
Hier

"Een lokale 
omleidingsweg moet het 
zwaar verkeer uit Moen 
én Heestert wegnemen."

ZWAAR VERKEER HOORT NIET 
THUIS IN EEN DORPSKERN
Moen en Heestert kraken al jaren 

onder de druk van zwaar verkeer 

dat door de beide centra passeert. 

Het gemeentebestuur wil een 

oplossing voor deze problemen en 

heeft een RUP opgestart waarin nog 

drie mogelijke tracés zijn opgenomen. 

Er is heel wat ongerustheid bij de 

bevolking van Moen én Heestert. De 

omleidingsvoorstellen bieden geen 

oplossing voor de onmogelijke 

situatie in Heestert. En een groot deel 

van de bevolking van Moen wilde niet 

aannemen dat eerdere tracés, met 

een traject door het Habitatgebied 

van de Vaarttaluds of het VEN-gebied 

van de Oude Spoorweg, niet meer 

werden weerhouden.

KRAAIBOSSTRAAT-KEIBERG
Voor Groen Zwevegem is het tracé 

door het Habitatgebied geen optie. 

Een procedureslag die quasi zeker 

jarenlang duurt, zou de dorpskernen 

nog veel langer belasten. Een zo 

kort mogelijk traject lijkt voor 

Groen de beste oplossing. In de 

huidige RUP-voorstellen is tracé G 

vanaf het tuincentrum naar het 

kanaal de kortste weg.

Groen Zwevegem formuleerde ook 

een eigen voorstel met een tracé 

dat vanaf de Keiberg via een brug over 

de Oude Spoorweg rechtstreeks 

aansluit op de Kraaibossstraat. Dit 

tracé heeft het bijkomende voordeel 

dat het ook het zwaar verkeer uit de 

dorpskern van Heestert haalt. Het is 

landschappelijk beter in te kleden en 

het is een compromis tussen 

verschillende uiteenlopende 

standpunten. We doen ook enkele 

voorstellen voor compensatie voor de 

inname van natuurgebied.

Lees ons volledige standpunt op 

www.groenzwevegem.be

in Zwevegem

Noord-Zuiddoeners in Zwevegem

Mooimakers vragen statiegeld

Het (bijna) gratis zwembad

© Marius De BosscherVoorstel Groen: een tracé tussen Kraaibosstraat en Keiberg, met een 
brug over het natuurgebied van de Oude Spoorweg.
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Marleen Vandamme en Frank Vervaeck
ZWEVEGEMNAARS MET EEN HART VOOR HET ZUIDEN

Marleen Vandamme werkt als logopediste in het buitengewoon onderwijs. Ze 

is een Zuid-reiziger van Fracarita Belgium. Zij bezocht collega's en verloor 

haar hart in Gatagara, Rwanda. Daar brengt ze haar ervaring en knowhow over 

in een centrum voor kinderen met een fysieke handicap. Dat centrum bestaat 

uit een ziekenhuis met revalidatieafdeling en een lagere en secundaire school. 

Ze zet zich ook in voor een technische school in Bukavu, in Oost-Congo. Ze 

probeert materiaal ter plaatse te krijgen en coacht de mensen om 

zelfstandig voort te kunnen.

Frank Vervaeck is actief in Ethiopië, nog altijd een van de armste landen ter 

wereld. Daar onderhandelt hij ter plekke met burgemeesters en directeuren 

om ondersteuning te bieden. Zijn verhaal  begon in 2006 met het bouwen van 

een kraamafdeling in Kelat, een stadje in het noorden van Ethiopië. Daarnaast 

kwam er ook nog een trainingscentrum en een school. Tegen de zomer van 2018 

zou het meest recente project van zijn vzw Ethiopië "Overleven ... een 

droom", een weeshuis voor 50 kinderen, gerealiseerd moeten zijn.

Ook in Zwevegem

Om hun projecten te financieren, krijgen ze niet alleen subsidies van de 

provincie en de gemeente. Ze organiseren ook initiatieven in Zwevegem: een 

jaarlijkse kerstboomverkoop met bijbehorende markt of een ontbijtkaarting. Op  

16 september wordt er in Knokke een wandeling georganiseerd met een drink 

in het Parochiaal Centrum. Allen daarheen!

Marleen Vandamme (49 jaar, Knokke-Zwevegem) en Frank Vervaeck (68 jaar, Otegem) kennen elkaar van de Zwevegemse Noord-Zuidraad.
Beiden werken ze aan projecten ten zuiden van de evenaar. Wel-doeners!

© Brecht Demeire



IN ’T 
KORT

HIER

"De gemeente dekt het risico 
voor de private investeerder 
helemaal."

GEMEENTEBESTUUR NIET TE 
VINDEN VOOR STATIEGELD

SLUITSTUK VAN ZWERFVUILBELEID
Groen Zwevegem stuurde een open brief naar het college waarin de partij 

aandrong om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De gemeente liet weten 

dat ze het nog "te vroeg" vindt om een standpunt in te nemen. Dat is vreemd. 

Met een mix van maatregelen kan zwerfvuil wel worden teruggedrongen. De 

gemeente heeft met tAlternatief een fantastisch opruimteam, heeft een GAS-

regeling goedgekeurd, maar ziet statiegeld als sluitstuk niet zitten.

DWEILEN MET DE KRAAN OPEN
Op een infomoment voor de "mooimakers" van de Imog-regio lieten vele 

vrijwillige "mooimakers" noteren dat het "mooi maken" dweilen is met de kraan 

open zolang er geen statiegeld ingevoerd is. 

HET (BIJNA) GRATIS ZWEMBAD

TRAAG BELEID VAN TRAGE 

WEGEN

In het budget wordt elk jaar een 

mooi bedrag voorzien voor het 

aanpassen of vernieuwen van 

trage wegen. In vrijwel alle 

dorpsraden kwamen de trage 

wegen als aandachtspunt naar 

voren. Maar ondertussen wordt 

het voorziene budget al voor de 

derde keer op rij doorgeschoven 

naar een volgend jaar. Ook de 

dossiers met inbreuken (de Lage 

Gaaiweg, de weg tussen de 

Marberstraat en de Vinkenstraat) 

blijven aanslepen. Het 

Stadlandschap Leie & Schelde en 

Natuurpunt doen wat ze kunnen, 

wat meer echte gemeentelijke 

steun zou wonderen doen. Het is 

niet voldoende om een werkgroep 

Trage Wegen op te richten en 

voortdurend te zeggen dat alles 

goed komt.

LANDBOUW ZORGT VOOR 

MINDER NITRAAT IN WATER

Het gaat al geruime tijd niet goed 

met de nitraatconcentraties in 

waterlopen en het grondwater in 

Vlaanderen. Ook in delen van 

Zwevegem was de concentratie 

aan nitraat zorgwekkend. Uit de 

meest recente gegevens van de 

Vlaamse Milieumaatschappij blijkt 

dat de toestand in Zwevegem aan 

de beterhand is. Een groot gebied 

is nu nog aangeduid als "signaal-

gebied met bonusopbouw". Dat 

wil zeggen dat als de normen ook 

in een volgend winterseizoen 

worden gehaald deze gebieden als 

focusgebied worden geschrapt. 

De waterkwaliteit wordt beter.

ANNICK ALLEMAN
Knokke

BRECHT DEMEIRE
Otegem

DENK OOK EENS AAN ONZE 
LANDBOUWERS
Ook onze talrijke landbouwers zijn al 

veel langer vragende partij. De blikjes 

die na het maaien van de wegbermen 

worden verknipt, komen in 

koeienmagen terecht, soms met 

dodelijke gevolgen. 

Het schepencollege negeert de 

verzuchtingen van de dichtst 

betrokkenen en kiest voor een 

halfslachtige houding. Dat is jammer. 

Er is dringend een Groene wind nodig 

in Zwevegem.

In de marge merkt Groen ook op dat 

de gemeenteraad al in september 

goedkeuring gaf voor het inzetten van 

camera’s voor het opsporen van 

sluikstorters. Een half jaar later 

draaien de camera’s nog niet ...

De bouw van het nieuwe zwembad 

was hét gouden ei van deze 

beleidsperiode: Zwevegem krijgt 

tegen de zomer van 2018 een nieuw 

zwembad en de belastingbetaler zou 

er niets voor hoeven te betalen.

Zelfs de omvorming van het oude 

zwembad zou door de private partner 

S&R (die nu ondertussen Lago heet) 

worden bekostigd.

In het huidige zwembad zou een 

danszaal worden uitgebaat, maar 

Lago koos plots voor een lucratie-

vere invulling. Nu wordt er in het 

gebouw een sportzaal én een indoor-

speeltuin voorzien. De gemeente (en 

dus de belastingbetaler) moet wel 

instaan voor het vervangen van de 

glaspartij van het zwembad, kostprijs  

191.233 euro, het vernieuwen van de 

dakkoepels, kostprijs 113.094 euro en 

elektriciteitswerken ten bedrage van 

96.732 euro. Toch niet zo gratis dus.

Eerder werd ook een bijkomende 

borgstelling van 955.000 euro  

goedgekeurd. Private investeringen 

met volledige borgstelling door de 

lokale overheid. We hopen dat we die 

borg nooit moeten ophoesten!
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De groene stroomproductie moet 

de hoogte in. Fossiele brandstof-

fen zijn eindig. Windmolens 

maken deel uit van de oplossing. 

Groen Zwevegem pleit voor een 

nieuwe ruimtelijke streekvisie zodat 

de speculatieve en willekeurige 

inplantingsonderzoeken kunnen 

worden gestopt. Het is de enige 

manier om snel en efficiënt meer 

groene stroom te produceren, ook in 

Zwevegem.

1

De Vlaamse regering is van plan 

om het kanaal te verbreden en te 

verdiepen tussen Bossuit en 

Kortrijk. Het gemeentebestuur ligt er 

blijkbaar niet echt van wakker en 

stelt zich geen vragen. Maar blijft er 

ruimte voor de sportclubs? Maakt een 

verdieping het unieke karakter van de 

Vaarttaluds niet kapot? Is dat een 

economisch haalbaar project? 

Wat zegt het gemeentebestuur?

2 Nu de lente weer is aangebroken, 

komen ook de landbouwers weer 

in actie. Respect voor het werk op 

hun akkers. Groen geeft een pluim 

aan de landbouwers die de 

wegbermen niet doodsproeien en die 

de vrije zone ten opzichte van beken 

respecteren. Er zijn veel voorbeelden 

in Zwevegem van hoe het moet. Maar 

de roestverkleurde of compleet weg- 

geploegde bermen verdwijnen beter 

uit het straatbeeld. 

3
Toen we met Groen Zwevegem  

van start gingen, vroegen we  

rechtstreekse inspraak voor 

kinderen via een kindergemeente-

raad. Niets te vroeg, maar de 

gemeenteraad van februari keurde 

het kader voor de oprichting van een 

kindergemeenteraad goed, alhoewel 

dit niet in het beleidsplan van deze 

legislatuur was opgenomen. Groen is 

tevreden dat het idee werd opgepikt. 

Kinderen tellen mee in Zwevegem.
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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.

DE WEEK VAN DE KORTE KETEN 
LOOPT VAN 26 MEI TOT 3 JUNI 2018

Tijdens deze week wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
lokale voedselproductie. Ook in Zwevegem kan je op heel wat 

plaatsen rechtstreeks bij landbouwers terecht om groenten, fruit 
en vlees te kopen.

Denk eens na hoeveel kilometer je voedsel soms aflegt vooraleer het op 
je bord belandt. Erwtjes uit Afrika, tomaten uit Spanje, kiwi's uit Nieuw- 

Zeeland,... terwijl onze eigen landbouwers vaak een ruime keuze van hier 
gekweekte producten aanbieden.

Op de website van Groen Zwevegem verzamelen we enkele 
locaties in Zwevegem waar je zelf lokale producten 
kan kopen. Sta je niet op onze website maar wil je dat 

wel? Laat het ons weten via 
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.




