
ZWALM
  zwalm@n-va.be I  www.n-va.be/zwalm I jaargang 2017 I nr. 2 I mei

V.U.: LOUIS IDE, BROUWERIJSTRAAT12, 9630 ZWALM

Constructieve oppositie
N-VA Zwalm is een oppositiepartij. Dat betekent 
vooral dat we kritisch zijn voor het huidige bestuur, 
maar ook durven zeggen wat goed is. In ons vorige 
huis-aan-huisblad maakte de N-VA een evenwichtige 
balans op van vier jaar liberaal beleid.

Naast het blootleggen van pijnpunten, proberen we ook – met 
de mogelijkheden die we hebben - zaken te realiseren. Zo leiden 
de goede contacten met onze N-VA-ministers tot een heraanleg 
van de Zottegemsesteenweg en de bescherming van Rozebeke 
als dorpsgezicht. Dat ook de kapel van Wijlegem en de kerk 
van Hundelgem gerestaureerd worden met 80 procent subsidies 
van de Vlaamse overheid benadrukken we graag. Ook de meest 
recente investering van 1,45 miljoen euro voor nieuwe fiets- 
infrastructuur laten we niet onopgemerkt voorbijgaan.

Het is wel ongelooflijk dat de meerderheid zich tegen de erken-
ning van het dorpsgezicht heeft verzet. En na de verkoop van de 

pastorieën, nu ook de kerken en kerkhoven wil verkopen.  
De N-VA heeft daar serieuze bedenkingen bij en dan is het  
onaanvaardbaar dat de liberale meerderheid de Zwalmenaar  
wil laten geloven dat de minister-president van Vlaanderen  
het kerkenbeleidsplan goed zou vinden en een voorbeeld zou  
zijn voor Vlaanderen. Woorden in de mond leggen van de  
minister-president van Vlaanderen is niet de manier waarop 
de N-VA aan politiek wil doen.
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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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Druk bijgewoond  
spaghettifestijn
Op 5 maart hield N-VA Zwalm haar jaarlijks spaghettifestijn. 
Ondanks de vakantie was de zelfgemaakte spaghetti – die we 
opnieuw aan een zeer democratisch prijs van 10 euro aanboden 
– uitverkocht. Om en bij de 300 Zwalmenaren konden van de 
culinaire kunsten van onze chef-kok van dienst Freddy proeven. 
Voor de zoetmondjes was er dessert van de hobbykok.

N-VA strijdt tegen zwerfvuil
Op zondag 30 april hield de N-VA haar jaarlijkse zwerfvuil- 
actie. Opnieuw trokken we de straten op om afval te rapen. 

Deze keer 
namen we 
Dikkele onder 
handen. De 
strijd tegen 
zwerfvuil is 
voor de N-VA 
prioritair. We 
begrijpen niet 
dat de bevoeg-
de schepen niet 
wil investeren 
in een mobiele 
camera in de 
strijd tegen 
zwerfvuil. 
Nochtans doen 
veel andere 
gemeenten dit 
wél.

Minister-president Bourgeois reageert p. 2 1,45 miljoen euro voor fietsinfrastructuur p. 3
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Kerk Paulatem staat te koop
Het gemeentebestuur gaat officieel over tot de 
openbare verkoop van de kerk van Paulatem. 
N-VA Zwalm betreurt deze beslissing. Meer nog, 
we vinden het onverantwoord dat deze kerk  
(en kerkhof) niet meer ten dienste van de gemeen-
schap zal staan. 

Eens verkocht, keert ze nooit meer terug. Het gaat blijkbaar 
over een openbare verkoop. Er kunnen dus in principe meer-
dere kandidaten zijn. Ook zijn de regels van goed bestuur 
niet gevolgd. Het bestuurlijk amateurisme bij dit dossier is 
hemeltergend. 

Paulatem is wellicht het Zwalmse dorpje bij uitstek ‘à la 
Française’. We bedoelen hiermee dat net zoals in Frankrijk 
het perfect mogelijk moet zijn de kerk als kerk te behouden, 
zodat mensen er bijvoorbeeld gedoopt, getrouwd en begraven 

kunnen worden. Maar ook dat er nog dorpsactiviteiten kun-
nen plaatsvinden. Dit gebeurt nu al met ontbijten, concerten 
en als stopplaats voor wandelingen. De uitverkoop van ons 
erfgoed is een onvergeeflijke beslissing.

Definitieve bescherming van dorpsgezicht 
Deputatie tikt bestuur op de vingers
Sinds 14 februari is de dorpskern van Rozebeke definitief 
erkend als erfgoed door Vlaams Minister-President Geert 
Bourgeois. De minister-president voelde zich gesteund in  
deze beslissing door meer dan 950 handtekeningen uit  
Zwalm die de Vrienden van de Zwalmse Dorpen hadden  
verzameld. De meerderheid heeft de erkenning steeds  
gedwarsboomd en ook nu kan ze het maar moeilijk  
verteren.

Een aantal bewoners van de 
dorpskern van Rozebeke willen 
maar al te graag hun eigendom 
opsmukken en/of herstellen bin-
nen de toegelaten voorwaarden. 
Zij kunnen hiervoor beroep doen 
op subsidies van het Vlaamse Ge-
west. Het bestuur zou hen hierbij 
moeten helpen, maar weigert alle 
medewerking. Veel mensen gaan 
nu te rade bij N-VA Zwalm.

Onmiddellijk schoot provincie-
raadslid Baudewijn Diependaele 
uit de startblokken en speelde het 
probleem door aan het provin-
ciebestuur van Oost-Vlaande-
ren. Uit het antwoord van de 
deputatie blijkt overduidelijk dat 
het gemeentebestuur wereld-
vreemdheid wordt verweten en 

dat ze het kind met het badwater 
weggooien.

N-VA-Zwalm hoopt dat het ge-
meentebestuur, na deze terecht-
wijzing door de deputatie, het 
nodige zal doen om de bewoners 
van de dorpskern van Rozebeke 
bij te staan en zal ophouden met 
stokken in de wielen te steken. 
Blijkbaar vinden zij het belangrij-
ker een megalomaan centrum te 
bouwen, de bibliotheek naar de 
kelder te verbannen en allerhan-
de onwaarheden te verkondigen 
over haar kerkenbeleid.

Brief van Geert Bourgeois aan de meerderheid

 Baudewijn Diependaele
Provincieraadslid

Het getuigt van bijzonder weinig tact dat deze brief 
niet werd voorgelezen in de gemeenteraad, het 

typeert de huidige meerderheid. Waar is de hoffe-
lijkheid in de Zwalmse politiek?

Geachte heer voorzitter van de gemeenteraad, 
In de januari-editie van de Zwalmsepost is de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester gepubliceerd. Deze tekst bevat een onjuistheid:“En ja, zelfs ons kerkenbeleidsplan werd als voorbeeld vermeld in de Beleidsbrief Onroerend Erfgoed van minister-president Bourgeois die in deze een onverwachte opsteker is … .” In mijn Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2015 verwijs ik inderdaad naar het kerkenbe-leidsplan van Zwalm. Maar ik stel niet dat Zwalm een voorbeeld is. Ik geef aan dat het CRKC, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw, meewerkt aan het opstellen van het kerkenbeleidsplan van enkele gemeenten, waaronder Zwalm, en dat de resultaten van deze projecten ter beschikking gesteld zullen worden op de website van het CRKC.

Het is niet correct dat niet de juiste context weergegeven wordt en dat foute beweringen omtrent mijn Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2015 niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk aan de bevolking van Zwalm medegedeeld worden. Ik zou het waarderen mocht u deze fout rechtzetten door melding te maken van deze brief in de volgende zitting van de gemeenteraad en door de juiste toedracht van de feiten op te nemen in uw gemeentelijk blad.

Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse regering 
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Ben Weyts investeert in Zwalmse fietsinfrastructuur 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een  
historisch hoog niveau en dat gaan we ook in Zwalm merken. 

Nog in deze bestuursperiode (tot 
2019) is er 1,45 miljoen euro Vlaams 
geld vastgelegd voor nieuwe fiets-
paden, voorbereidende studies en 
onteigeningen voor toekomstige 
fietsprojecten in Zwalm. “Geweldig 
nieuws voor de fietsers”, zeggen 
Freddy Huyghebaert, voorzitter van 
N-VA Zwalm en gemeenteraadslid 
Louis Ide. “Fietsen wordt dankzij 
deze Vlaamse investering vlotter en 
veiliger”. 

Concreet gaat het om:
  Vervangen van de duiker van de 

Zwalm in de N435 (uitvoering)
  Vervangen van de duiker van de 

Zwalm in de N415 (uitvoering)
  Aanleg Collector Noordlaan  

(uitvoering)
  Aanleg van fietspaden langs de 

N46 tussen Herzele en Welden 
(studie)

  Heraanleg Zottegemsesteenweg (uitvoering)

Dag Christine, stel jezelf eens kort voor?
“Ik kom uit een landelijke streek in Frankrijk. Na een carrière als exportverant-
woordelijke, ben ik zelfstandig ondernemer in textiel geworden. Mijn man is Vla-
ming en wij hebben samen twee zonen die allebei tweetalig zijn. Mijn Nederlands is 
nog niet perfect maar ik volg elke week avondlessen.”

Wat mis je hier?
“In de lente de kalfjes in de weide met hun moeder. Af en toe 
ook een lekker stuk charolais en ambachtelijke charcuterie 
gemaakt van in openlucht gekweekte varkens. En in de zo-
mer de echte smaak van perziken, abrikozen en tomaten.”

Waarom Zwalm?
“Wij zijn verliefd geworden op de Zwalmstreek met haar 
mooie natuur en de authenticiteit van haar dorpen. In 2004 
zijn wij naar hier gekomen en ik voelde mij onmiddellijk 
thuis. Ook dankzij onze vriendelijke buren.”

Waarom de N-VA?
“Ik geloof dat het de meest progressieve partij is die op een 
realistische manier omgaat met het algemeen belang. De 
partij met een visie voor de toekomst.”

Waarom heb je je politiek geëngageerd?
“Ik wilde niet langer staan zeuren vanop de zijlijn, maar 
mijzelf inzetten voor de gemeenschap.”

Bestuurslid  

in de kijker:

Christine 
Vallat

 “Hier zaten veel fietsers al lang op te wachten”, 
besluit Louis Ide tevreden. “We plukken nu lokaal 
de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”. 



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

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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


