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Onze beste wensen voor u 
Aan alle inwoners van ons twaalfdorpenparadijs, alsook aan hun familie, wenst N-VA Zwalm een gelukkig, 
gezond en voorspoedig 2018! 

Wij wensen u een veilige thuis in een 
welvarend Vlaanderen. En ook voor 
Zwalm hebben wij enkele wensen: 

Wij wensen dat elk van onze dorpen 
een warme thuis mag zijn, waar jong 
en oud regelmatig samenkomen in 
verenigingen en in elk plaatselijk 
‘dorpshuis’;

Wij wensen dat de ‘vervreemding’ 
en de noden van de ouderen en de 
zwakkeren meer aandacht krijgen;

Wij wensen een verkeersveilig 
Zwalm waar de zwakke weggebrui-
ker de nodige aandacht krijgt, met 
veiligere wegen en meer fiets- en 
voetpaden;

Wij wensen een proper Zwalm met 
aandacht voor groen én voor de loka-
le handelaars; 
Wij wensen dat Zwalm innoveert, 

maar tegelijk zijn eigenheid niet 
verliest; 

Wij wensen dat ons erfgoed gekoes-
terd en beschermd wordt, zodat onze 
kinderen én kleinkinderen ons dank-
baar zullen zijn;

Wij wensen dat het toerisme een 
boost krijgt én dat onze mooie ge-
meente positief op de kaart blijft;

Kortom, wij wensen aan alle bewo-
ners en nieuwe inwoners dat het in 
Zwalm nu én in de toekomst, ‘goed 
toeven’ mag blijven…

Sluikstorten in beeld
N-VA Zwalm pleit al jaren voor een verborgen, mobiele camera 
om sluikstorters te betrappen. Het huidige gemeentebestuur blijft 
afkerig. Te duur, klinkt het. 

Voorbeelden van buiten Zwalm tonen echter aan dat de camera 
zichzelf snel terugverdient: overtreders worden effectief beboet met 
een minimum GAS-boete van 250 euro en draaien op voor de op-
ruimkosten. Nu zijn het de gemeentewerklieden die telkens moeten 
uitrukken. Aan personeels- en verplaatsingskosten kan dit tellen, 
terwijl de oorzaak van het probleem zelf niet wordt weggenomen. 
Zonder pakkans blijft het dweilen met de kraan open.

  Welkom nieuwe bewoners!  
Meewerken met de N-VA? Of zin 
om langs te komen op ons spa-
ghettifestijn op 4 maart in de 
Zwaluw (Decoenstraat)? Stuur een 
e-mail naar zwalm@n-va.be.

Geld voor Chiro-Scouts p. 2 Kaart voor gehandicapten p. 3
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N-VA wil Vlaams geld 
voor Chiro-Scouts
In december 2017 nam de vzw Chiro-Scouts de 
moedige beslissing om ons aanbod als gouden 
sponsor aan te nemen! N-VA Zwalm hoopt hier-
mee een positieve aanzet te geven. Wij roepen dus 
alle partijen op om ook hun duit in het zakje te 
doen, zodat onze jeugdbeweging op korte termijn 
tot 6 000 euro extra kan ophalen! Ze kunnen het 
geld goed gebruiken.

Verder blijft het onbegrijpelijk dat het gemeente-
bestuur weigert om de nieuwe heem meer dan 40 
dagen te kunnen verhuren. Daardoor loopt de vzw 
ettelijke duizenden euro’s extra subsidies mis. 

Het gemeentebestuur 
beweert dat een ver-
huur van meer dan 
40 dagen ‘overlast’ 
zou teweeg brengen. 
N-VA Zwalm stelt 
voor om 75 dagen te 
verhuren zodat alle 
Vlaamse subsidies 
mogelijk zijn.

Eerlijke concurrentie voor  
horeca
Het gemeentebestuur trekt 325 000 euro uit voor verbou-
wingswerken aan de cafetaria van de sporthal. N-VA Zwalm 
waarschuwt voor oneerlijke concurrentie met de Zwalmse 
horeca.

De nieuwe cafetaria komt op de oude locatie van de bibliotheek, die wordt 
verbannen naar de kelders van het gemeenschapscentrum. Niet alleen 
blijft de N-VA het een slechte beslissing vinden om een bibliotheek onder 
de grond te stoppen, ook bij de uitwerking van de nieuwe cafetaria stellen 
wij ons ernstige vragen. 

Het is waar dat de nieuwe cafeta-
ria met de verhuis beter aansluit 
bij de recreatiezone en dat er ook 
de mogelijkheid is voor een terras. 
Maar tegelijk wordt met gemeen-
schapsgeld een rechtstreekse 
concurrent gecreëerd voor de 
Zwalmse horeca.

Daarom stelt N-VA Zwalm voor 
om de locatie casco te verhuren, 
zodat nieuwe uitbaters verplicht zijn om zelf te investeren, net als onze 
privé ondernemers. Alleen zo vermijd je als gemeentebestuur oneerlijke 
concurrentie.

Jan Soenen,  
secretaris van N-VA Zwalm
Jan Soenen, 63 jaar, gehuwd met Annelies, vader van 
2 kinderen en trotse opa van 4 kleinkinderen. Sedert 
1998 woonachtig in Zwalm.

Waarom Zwalm ?
Na een bankloopbaan in onder meer Zottegem en Aalst was de 
volgende stap een buitenlandse opdracht.

N-VA Zwalm verzamelt kurken!
De eindejaarsfeesten liggen achter ons. De kurken hebben geknald. Op recepties 
links en rechts wordt nog menig flesje gekraakt. Veel kurken belanden vervolgens 
in de vuilnisbak. Dat is jammer want ze kunnen gerecycleerd worden tot kurkkor-
rel, een uitstekend basisproduct voor isolatie! De opbrengst hiervan gaat naar een 
sociaaleconomisch project zoals de Vlaspit in Scherpenheuvel. Laat ons weten via 
zwalm@n-va.be of we bij jou kurken mogen ophalen. Je kan ze ook steeds achter 
laten bij één van onze bestuursleden.

Bestuurslid 

in de kijker
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Meer dan tien jaar was ik professioneel actief in de “neue Bun-
desländer”, de voormalige DDR.

Toen heeft ons gezin zich in Zwalm gevestigd. Voor mij een 
rustpunt in een soms zeer hectische periode. Het was telkens 
weer “thuiskomen”.

De laatste jaren ben ik professioneel meer regionaal actief, 
maar toch blijft Zwalm onze “thuis”.

Waarom heb ik mij politiek geëngageerd ?
Reeds in mijn studententijd was ik sterk Vlaamsgezind. Maar 
professionele beslommeringen gaven mij niet de kans politiek 

actief te worden. Na mijn terugkeer uit het buitenland geraakte 
ik steeds meer geboeid door de lokale politiek. Na enkele con-
tacten met Louis Ide sprong ik mee in de N-VA-boot.

Wat is mijn visie op de politieke toekomst ?
Zwalm is een gemeente geworden waar veel Vlaamse gezinnen 
uit andere regio’s zich zijn komen vestigen. Maar met de inte-
gratie van deze gezinnen loopt niet altijd alles naar wens.  

Een politieke doelstelling voor mij is door een transparant en 
open beleid alle Zwalmenaren te betrekken in de zoektocht 
naar oplossingen inzake veiligheid, milieu, urbanisatie in een 
klimaat van wederzijds begrip en respect. 

Uit de gemeenteraad
Help de natuur
De N-VA-fractie stelde voor om de aanvraagkost naar 0 euro te brengen voor natuurvergunningen door mensen die hun 
grond willen laten omzetten tot natuurgebied. Nu kost zo’n aanvraag 15 euro. De N-VA wil zo weinig mogelijk drempels 
om de natuur te helpen. Hetzelfde voorstel deden we voor erfgoedvergunningen. Onze voorstellen werden helaas wegge-
stemd. 

Minder beperking met de European Disability Card
Het voorstel van de N-VA voor de invoering van de European Disability Card (EDC) in Zwalm werd weerhouden. De EDC 
is voor personen met een handicap een bewijsstuk dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. De kaart ver-
gemakkelijkt de toegang tot sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding. Gemeente Zwalm kan partner worden in dat project. Het 
betekent dat de gemeentediensten de kaart aanvaarden voor sport, cultuur en vrije tijd en bij evenementen. De schepen van 
Sociale Zaken neemt ons voorstel mee en komt er binnen de drie maand mee terug naar de gemeenteraad.

Uit de provincie

Kerken zijn waardevol erfgoed
N-VA-provincieraadslid Baudewijn Diependaele polste naar het standpunt van 
de bestendige deputatie Oost-Vlaanderen inzake het kerkenbeleid in Zwalm. 
Baudewijn Diependaele: “Redeneringen als die van het gemeentebestuur van Zwalm, waarbij alle 
kerken maar moeten sluiten om te kunnen overgaan tot de totale verkoop van de kerken, zijn voor 
mij veel te kort door de bocht.”

Het provinciebestuur antwoordde als volgt:
“De provincie streeft naar een maximaal behoud van erfgoed. In Zwalm is de herbestemming een beslissing van de kerkelijke over-
heid. De dienst Erfgoed poogt met de beperkte middelen de kerkbesturen zo goed mogelijk te begeleiden. Daarbij gaan we uit van de 
lokale situatie. 

We proberen de zorg voor het erfgoed in de Oost-Vlaamse parochiekerken te laten primeren en te vermijden  
dat belangrijk erfgoed verloren gaat.”

Voor Baudewijn Diependaele is het frappant dat het provinciebestuur veel  
voorzichtiger is als het om het kerkenpatrimonium gaat en wél  
verantwoordelijkheidszin toont als het over erfgoed gaat.

 Baudewijn Diependaele 
provincieraadslid



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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