maar nu 

promootte onze gemeente voor 

het eerst wèl deze aankoop. En 

dat heeft zijn effect zo te zien niet 

gemist. 222 gezinnen schreven 

zich in. Dat is goed voor 2,2 % van 

de Zwevegemse huishoudens. 

Zwevegem staat daarmee in de 

top 3 van het aantal inschrijvingen 

in de regio.

YVES DE BOSSCHER

EDDY LOOSVELDT
Voorzitter

brandstof) maken we 't verschil niet.                                     

Amper actie

Er bleek eigenlijk geen enkele actie op 

poten te zijn gezet die louter was 

geïnspireerd op het  Burgemeesters-

convenant. Het energiepeil van de 

nieuwe Kouterschool was onbekend. 

De nieuw te bouwen school in 

Heestert bleek geen bijna-energie-

neutraal gebouw  te zijn. Meten is 

weten, maar van de stadsgebouwen 

zijn blijkbaar nauwelijks verbruiks-

gegevens beschikbaar. Er komen 

zonnepanelen op het Gemeentepunt. 

Hoera! Maar waarom geen coöpera-

tieve structuur opzetten waarbij 

inwoners zonder 'ideaal dak' voor 

zonne-energie mee kunnen investe-

ren en er terzelfdertijd ook iets aan 

verdienen? Er ligt nog erg veel werk 

op de klimaatplank in Zwevegem...

De burgemeester is er vroeg bij. Zijn 

speech tijdens de nieuwjaarsreceptie  

bleek het startschot voor de 

campagne van de verkiezingen van 

oktober 2018. Eerst had hij het nog 

over het 'goed gevoel van een 

Zwevegemnaar te zijn'. Daar kunnen 

we ons in vinden. Daarna werden de 

verkiezingsbeloftes van de coalitie 

nog eens vernieuwd. De burgemees-

ter stak niet onder stoelen of banken 

dat hij zich opmaakt voor een nieuwe 

ambtstermijn.

Nauwelijks een maand later maakte 

oppositiepartij CD&V kenbaar dat 

Eliane Spincemaille vanaf 2019 erg 

graag de burgemeesterssjerp 

omgordt; dan wordt zij de eerste 

vrouwelijke burgemeester van 

Zwevegem. 

Groen Zwevegem wil frisse ideeën in 

de politieke arena gooien. We denken 

liever niet in termen van voor of 

tegen, zoals dit de voorbije periode 

het geval was. We kiezen liever op 

een constructieve manier voor nog 

meer Zwevegem. 

In 2018 kan Zwevegem ook op Groen 

rekenen! 
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Veilig naar school of naar de 

jeugdbeweging is geen luxe.

Slechts enkele schoolomgevingen 

zijn echt veiliger gemaakt. Kinderen 

mogen van hun ouders vaak niet 

alleen naar school of naar de 

jeugdbeweging. Ook daar waar 

scholen langs een gewestweg liggen, 

kan de gemeente aandringen om de 

schoolomgevingen nog meer te 

accentueren. Geef toe: in Heestert is 

het allesbehalve veilig rond de 

school!

1
Het eenrichtingsverkeer in de 

Kapellestraat in Moen is een stap 

vooruit. Maar de situatie in de 

Stationsstraat blijft slecht.

Voor de bewoners in de Stations-

straat zijn beschadigingen en kleine 

ongevalletjes schering en inslag. 

Afgereden spiegels, krassen, te 

smalle doorgangen op de voetpaden: 

ze leiden tot heel wat  frustratie. Nog 

altijd is te snel verkeer vaak de 

aanleiding. Echte verkeersremmende 

maatregelen zijn nu dringend nodig.

2

Geboorteplek Lettenhofpark.

Voor het eerst richtte Zwevegem een 

geboorteplekje in voor de kinderen die 

in 2015 werden geboren. Het Letten-

hofpark vind je tussen Knokke en 

Zwevegem. Er is al heel wat 

spontane natuurontwikkeling 

zichtbaar op het terrein en die wordt 

nog versterkt. Op termijn wil de 

gemeente hier ook een parkbegraaf-

plaats aanleggen. Leven en dood, de 

natuur als drager van symboliek.

3 Oordopjes voorkomen gehoor-

beschadiging op fuiven en 

festivals. 

De jeugddienst organiseerde voor het 

eerst een eigen groepsaankoop van 

op maat gemaakte oordopjes. Bij de 

eerste editie werden er 22 paar 

gemaakt.Je ziet ze nauwelijks zitten 

en ze filteren vooral de hinderlijke 

geluiden weg. Knap project van de 

jeugddienst. Een op vijf jongeren lijdt 

aan permanente tinnitus 

(oorsuizingen).
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Doeners uit Zwevegem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

LAAT DANKZIJ GROEN GRATIS JE 
FIETS GRAVEREN OP DE PAASMARKT IN 

ZWEVEGEM OP 11 APRIL 2017!
 De lokale pers berichtte onlangs nog over het toegenomen 

aantal fietsdiefstallen in onze politiezone. Ook in Zwevegem is 
het aantal fietsdiefstallen vorig jaar sterk gestegen. Dat blijkt vooral 

in schoolomgevingen problematisch. Onze burgemeester gaf in de 
pers iedereen het advies om zijn fiets goed af te sluiten.

Dankzij Groen kan je nog iets verder gaan.
In samenwerking met  sociale werkplaats VELOODS kan je jouw fiets 
laten graveren op de paasmarkt op dinsdag 11 april in Zwevegem. Een 

terug gevonden fiets kan aan de hand van de inscriptie snel terug 
aan de eigenaar worden bezorgd.

PLAATS VAN AFSPRAAK:
Dinsdagmarkt - 11 april 2017

van 8 tot 12u

Groen Zwevegem 

p/a Yves De Bosscher

Slavaetstraat 9

8554 Zwevegem

0478 66 73 74

info@groenzwevegem.be

www.groenzwevegem.be

     facebook.com/groenzwevegem

      @Groen_Zwevegem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




