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Op een nieuw jaar vol verandering
Ondertussen is het nieuwe jaar al even bezig. Het bestuur van N-VA Zwalm wil iedereen toch nog  een fijn 
en gezond 2017 toewensen. Zoals de voorbije jaren zullen wij ook in 2017 constructief oppositie voeren, dit 
in het belang van alle Zwalmenaren. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de uitverkoop van ons gemeente-
lijk patrimonium waarvan de opbrengst gebruikt wordt om een megalomaan polyvalent centrum te  
bouwen. Het kostenplaatje hiervan wordt nu al geraamd op om en bij de 3 miljoen euro.

In tegenstelling tot de huidige meerderheid, die alles in de  
uitverkoop zet, pleit N-VA Zwalm ervoor om ons erfgoed te  
herwaarderen en het zijn gemeenschapsfunctie terug te geven. 
Telkens wanneer de authenticiteit van onze prachtige dorps- 
kernen bedreigd wordt door vastgoedprojecten, zal de N-VA 

alles in het werk stellen om dit te voorkomen. Verkeersveiligheid 
blijft voor ons ook een belangrijk thema. Ook het behoud van 
onze unieke landschappen en de natuur maakt deel uit van onze 
prioriteiten. 

Druk, druk, druk

Î  Op 14 januari kwamen duizenden N-VA’ers 
bijeen in Mechelen om het nieuwe jaar te 
vieren. Ook N-VA Zwalm was aanwezig met 
een stevige delegatie. Freddy, onze voorzitter, 
was buschauffeur van dienst en bracht iedereen 
weer veilig thuis.

Î  Ook de arrondissementele nieuwjaarsreceptie 
in Ninove op 20 januari werd door honderden 
militanten bijgewoond. Vele parlementairen uit 
de regio waren present. Siegfried Bracke mocht 
het woord voeren en bleef nadien nog geruime 
tijd napraten.

Î  Op 29 januari hield N-VA Zwalm haar nieuw-
jaarsreceptie. N-VA-burgemeester uit Maarke-
dal, Joris Nachtergaele, lag helaas ziek in bed  
en kon niet aanwezig zijn. Hij moest zelfs 
de voetbaltopper AA Gent - Brugge missen! 
Gelukkig was fractievoorzitter van het Vlaams 
Parlement Matthias Diependaele bereid om 
ons de stand van het land toe te lichten. Hij 
benadrukte ook nog eens het belang van de 
onderwijshervorming, waarbij behouden blijft 
wat goed is!

Î  Op 28 januari mochten we minister Jan  
Jambon ontvangen in Zingem bij Bassie  
in de Klub. Voor een bomvolle zaal legde Jan uit 
hoe hij elke dag zorgt voor onze veiligheid.

Wij Zwalmenaren hebben het geluk om in een schitterende omgeving te wonen  
en het is onze plicht om deze in ere te houden. Onze twaalf dorpskernen hebben  
nood aan een beleid dat de kernen versterkt, met oog voor een warme samenle-
ving waar alle generaties regelmatig kunnen samenkomen.

Voorzitter Freddy Huyghebaert
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Balans van vier jaar bestuur
Het is goed dat de belastingen gelijk blijven en dus niet 
verhogen (6,9 procent en 1300 opcentiemen). In vergelijking 
met andere gemeenten is dat goed. De gemeente is financieel 
ook vrij gezond met weliswaar schulden, maar het budget is 
wel onder controle.

Wel is er sprake van discrete belastingverhogingen via  
allerlei diensten die duurder worden. Ook verkoopt de  
gemeente haar hele patrimonium, wat op de activa (balans) 
gaat wegen. Huurinkomsten vallen weg. Dat ondanks de 
gerealiseerde meerwaarde en de meerinkomsten het niet 
mogelijk is méér te investeren in het gebouwtje van Chiro 
en Scouts is echt een gemiste kans.

De vrijgekomen middelen van die verkopen gaan naar het 
megalomaan polyvalent centrum. Als straks ook de oude 
schoolgebouwtjes worden verkocht, zullen een aantal  
verenigingen noodgedwongen ophouden te bestaan.  
Dat de bibliotheek in de kelder verdwijnt is al helemaal 
onbegrijpelijk.

Indien het gemeentebestuur daadwerkelijk zou luisteren naar 
haar bevolking dan zag de toekomst voor onze gemeentelijke 
bibliotheek er beter uit en komt ze niet terecht in de kelder 
van het megalomaan polyvalent centrum. Bij sommige  
projecten zijn er zelfs helemaal geen overlegmomenten  
geweest, hoewel de provincie dit sterkt aanraadt, zoals in  
de zaak van de slibopslag in Sint-Denijs-Boekel. 

Er is een tweeslachtige houding als het over erfgoed gaat.  
Dat het dorpsplein van Rozebeke de goedkeuring  
verkreeg voor een platte verkaveling is ongelooflijk.  
Gelukkig beschermde de minister-president van Vlaanderen, 
Geert Bourgeois, het dorpsplein definitief. Het herwaarderen 
en het toeristisch inschakelen van het sluiswachtershuis-
je verdient dan wel weer een pluim. De kasseien (mede na 

bemiddeling van N-VA Zwalm) in Roborst komen terug. 
Dankzij Geert Bourgeois wordt ook de kapel van Wijlegem 
en de kerk van Hundelgem gerestaureerd. De suggestie van 
de N-VA om de steenbakkerijsite om te vormen tot contai-
nerpark zal misschien ook vorm krijgen. Samen met erfgoed 
bepalen wat waardevol is en tegelijk op deze strategische 
plaats een containerpark bouwen zou de problemen in  
Roborst (in het huidige containerpark) kunnen verhelpen.

Inzake milieu is er nog wat werk aan de winkel. Spaarzame 
lampen en slimme verlichting worden geïntroduceerd, wat 
goed is. Het conserveren van de bermen en erosie- 
bestrijding, daar is nog werk aan de winkel. Ook dient in  
de strijd tegen zwerfvuil een versnelling hoger geschakeld te 
worden. Gemeentes zoals Oosterzele en Maarkedal kochten 
wél een mobiele camera aan om sluikstorters te betrappen, 
waar blijft Zwalm?

Over het onderhoud van de wegen kunnen we alleen maar 
tevreden zijn. Met die nuance dat er nog meer aandacht voor 
verkeersveiligheid moet zijn. De heraanleg van de Heufkens-
straat is daar een voorbeeld van. Het is bijzonder jammer  

Burgemeester van alle Zwalmenaren?
Het is bijzonder pijnlijk te moeten vaststellen dat de burgemeester er niet 
in slaagt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie burgemeester van 
alle Zwalmenaren te zijn. Op zo’n moment maak je geen misbruik van het 
spreekgestoelte om de oppositie aan te vallen. 
Wat je al zeker niet doet is woorden in de mond van de minister-president van Vlaanderen 
leggen alsof hij het gemeentebestuur feliciteerde met het kerkenbeleidsplan. Dit is niet correct. 
Benieuwd trouwens of het gemeentebestuur met evenveel branie en blijdschap zal  
aankondigen dat het dorpszicht in  
Rozebeke definitief beschermd wordt 
door de minister-president. 

De meer dan 900 handtekeningen uit 
Zwalm, verzameld door de Vrienden van 
de Zwalmse dorpen, tonen aan dat een 
grote meerderheid Zwalmenaren hun 
erfgoed koesteren. Ook gouverneur Jan 
Briers tekende in persoonlijke naam mee.

Spaghettifestijn: u komt toch ook?
Zoals elk jaar organiseert N-VA Zwalm ook dit jaar opnieuw een 
spaghettifestijn. Dit gaat door op zondag 5 maart in Parochiaal 
Centrum De Zwaluw vanaf 11.30 uur. De hele N-VA ploeg zal met 
plezier haar zelfgemaakte saus voor u bereiden. 

Het eetfestijn wordt 
gecombineerd met 
een tombola ‘altijd 
prijs’, waarbij u kans 
maakt een aantal zeer 
mooie hoofdprijzen te 
winnen. Voor de aller-
kleinsten voorzien we 
animatie. Volwassenen 
betalen slechts 10 euro. 
Voor kinderen betaalt 
u 5 euro. Kaarten zijn 
te verkrijgen bij al onze 
bestuursleden.

 Dankzij Louis Ide en Matthias Diependaele wordt de Zottegemse-
steenweg opnieuw heraangelegd én direct ook veiliger gemaakt.
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dat na de heraanleg het veiligheidsaspect pas boven komt  
drijven. Zo kon N-VA Zwalm bemiddelen bij minister van  
Mobiliteit Ben Weyts voor de heraanleg en het veiliger  
maken van de Zottegemsesteenweg.

Het gemeentebestuur spreekt verder van het uitvoeren van 
vele dorpskernversterkende maatregelen. Het speelpleintje 
in Sint-Blasius-Boekel is daar een voorbeeld van. Het is een 
mooi initiatief, alleen jammer dat het niet aansluit op de 
wandelroute.

Als het gemeentebestuur écht iets wil doen aan de dorpskern-
versterking, dan is er één maatregel die ze dringend moeten 
nemen: de kerken moeten van de gemeenschap blijven. Ook 

de kerkhoven horen daar bij. Er is zeker nog plaats genoeg 
om rondom de kerk te begraven. Wij stellen voor om met het 
bisdom rond de tafel te gaan zitten om te kijken of begraven 
in de dorpskerken opnieuw mogelijk kan worden. 

Voor mensen die hun hele leven in hun dorp wonen, is  
dit écht belangrijk. Verder moeten zoveel mogelijk neven-
bestemmingen bekeken worden, net zoals ze dat deden in 
de Limburgse gemeente Heers die op veel vlakken analoog 
is aan Zwalm. Dit voorstel is dus haalbaar, in samenspraak 
met kerkraden én bewoners. Eén kerk kan verder gebruikt 
blijven worden door de Heemkundige Kring, een verstandige 
beslissing, want op die manier blijft alvast één kerk van de 
gemeenschap. De N-VA hoopt op meer.

Zwerfvuilactie
Voor het vijfde jaar op rij organiseren we een zwerfvuilactie. 
Op zondag 30 april steken we de handen uit de mouwen en 
verlossen we onze prachtige gemeente van dat vervelende 
zwerfvuil. Kom gerust meehelpen. 
Zo werkt u niet alleen mee aan een schoon Zwalm maar helpt u ook nog 
eens een ander goed doel. Meer informatie volgt op onze vernieuwde 
website www.n-va.be/zwalm. Onder de rubriek agenda vindt u steeds alle 
informatie over onze toekomstige activiteiten.

Spaghettifestijn: u komt toch ook?
Zoals elk jaar organiseert N-VA Zwalm ook dit jaar opnieuw een  
spaghettifestijn. Dit gaat door op zondag 5 maart in Parochiaal  
Centrum De Zwaluw vanaf 11.30 uur. De hele N-VA ploeg zal met  
plezier haar zelfgemaakte saus voor u bereiden. 
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Kerken 
staan leeg

Kerkhoven wil men ruimen

Erfgoed onder druk
Megalomaan polyvalent centrum

Nog steeds geen sterretjesweide
voor ongeboren leven

Bestuurlijke slordigheden in de gemeenteraad
Rechten van de oppositie worden gefnuikt

meer info op onze vernieuwde website
www.n-va.be/zwalm
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Rozebeke
Roborst

Bibliotheek in de kelder6

Bouw van politiepaleis
Is geen garantie op veiligheid
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Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


