
Hier

'Als het van de
dorpsraad van Otegem
afhangt, wordt hier
straks een speelbos
aangelegd'

1 JAAR GROEN ZWEVEGEM!
Op 6 oktober 2015 werd Groen

Zwevegem officieel opgericht.

Ondertussen zijn we een jaar

verder. Wat valt er te leren uit dat

afgelopen jaar?

Groen komt onder de mensen en piept

aan de oppervlakte van het politieke

landschap in Zwevegem. Uit de

positieve reacties van mensen uit alle

deelgemeenten blijkt dat er ruimte is

voor Groen. Het gemeentebestuur

realiseert mooie zaken die ook binnen

onze visie passen, maar laat

evengoed kansen schieten. Er is

ruimte voor groen realisme én

positivisme. 

RESPECT
Waar het nu vaak aan ontbreekt is

respect. De meerderheid van

Gemeentebelangen, N-VA en SP-A

heeft, na 3 jaar, nog altijd het gevoel

dat ze moet 'natrappen' omdat ze

voordien aan de kant stond, en mist

zo soms de kans om voluit voor haar

aangekondigde 'nieuw beleid' te gaan.

De oppositie wordt afgeblaft, alsof er

nog een 'rekening' openstond. Hoe het

er ook aan toe ging en hoe het er nu

ook aan toe gaat: Zwevegemnaars

verdienen beter.

ONZE IDENTITEIT
Groen wil een antwoord bieden op

deze patstelling. Groen is niet zomaar

voor of tegen. Hier in Zwevegem

hebben we een eigen identeit: we zijn

een uitgestrekte landelijke, open en

sociale gemeente. Groen wil

samenwerken aan een betere

toekomst voor iedereen die in

Zwevegem woont.

Veel van onze inwoners zijn actieve

doeners die werken aan een

mooier Zwevegem. Samen met hen

wil Groen Zwevegem aan de slag

gaan.

in Zwevegem

De doeners van het Tuinspoor

Groen licht voor ondernemers

Welkom in Groenegem!
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HIER

De doeners van "Het Tuinspoor"
SAMEN TUINIEREN ... GEZOND VOEDSEL VAN EIGEN KWEEK

Toen Martin Raepsaet van de Zwevegemse VELT-afdeling in 2013 hoorde

dat de Vlaamse regering geld wilde besteden aan buurttuinprojecten,

klopte hij bij het gemeentebestuur aan. Er werd een werkgroep

opgericht en met de steun van de gemeente kwam er een project dat

ecologisch samen tuinieren combineert met ruimte voor individuele

moestuinperceeltjes. Die zijn bedoeld voor inwoners die zelf niet over

geschikte grond beschikken.

Ondertussen is buurttuin "Het Tuinspoor" een begrip. 30 gezinnen vonden er

een plaatsje om te tuinieren, mannen en vrouwen, opa's en oma's, kinderen en

kleinkinderen. Er is een wachtlijst voor wie een perceeltje wil en na 3 jaar zijn de

deelnemers enthousiaster dan ooit. Martin Raepsaet begeleidde vrijwillig het

gehele project en gaat het nu met een gerust hart van iets verderaf bekijken.

Lieven Vereecke uit het Molenhof, duivel-doet-al, was de allereerste gebruiker

- de man van de eerste spadesteek - en is nu voorzitter van de tuinwerkgroep.

Hij kan voor het onderhoud van de tuin en de omgeving een beroep doen op

andere Zwevegemnaren zoals Marijke Vandevelde en Raf Lanneau, André

Martens, Freddy Vandenbroucke en nog vele anderen. Op zaterdag werken ze in

de samentuin en verdelen ze de gezonde, lokaal geteelde groenten. Ze

composteren hun tuinafval en kunnen voor de aanvoer van houtsnippers,

bladafval enz. nog altijd op de gewaardeerde hulp van de gemeente rekenen.

Het Tuinspoor: een ecologisch, sociaal, duurzaam en gezond project. Met

doeners uit onze eigen gemeente. Dat verdient een groene pluim!

Van links naar rechts: Marijke Vandevelde, Freddy Vandenbroucke,
André Martens, voorzitter Lieven Vereecke, Raf Lanneau en Martin Raepsaet
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IN ’T 
KORT

HIER

‘Luisteren, eerder dan zelf
praten. Zo zou inspraak altijd
moeten zijn !’

LICHT OP GROEN VOOR ONZE
LOKALE ONDERNEMERS

Groen steunt een lokaal ondernemersbeleid. Zwevegem werd groot door een

lokale ondernemer die van zijn bedrijf een wereldspeler maakte. Ondertussen is

de wereld niet meer die van toen. De andere kant van de wereld is zelfs voor

een starter nabij en het internet is voor ondernemers even vaak een hulp als

een valkuil. En hoe geef je invulling aan duurzaamheidsthema's?

Lokale ondernemers verdienen steun. Tegenover de torenhoge belastingen

(meer dan 30%!) die ze betalen mag iets meer staan want ook lokaal dragen

ondernemers hun steentje meer dan bij, in het investeringsklimaat én door

hun sociale en lokale verweving.

KAN HET EENVOUDIGER?
Het is goed dat onze gemeente een premie voor startende ondernemers heeft

goedgekeurd. Toch zijn er nog ondernemers die de procedure te ingewikkeld

INSPRAAK EN OPENBAARHEID

DE WERKEN OP DE KAPPAERT

zouden wel ongeveer hun einde

mogen naderen. Je kan geen grote

openbare werken uitvoeren

zonder hinder, maar op de

Kappaert maakte de aannemer het

toch vaak te bont. Zonder enige

vorm van communicatie naar de

bewoners werden straten, en

zelfs stroom en water afgesloten.

De gemeente moest de klachten

achterna hollen. Misschien vallen

er lessen te trekken voor volgende

grote projecten. Het gebruik van

sociale media en de klassieke

bewonersbrief kunnen wonderen

doen.

IN OTEGEM

Opvallend tijdens de dorpsraad

was de duidelijke vraag van de

Otegemnaren naar meer groen en

een speelbos. Uiteraard steunt

Groen Zwevegem deze oproep.

Meer nog: wat ons betreft komt er

in elke deelgemeente een

speelbos, zodat onze kinderen de

kans krijgen om op een speelse

manier de natuur te ontdekken en

te beleven. Hopelijk blijft men niet

doof voor deze duidelijke stem van

de Otegemnaren en kunnen ze

snel genieten van wat extra groen

voor jong en oud. Neemt de

gemeente de handdoek op?

Ook de plaats van de zwakke

weggebruiker in en om Otegem

wordt terecht als probleem

aangeduid: geen afgescheiden

fietspaden, gevaarlijke wegen met

te hoge snelheden ... Veiliger

fietsverbindingen naar de

omliggende (deel)gemeenten zijn

dringend nodig!

YVES DE BOSSCHER
yves.debosscher@gmail.com

EDDY LOOSVELDT
voorzitter
eddy.loosveldt@groen.be

vinden en daarom de premie niet

aanvragen. Dat is jammer. Misschien

kan het eenvoudiger?

ABSURD
In een internationale context lijkt het

voor ons ook absurd om 250 euro per

starter extra te voorzien voor wie zijn

onderneming een "degelijke Vlaamse

naam" geeft. Een extra premie voor

duurzame initiatieven rond

bijvoorbeeld energie zou een

betere optie zijn geweest.

En waarom staan Zwevegemse

ondernemers met een vestiging

buiten de gemeentegrenzen niet in

het ondernemersloket op de website

en worden ze niet uitgenodigd bij de

activiteiten voor lokale ondernemers?

Ze zijn toch evengoed Zwevegemnaar

en ondernemer?

Ons gemeentebestuur voert inspraak

hoog in het vaandel. De dorpsraad in

Otegem was een puik initiatief.

VALSE NOOT OP DE
DORPSRAAD
Groen nam er als observator aan deel.

Oppositiepartij CD&V gebruikte de

dorpsraad om politiek uit te pakken.

Dat was een valse noot. Maar ook de

meerderheid pronkte liever vóór de

Otegemnaren op de persfoto.

Met een sterke administratie moet

het gemeentebestuur nochtans nog

voor de lente in alle andere

deelgemeenten dorpsraden kunnen

organiseren. Zo kan het een schat aan

informatie uit onze dorpen

verzamelen en een aangepast beleid

op poten zetten.

OP TIJD
Ook op het vlak van openbaarheid is

er nog ruimte voor verbetering: de

agenda en toelichting bij de

gemeenteraden worden wel eens te

laat bekendgemaakt en de

toelichtende nota's bevatten soms

niet eens de  belangrijkste info.
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HIER

Pluim

Lokale besturen mogen geen

bestrijdingsmiddelen meer

gebruiken. Soms is dat lastig.

Het voorbije jaar bleek het onderhoud

op kerkhoven vaak een groot

probleem. Niet in Zwevegem echter.

Een reportage in het Nieuwsblad gaf

onze diensten een 10/10 voor het

onderhoud - zonder sproeistoffen! -

op het kerkhof in Zwevegem. Dat

verdient zeker een pluim. Zo bewijst

onze gemeente dat het wél kan.

Zonder is gezonder.

1

Wanneer wordt het Sint-

Pietersbrugje eindelijk

vernieuwd?

Het geklasseerde brugje staat al

enkele jaren te verkommeren. Goed

nieuws: Waterwegen en Zeekanaal

werkt nog dit jaar een nota af voor de

erfgoeddiensten en hoopt volgend

jaar de brug te kunnen renoveren ...

of te vervangen door een replica.

Eerherstel voor een ankerpunt in het

Zwevegems landschap.

2 Veilige oversteekplaatsen voor

fietsers en voetgangers

Ter hoogte van het zwembad wordt

vaak veel te hard gereden en de

oversteekplaats is er onvoldoende

aangeduid. Nochtans steken veel

jongeren daar de weg over.

Ter hoogte van het Gemeentepunt is

er zelfs geen oversteekplaats voor

zwakke weggebruikers. In een

gemeente die van zichzelf beweert

een fietsgemeente te zijn, kan dit

beter.

3 Kaalkap

Groen Zwevegem vindt de kaalkap

op de Vaarttaluds maar niets.

Onder het mom van beheerswerken

en voorgewende veiligheidsrisico's

werd het landschap uitgekleed.

Soms is hakhoutbeheer een goede

maatregel, maar hier leek vooral het

te oogsten hakselhout dat aan

biomassacentrales werd verkocht

het voornaamste doel. Het duurt

jaren voor deze stukjes weer hun

oorspronkelijke schoonheid en

natuurlijke rijkdom terug hebben.
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‘Elke dag 
tonen duizenden 
doeners dat 
het anders kan. 
Doe ook mee, 
steun Groen.’

LAAT VAN 
JE HOREN

 Ja, 
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.

VAARWEL BEVERGEM ...
WELKOM IN GROENEGEM!

DONDERDAG 24 NOVEMBER - 19.30 UUR
PAROCHIEZAAL OTEGEM, ZWEVEGEMSTRAAT 3

Groen zou een stadspartij zijn. Ze zou geen visie hebben op de
toekomst van het landelijk gebied. Groen en landbouw gaan niet

samen. Dat is natuurlijk onzin. Groen zoekt voortdurend naar
creatieve oplossingen om mens en omgeving harmonieus in elkaar

te haken. In de stad, maar net zo goed in buitengebied.
Gewestelijk ondervoorzitter JEREMY VANEECKHOUT, zelf

schepen in onze buurgemeente Anzegem en aldus ervaren in de
materie, komt ons vertellen hoe de aanpak van Groen ook werkt in

landelijke gemeenten.
Wil je weten hoe Groen de toekomst van een landelijke gemeente

ziet, kom dan zeker luisteren.
INKOM GRATIS!

Groen Zwevegem

Yves De Bosscher

Slavaetstraat 9

8554 Zwevegem

0478 66 73 74

info@groenzwevegem.be

www.groenzwevegem.be

     www.facebook.com/groenzwevegem

      @Groen_Zwevegem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 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.




