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Ons Dorpshuis
Het Zwalmse erfgoed is iets om te koesteren, niet om met de sloophamer neer te slaan. N-VA Zwalm 
roept de burgemeester op de betonkoorts te laten zakken en de oude dorpsschool van Nederzwalm te 
beschermen.

Overal in Vlaanderen gaan stemmen op om meer aandacht te 
besteden aan de sociale cohesie in onze plattelandsdorpen. De 
kerk in het midden, het cafeetje er recht tegenover, de pasto-
rie, de buurtwinkel, het oude schooltje, ons dorpshuis ….

Bij ons gemeentebestuur valt dit echter in dovemans oren: 
“alles verkopen!” Alle Zwalmenaren, jong en oud, moeten en 
zullen zich tegen wil en dank naar het nieuwe betonnen poly-
valent centrum in Munkzwalm begeven voor een ‘ongezellig’ 
samenzijn.

Erfgoed moet je koesteren, niet slopen
Recent kondigde onze burgemeester aan dat zij de oude 
dorpsschool van Nederzwalm wil slopen om er een parking 
aan te leggen in Nederzwalm. Dit is te gek voor woorden… 
Opnieuw loopt een schitterend dorpszicht gevaar én mist ze 
een uitgelezen kans om een gezellige ontmoetingsplaats te 
creëren voor jong en oud, om nieuwe inwoners en ouderen 
samen te brengen. Voor dit stukje Zwalmse geschiedenis 
dreigt de sloop.

N-VA Zwalm koestert haar erfgoed en bracht de experten 
erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap hiervan op de hoogte. 
Die komen op 13 december ter plaatse kijken of ons schooltje 

erfgoed is of  niet en bescherming verdient. Wij hopen alvast 
van wel.

N-VA Zwalm draagt de inwoners van 
onze dorpen een warm hart toe, én dat 
gaat onmisbaar gepaard met behoud van 
de authenticiteit en de bevordering en 
ondersteuning van het verenigingsleven 
in de dorpen zelf!

N-VA Zwalm verzamelt kurken!
De eindejaarsfeesten liggen in het verschiet en de kurken zullen terug 
knallen. Vele kurken belanden vervolgens in de vuilnisbak. 

Dat is jammer, want ze kunnen gerecycleerd worden tot kurkkorrel, 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.

  Freddy Huyghebaert 
voorzitter N-VA Zwalm

  De dorpsschool in Nederzwalm, een deel van onze geschiedenis.
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Spaghettifestijn
Noteer alvast in uw agenda! Op zondag 4 maart 2018 vanaf 11u30 houdt 
N-VA Zwalm haar jaarlijkse spaghettifestijn. Zoals elk jaar gaat de N-VA 
ploeg het hele weekend aan de slag om u de allersmakelijkste zelfgemaakte 
spaghetti te serveren aan de bijzonder democratische prijs van slechts 10 
euro (6 euro voor kinderen beneden de 12 jaar). Er is ook een tombola ‘altijd 
prijs’ en randanimatie voor de kleinsten. Iedereen welkom in de Parochiaal 
Centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12, Zwalm!

Nationale nieuwjaarsreceptie

zaterdag 13 januari 
2018 in Mechelen 
Meer informatie op  
www.n-va.be/agenda

N-VA sponsort Scouts en Chiro
Om de Zwalmse Scouts 
en Chiro te steunen, heeft 
N-VA Zwalm beslist om 
1 000 euro te storten voor 
hun nieuwe heem. Dankzij 
de grote jaarlijkse opkomst 
op ons spaghettifestijn en de 
bijdrage die we ontvangen 
voor de zwerfvuilactie kun-
nen we dit prachtige project 
steunen. Wij wensen scouts De Feniks en Chiro Sint-Matthe-
us veel mooie momenten en heel veel plezier

Het Vereeckenorgel in de Sint-Pietersbandenkerk van Dikkele is een historisch bijzonder waardevol instru-
ment. Ook Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en bevoegd voor erfgoed, weet dit te waarderen. De 
administratie erfgoed stelde een lijvig dossier op om over te gaan tot de bescherming. 
Helaas denkt het college van burgemeester en schepenen daar 
anders over. Zij dienen –begrijpe wie kan - bezwaar in. Zwalm 
heeft unieke natuurelementen en erfgoed dat we moeten koes-
teren. Niet alleen de vele kerken behoren tot ons patrimonium, 

maar ook het dorpszicht van Rozebeke, het orgel van Dikkele en 
- als het van ons afhangt - het schooltje in Nederzwalm. Het mag 
duidelijk zijn: de N-VA heeft een duidelijke visie op erfgoed!

Orgel Dikkele 
beschermd?
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Uit de gemeenteraad
 Een voorstel van voorZwalm werd geamen-
deerd door de N-VA-fractie. VoorZwalm signaleerde 
dat de werkgroep Trage Wegen op de dag van de trage 
wegen wat logistieke hulp kon gebruiken, maar dat 
dit was fout gelopen.

Het schepencollege beweerde op zijn beurt dat de aanvraag tot 
ondersteuning te laat was aangevraagd om ze nog rond te krijgen. 
Louis Ide diende daarom een amendement in dat stelde dat het 
beter zou zijn dat de werkgroep Trage Wegen deel uit maakt van 
de milieuraad. Op die manier zou men veel beter kunnen antici-
peren op dergelijke situaties. Een beetje zoals een cultuurvereni-
ging deel uit maakt van de cultuurraad en een sportvereniging 
van de sportraad. 

Het amendement werd unaniem goedgekeurd! Helaas werd het 
finale voorstel weggestemd, waardoor ook het amendement komt 
te vervallen. De N-VA zal daarom zal het amendement in een 
volgende gemeenteraad als voorstel neerleggen. Wordt vervolgd.

Michel Terryn
 Wie ben ik ?
Mijn naam is Michel Terryn, ik ben 58 jaar jong en gehuwd 
met Hilde. Wij hebben geen kinderen. Ik heb tot nog toe 
een heel avontuurlijk en gevarieerd professioneel leven ge-
had. Hilde en ik zijn in 1996 naar Zwalm ‘geïmmigreerd’.

Waarom Zwalm?
Om te ontsnappen aan de anonimiteit van de stad en de 
wens om te worden opgenomen en deel uit te kunnen 
maken van een hechte gemeenschap. Noem het misschien 
een soort nostalgie naar de Vlaamse dorpen van weleer, 
waarmee ik echter dan ook weer niet wil zeggen dat vroe-
ger alles beter was. Maar toch zocht ik in mijn terugkeer 
naar een landelijke gemeente als Zwalm naar een meer 
oprechte, waarachtige wereld. Een plaats waar we konden 
‘thuishoren’.

Waarom heb ik mij politiek geëngageerd?
Enkele jaren geleden leerde ik Freddy Huyghebaert 
kennen. Wij werden goeie vrienden. Freddy is voorzitter 
van N-VA Zwalm. Hij vroeg me meermaals om me aan 
te sluiten bij het lokale N-VA-bestuur. Na verloop van tijd 
achtte ik de tijd rijp om te proberen het politiek anders aan 
te pakken en samen met het lokale N-VA-bestuur na te 
denken over de duurzaamheid in Zwalm.

Wat is mijn visie op de (politieke) toekomst?
Om samen met mensen die het goed menen met Zwalm na 
te denken over duurzaamheid in een magnifieke gemeente 
als Zwalm: in het gezinsleven, combinatie werk-gezin, in 
de carrière, in financiën, in ecologie. Het denken over de 
partijpolitieke grenzen heen heeft volgens mij zin, ook 
al leidt dat niet altijd tot directe en efficiënte oplossingen 
of tot politiek te vertalen programmapunten. Er zijn niet 
altijd pasklare antwoorden en oplossingen voor iedereen, 
wel kleine stapjes in de goeie richting. Meer moet dat niet 
zijn, toch? De Vlaamse Identiteit. Daarom, dus. 

  Michel Terryn: voor een duurzaam Zwalm.



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 Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger 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.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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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