
Hier

"Groen kan iets 
betekenen voor onze 
gemeente. We kijken uit 
naar 2018."

GROEN WERKT
OOK VOOR (MÉÉR) ZWEVEGEM
Groen Zwevegem bestaat twee 

jaar. In die tijd hebben we van op 

de publieke banken geprobeerd 

om hier en daar het verschil te 

helpen maken. Groen werkt ook 

voor Zwevegem.

Wij suggereerden om versneld werk 

te maken van de dorpsraden in alle 

deelgemeenten. Sociale media 

worden ingezet om te communiceren 

over openbare werken. De vraag naar 

een speelbos in elke deelgemeente 

wordt voorzichtig ingevuld.  

Zwevegem promoot nu ook de 

groepsaankopen voor zonnepanelen 

en de groepsaankoop voor oordopjes 

voor jongeren was een succes. De 

fietslabelactie op de dinsdagmarkt 

werd op verzoek van de 

marktgangers voor een tweede keer 

herhaald. Toch is er nog ruimte voor 

meer concreet beleid. Het 

energiebeleid en de 

fietsinfrastructuur bijvoorbeeld. 

Groen staat ongeduldig te trappelen 

om de Groene stem van inwoners te 

verwoorden in de gemeenteraad. 

LIJST
Groen trekt met een gevarieerde en 

volledige lijst naar de kiezer. Yves De 

Bosscher (tweede van rechts op de 

foto) uit Sint-Denijs trekt in 2018 de 

Groen-lijst; voorzitter Eddy Loosveldt 

(derde van rechts) uit Heestert duwt. 

Op de foto herken je voorts (van links 

naar rechts) bestuursleden Pieterjan 

Beheydt, James Barclay, Joost 

Boucquet, Myriam Archie, Brecht 

Demeire, Jean-Pierre Mestdagh, Els 

Stragier, Peter Nachtergaele, Eddy 

Loosveldt, Yves De Bosscher en 

Annick Alleman.

Bestuursleden Peter Dollé, Erwin 

Dewulf, Hilde Christiaens, Ann Debo 

en Annie Meersschaert ontbreken op 

de foto.

in Zwevegem

In rechte lijn naar 2018

450 bomen voor de bijl?

Zwevegem fietsgemeente?

© Jemo VanmeenenYves De Bosscher (tweede van rechts) uit Sint-Denijs zal de lijst 
trekken. Eddy Loosveldt (derde van rechts) uit Heestert duwt.



HIER

Zwevegem bulkt van het talent
ER ZIT MUZIEK IN GROEN

Brecht Demeire en Pieterjan Beheydt, allebei bestuursleden van Groen 

Zwevegem, ontmoeten Ewout Impe, "Jeugdwerker van het Jaar 2017", in 

de studio van Brecht in Otegem.

Ze zijn alle drie gebeten door de muziekmicrobe. Zo dragen ze elk op hun manier 

onze gemeente uit tot ver buiten onze gemeentegrenzen. 

Ewout (22 jaar) werd in 2017 in een verkiezing, georganiseerd door de jeugdraad 

van Zwevegem, verkozen tot "Jeugdwerker van het Jaar". Zijn teller bij KSA 't 

Vlinderke staat op 16 jaar. Hij  was jaren actief vrijwilliger in jeugdhuis De Harp. 

Daarnaast zingt hij de ziel uit zijn lijf bij hardcoreband Minded Fury die op 30 

september zijn eerste full cd uitbracht. Bezige bij.

Brecht Demeire (Otegem, 27 jaar) is eveneens een creatieve duizendpoot. Hij is 

gitarist van de stoner-hardrockband Dixtaper maar hij is ook als "Brecht 

Demeire en vrienden" bekend van zijn drinkemansliederen op de Zwevegemse 

bierfeesten. Hij componeert voorts ook nog eigen muziek voor het kinder-

theater. Als hij niet met muziek bezig is, brengt hij mensen in vervoering met de 

trein.

Pieterjan Beheydt (Otegem, 30 jaar) vormt samen met zijn jeugdkompaan 

Jens Declerck het kinderpopduo Blitz. Sinds 2008 maken ze popmuziek voor 

kinderen. Soms gewoon vrolijke liedjes, maar evengoed maken ze moeilijkere 

thema's zoals stress bij kinderen zichtbaar in hun muziek.

Zwevegem bulkt van het talent. Doeners!

Brecht Demeire, Ewout Impe en Pieterjan Beheydt. © Yves De Bosscher



IN ’T 
KORT

HIER

"Hoeveel is er de voorbije vijf 
jaren eigenlijk echt in fiets-
infrastructuur geïnvesteerd?"

450 BOMEN
VOOR DE BIJL IN ZWEVEGEM?!

Onmisbare bomen 

Herfst. Voor mensen die niet van bomen houden de moeilijkste periode van het 

jaar. Het ongemak van gevallen bladeren. Voor de eigenaar van een 

beschaduwd dak met zonnepanelen dan weer een beter moment. Het is altijd 

wat. Ook voor landbouwers lijkt de schaduw een vloek. Maar: in de droogste 

periode van de voorbije zomer hadden de vruchten op het land in de schaduw 

minder hittestress dan in de open vlakte.  Zo zie je maar: bomen zijn van vitaal 

belang in de wereld. Ze nemen CO2 op en maken onze zuurstof aan. Ze nemen 

fijn stof op en zuiveren de lucht. Je zou denken dat ook een lokaal bestuur 

bomen zou koesteren.

Ergens in een lade op het Gemeentepunt...

Daar ligt een heus "bomenbeleidsplan". Maar de uitvoering ervan stropt. Er zijn 

wel vier schepenen die iets over bomen te zeggen hebben. Een schepen voor de 

ZWEVEGEM FIETSGEMEENTE?

GOEDE HUISVADER

De burgemeester maakt er zijn 

belangrijkste verwezenlijking van 

deze legislatuur van: een GEZOND 

FINANCIEEL BELEID.  

Ondertussen zijn wel heel wat 

RETRIBUTIES VERHOOGD. De 

voordelen voor gezinnen voor 

familievoorstellingen in het 

cultureel centrum werden 

TERUGGESCHROEFD, de 

bedragen voor speelpleinwerking 

en warme maaltijden in scholen 

VERHOOGD.  Goed bezig?

En waar alle omliggende 

gemeenten GELD UITSPAREN op 

de elektriciteitsfactuur van de 

openbare verlichting, moet 

Zwevegem 93.000 € EXTRA 

voorzien om de rekening te 

vereffenen. En dat ondanks de 

besparingsvoorstellen van 

netwerkbeheerder Eandis.

SUGGESTIE:

VEILIGE OVERSTEEKPLAATSEN 

AAN HET SPORTCENTRUM.

De gemeenteraad keurde de 

vernieuwing van de openbare 

VERLICHTING in de Bekaertstraat 

ter hoogte van het nieuwe 

zwembad goed. Groen heeft er 

eerder op gewezen dat de 

oversteekplaats aan het 

sportcentrum ONVEILIG is. Met 

een poortverlichting kan de 

oversteekplaats worden 

GEACCENTUEERD en met 

verkeersremmende maatregelen 

de SNELHEID GEREDUCEERD. 

Er zullen nog meer voetgangers 

van de huidige parking naar het 

nieuwe zwembad aan de overzijde 

oversteken.

JAMES BARCLAY
Zwevegem

MYRIAM ARCHIE
Heestert

bomen op de kerkhoven, een schepen 

voor het openbaar domein, een 

schepen van milieu en een 

burgemeester die bomen binnen het 

natuur- én landbouwbeleid moet 

kaderen. Dat vraagt om problemen.

Eén op vijf

Het is een voorzichtige eigen 

benadering, maar we durven stellen 

dat er in de huidige legislatuur zeker 

al 450  bomen zijn gesneuveld. En ook 

de vervangingsgraad ligt erg laag; we 

schatten dat slechts  een tot twee  

bomen van elke vijf gerooide terug 

worden geplant.

Dat is jammer. Zwevegem behaalde 

ooit internationale prijzen met het 

gevoerde groenbeleid. Nu wordt het 

openbaar domein langzaamaan 

uitgekleed.

Vlaams minister voor Openbare 

Werken Ben Weyts haalde in het 

voorjaar alle voorpagina's met zijn 

fietsinvesteringsplan van 300 miljoen 

euro. Voor Zwevegem is er 

200.000 € gereserserveerd voor de 

renovatie van het Sint-Pietersbrugje 

in Moen. 

ERFGOED MET BUDGET VAN 
MOBILITEIT
Niet echt een cruciale 

"fietsinvestering" toch? Het 

verkommerde brugje heeft ontegen-

sprekelijk een belangrijke erfgoed-

waarde en Groen juicht de 

vernieuwing ervan zeker toe. Maar 

voor de fietsmobiliteit heeft het geen 

enkel belang. Voor de rest hoeven we 

dus geen Vlaamse investeringen in 

fietspaden op gewestwegen in 

Zwevegem te verwachten. 

EN VOORTS?
Ondertussen is ook de aanpassing 

van de Kortrijksestraat naar 

2018-2019 verschoven en voor de 

Zwevegemstraat kan zelfs nog geen 

timing worden vooropgesteld. 
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Succesvolle fietslabelingsactie

We organiseerden in 2017 twee keer 

een fietslabelingsactie op de 

wekelijkse dinsdagmarkt. Zwevegem 

profileert zich als fietsgemeente, 

maar om je fiets te labelen moet je 

naar Waregem. De acties waren 

telkens een succes. Uit de reacties 

valt af te leiden dat veel mensen 

daarvoor niet naar Waregem gaan. 

Groen bracht de labelingsservice van 

VELOODS naar Zwevegem.

1
Jaagpad langs het kanaal 

afgesloten? 

W&Z plaatste een bord langs het 

jaagpad: "Jaagpad op linkeroever 

definitief afgesloten tussen de 

Deerlijkstraat en de Beneluxlaan." Op 

de rechteroever is een nieuw pad 

aangelegd, maar fietsers  moeten dan 

een stuk via de Deerlijkstraat 

omrijden en over het gevaarlijk 

rondpunt  van de N391 om dat nieuw 

pad te bereiken. Dat moet beter!

2 Fietsers eerst. 

Op het Guldensporenpad (hoofdroute 

in het bovenlokaal fietsroutenet-

werk) heeft de fietser nu ook op het 

traject Zwevegem-Knokke voorrang 

gekregen op de auto. Dat wordt even 

wennen voor de auto's die het pad 

kruisen. Ook fietsers kijken best nog 

even goed uit tot iedereen de nieuwe 

situatie gewoon is. Nu enkel nog de 

missing link door het centrum 

realiseren en trappen maar van Marke 

naar Knokke!

3
Zwevegem, de properste 

gemeente? 

De Vlaamse overheid heeft een 

nieuwe netheidscampagne 

gelanceerd onder de naam 

Mooimakers. In Zwevegem kunnen 

we al jaren rekenen op de tomeloze 

inzet van tAlternatief. Nu kan je zelf 

ook een handje helpen bij de netheid 

van onze gemeente. Al heel wat 

inwoners registreerden hun vrijwillig 

initiatief op de actiekaart van 

www.mooimakers.be. Ook de 

landbouwsector steekt de handen uit 

de mouwen. Knap gedaan!
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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.

KOM NAAR HET GEEFPLEIN VAN 
GROEN ZWEVEGEM

ZATERDAG 2  DECEMBER - 14U. TOT 18U.
SINT-PAULUS, ITALIËLAAN, ZWEVEGEM

Niets is leuker dan iets wegschenken. Gratis en voor niks.
Materiaal in huis dat nog kan dienen maar niet voor jezelf? Kleren, 

speelgoed, kleine gebruiksvoorwerpen, noem maar op. 

Kom het tussen 9u. en 11u. afleveren
en wie weet vind je in de namiddag ook wel iets om zelf  mee naar 

huis te nemen. 

Nog vragen? 
info@groenzwevegem.be

Groen Zwevegem 

p/a Yves De Bosscher

Slavaetstraat  9

8554 Sint-Denijs

0478 231 233

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.




