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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Zwalmenaar

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er het 
voorbije jaar hard gewerkt. Sinds de vorige bestuurs- 
periode moet elke gemeente in Vlaanderen een 
budgettaire planning opmaken voor de komende 
zes jaar. Daarom surft het beleid van het gemeente- 
bestuur grotendeels voort op dat van het vorige  
bestuur. De meerjarenplanning van de nieuwe 
coalitie start dus in 2020 en loopt tot en met 2025 
(een jaar na de volgende verkiezingen). Die planning 
zorgt voor een zekere continuïteit en een strikte 
opvolging van de budgetten. De rekeningen moeten 
immers kloppen.

Vanzelfsprekend zal de huidige meerderheid onver-
antwoorde projecten niet uitvoeren. Zo besliste de 
coalitie met de N-VA om geen nieuwe cafetaria te 
bouwen, hoewel Open Vld die cafetaria nog steeds 
wil. Voor zo’n cafetaria is 550 000 euro Zwalms 
belastinggeld nodig. Bovendien liggen op een steen-
worp van de recreatiesite al genoeg lokale herbergen. 
Wij begrijpen niet waarom de liberalen die 
herbergen concurrentie willen aandoen door er 
vlakbij een gesubsidieerde cafetaria te openen. 

Het jaareinde is in zicht. De nachten duren weer  
langer, maar de nieuwe coalitie brengt licht in de 
duisternis. De straatlichten zullen niet langer 
gedoofd zijn van 23 uur tot 6 uur, maar van 
middernacht tot 5 uur. Daarmee komen we tege-
moet aan de verzuchtingen van vele Zwalmenaren. 
Tegelijk zullen we de komende jaren de straatlampen 
systematisch vervangen door ledverlichting met 
een lager energieverbruik. Zo gaan comfort, veilig-
heidsgevoel en ecologie alsnog hand in hand.

Het eindejaar is het goede moment om even  
achteruit te blikken, maar vooral ook om even  
vooruit te blikken. Het meerjarenplan dat we in 
deze periode voorstellen zal 
u alvast zicht geven op wat 
de nieuwe enthousiaste ploeg 
allemaal van plan is in Zwalm.

Freddy Huyghebaert
Voorzitter N-VA Zwalm

Zwalm krijgt ruim  
1,2 miljoen extra van de 
regering-Jambon I
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in 
totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in 
hun gemeente. Voor onze gemeente betekent dat concreet 
een totaalbedrag van 1 245 594 euro.

De extra middelen zijn het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. 
De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabi-
liseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over 
én geeft de gemeenten extra budget voor hun open ruimte. Naast de 
bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste 
inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar 
met 3,5 procent groeien. Dat vernam N-VA-schepen Peter Van Den Haute 
van de N-VA-ministers in de Vlaamse Regering. 

“Het extra geld is slechts één van de voordelen die we te danken hebben 
aan onze link met Brussel”, legt Van Den Haute uit. “Die link is er dankzij 
ons gemeenteraadslid Louis Ide, Zwalmenaar en ook algemeen secretaris 
van de N-VA.”

Goed voor Zwalm, goed voor Vlaanderen
De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële  
ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren.  
Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. Daarom 
schiet de Vlaamse Regering hen nu te hulp. “Dat komt niet alleen onze 
inwoners ten goede. De extra steun is vooral ook een troef voor onze  
economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt schepen  
Van Den Haute. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter  
maken”, besluiten Van Den Haute en Ide. 

• 11 januari: nieuwjaarsreceptie N-VA nationaal      • 24 januari: nieuwjaarsreceptie N-VA Zwalm       • 8 maart: spaghettifestijn 
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Gemeenteraadslid Louis Ide en 
schepen Peter Van Den Haute 
zijn heel tevreden met de extra 
middelen vanuit Vlaanderen. 
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Een marktplein  
voor Zwalm!
 
Het stond in ons verkiezingsprogramma 
en nu komt het er ook. Op voorstel van de 
N-VA voorziet het gemeentebestuur een 
plein in het masterplan Munkzwalm. 

In het nieuwe woonuitbreidingsgebied 
Decoenestraat komt een multifunctionele 
ruimte voor ontmoeting, die mogelijkheden 
schept voor bijvoorbeeld een zomerconcertje, 
een markt … Het woonuitbreidingsgebied 
wordt een vooruitstrevend project waarin 
de mens centraal staat. Van de allerjongsten 
in de kindercrèche en de school tot en met 
onze senioren in het gloednieuwe woon-
zorgcentrum. 

Onze kerken staan niet 
langer in de uitverkoop
 
Met het nieuwe bestuur waait er ook een nieuwe wind 
voor ons erfgoed, en gelukkig maar. Samen met de 
bevolking gaan we de komende jaren op zoek naar een 
nieuwe bestemming voor onze kerkgebouwen. Het liefst 
willen we die inzetten ten dienste van de inwoners zelf. 

Paulatem en Dikkele geven in elk geval al het goede voorbeeld.  
De kerken zijn er echte dorpshuizen geworden, waar inwoners  
elkaar treffen voor een veelheid aan activiteiten: een concert,  
een dorpsvergadering, een ontbijt … Gedragen door de inwoners, 
ondersteund door de gemeente: daar willen we naartoe.

Mooie toekomstplannen
In 2020 stellen we ook de kapel van Wijlegem weer ter beschikking. 
Deze parel van het Zwalms erfgoed kunt u in de nabije toekomst 
huren voor ceremonies en andere activiteiten die passen binnen  
het kader. In de kathedraal van ons twaalfdorpenparadijs, de kerk 
van Rozebeke, heeft Johan Tahon tijdelijk zijn intrek genomen om 
er te werken aan een spiritueel en religieus werk dat zal worden 
voorgesteld in 2021-2022. De kerk van Meilegem was onder het 
vorige bestuur het voorwerp van een studie om het gebouw een  
socio-culturele bestemming te geven. Helaas maakte de provinciale 
kwaliteitskamer dat project met de grond gelijk. We moeten de 
denkoefening dus verderzetten.

  Binnenkort kunt u de Wijlegemkapel huren voor  
ceremonies of andere passende activiteiten.

Bron: Het Nieuwsblad, 16 mei 2018

Bron: Het Nieuwsblad, 12 september 2018

  In de plannen voor het nieuwe woonuitbreidingsgebied  
Decoenestraat is ook een marktplein voorzien.

© murmuur architecten

  Het masterplan voor 
Munkzwalm dat de N-VA in 
haar verkiezingsprogramma 
aankondigde, krijgt nu stilaan 
vorm.
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Noteer in uw agenda

Wist u dat …
  de Scouts en Chiro een pracht van een gebouw hebben neergepoot? Het bijzonder dynamische team leverde heel wat  
inspanningen en kreeg daarbij de steun van alle partijen in de gemeenteraad. Ook de Vlaamse Gemeenschap subsidieerde  
het project mee. Wist u trouwens dat N-VA Zwalm ook de eerste partij was die met eigen middelen het project steunde?  
Een goed initiatief heeft soms vele vaders … 

  gemeenteraadslid Louis Ide een roman heeft geschreven? U kunt ‘Het Project’ kopen via Standaard  
Boekhandel of bol.com. Maar het is ook te vinden in onze (kelder)bibliotheek.

  de voormalige schepen van Openbare Werken het kapelletje van de Rozenlaan sloopte zonder bouwvergunning 
en zonder formele beslissing van het college van burgemeester en schepenen? Je moet maar durven. Van een 
voorbeeldfunctie gesproken …

  Open Vld nu niet meer aanstuurt op de verkoop van onze kerken? Gelukkig maar. Dat bleek duidelijk in de 
gemeenteraad van september. Waait er dan eindelijk een nieuwe wind bij de Vld?

  de N-VA de enige Oost-Vlaamse minister levert in de Vlaamse  
Regering? Het is niemand minder dan de peter van onze Zwalmse 
N-VA-afdeling: Matthias Diependaele. Matthias’ vader is trouwens 
bestuurslid bij N-VA Zwalm.

Vlaams minister Matthias Diependaele is de 
enige Oost-Vlaming in de regering-Jambon I 
en is ook peter van N-VA Zwalm. 

Zondag 8 maart 2020 om 12 uur 
De Zwaluw, Decoenestraat 12

U kunt ook kiezen voor vegetarische spaghetti. 
Afhalen is eveneens mogelijk.

Kaarten voor volwassenen kosten 12 euro, 
voor kinderen is dat 6 euro. Ze zijn  
verkrijgbaar bij de bestuursleden.

Zaterdag 11 januari 2020 
Nekkerhal, Mechelen

Vrijdag 24 januari 2020 
De Poezenelle, Brouwerijstraat 7, Dikkele

Klink samen met ons op het nieuwe jaar. 
Kersvers Vlaams Parlementslid en  
burgemeester van Maarkedal Joris  
Nachtergaele staat u graag te woord.
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Spaghettifestijn
nieuwjaarsreceptie

Joris Nachtergaele
met gastspreker

Zwalmse

Nationale N-VA- 

nieuwjaarsreceptie
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


