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Veilig thuis in een welvarend - Zwalm -

Voorwoord

Beste Zwalmenaar,

2018 wordt voor u en onze gemeente een heel belangrijk jaar. 
In oktober mag u beslissen over wat er de komende zes jaar met 
Zwalm gebeurt en hiermee heeft u een stem in één van de 
belangrijkste verkiezingen ooit.  

Als het huidige beleid immers wordt verdergezet dan worden kerken 
en schooltjes, waarvan sommige al eeuwen ten dienste staan van onze 
dorpsgemeenschappen, gewoonweg verkocht of afgebroken. Alsof je 
een kettingzaag zou nemen en een boom die al een paar honderd jaar 
staat te groeien op tien minuten omzaagt. Weg, voor altijd. Maar niet 
zo als het van N-VA afhangt. Laat het duidelijk zijn: het schooltje van 
Nederzwalm wordt niet afgebroken!

Maar het gaat hem natuurlijk over véél meer dan het redden van onze 
historische gebouwen: over leefbare dorpskernen met veel groen b.v., 
waar iedereen, van klein tot groot, veilig kan fietsen, waar een kerk 
een Dorpshuis is waar bewoners en verenigingen terechtkunnen, waar 
ruimte is om te ondernemen, ... 

In deze folder stellen wij u nogmaals de speerpunten van het 
programma voor die u een tweetal maanden geleden ook al in de 
pers en op onze Facebookpagina kon lezen. Hiermee wil N-VA op een 
positieve en creatieve manier aan politiek doen in Zwalm. Daarnaast 
stel ik u ook graag een aantal nieuwe kandidaten op onze lijst voor.
Uw stem, uw inbreng als burger is belangrijk! De kracht om te beslis-
sen hoe ons Zwalm en dat van onze kinderen eruit zal zien, ligt bij u.

Samen brengen we Verandering in Zwalm! Een fijne Vlaamse feestdag 
gewenst namens de hele N-VA 
ploeg.

Peter Van Den Haute
Lijsttrekker N-VA Zwalm

Belangrijk bericht!

Met trots kondigt lijsttrekker Peter Van Den Haute ook aan dat 
Michel Terryn (Roborst) plaats vier voor zijn rekening zal nemen. 
Hij komt hiermee vlak na Christine Vallat en Jan Soenen. Michel is 
ambulancier en geeft momenteel les in eerste hulp. Op plaats vijf komt 
Christiane Bollaert (Sint-Maria-Latem). Deze actieve senior vormt 
als het ware samen met Willy Schiemsky uit Roborst (plaats acht) 
een tandem, waarbij wij het belang van onze senioren mee willen 
onderstrepen. Op plaats zes komt Baudewijn Diependaele (Sint-Bla-
sius-Boekel), de vader van Matthias Diependaele (fractieleider N-VA in 
het Vlaams Parlement) en zelf uittredend provincieraadslid. Hij steunt 
de lijst. Hij werd ook voorgedragen door de afdeling voor de provincie-

raadslijst. Baudewijn zal de lijst N-VA 
Aalst-Oudenaarde duwen. Hiermee 
maakt Zwalm opnieuw kans op 
een Zwalms provincieraadslid.
 
Op plaats zeven verwelkomen we 
een nieuwkomer. Josiane Ghis-
telinck was penningmeester voor 
CD&V Zwalm. Ze vervoegt onze 
rangen.

Josiane: “Ik volg als het ware wijlen mijn echtgenoot, Antoine Hoste, 
die actief was bij de VU en SK Munkzwalm. Ik vind dat er nood is aan 
verandering in Zwalm. Daarom steun ik de N-VA Zwalm lijst met 
volle goesting!” 
 
De drie uittredende mandatarissen duwen de lijst. Dokter Louis 
Ide en nationaal secretaris van N-VA (Dikkele) was als lijstduwer al 
bekend. Op de voorlaatste plaats komt verpleegkundige en uittre-
dend gemeenteraadslid Gerda Van Den Bulcke (Roborst) en op de 
derde laatste plaats (17) komt Willy De Vleeschauwer, uittredend 
OCMW-raadslid. 

Wij houden u nog 
even in spanning 
voor de overige 
plaatsen.

Meer weten over 
N-VA Zwalm?

 Zwalm@n-va.be
 www.n-va.be/Zwalm 
 N-VA Zwalm
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SPEERPUNTEN N-VA 
ZWALM 2018-2024
Erfgoed: schooltjes en kerken worden zoveel mogelijk 
opnieuw ten dienste van de dorpsbewoners gesteld. Een 
dorpshuis in elk dorp: voor de plaatselijke verenigingen, 
voor een ontbijt, een ontmoeting, aperitief, boerenmarktje, 
pop-up activiteit, concert… Specifiek wordt Wijlegem 
een open fietskapel, Dikkele een concert- en tentoonstel-
lingskerk, Hundelgem wordt overgedragen aan de school, 
enz. Er komt een urnenkerk, een museumkerk, andere 
dorpskerken krijgen vergadergelegenheid, ... Hiermee 
versterken we het sociaal weefsel van de Zwalmse dor-
pen en verhogen we de aantrekkelijkheid voor wandel- en 
fietstoerisme. Dit impliceert een nieuw en beter doordacht 
kerkenplan. Het blind verkopen van de kerken is geen 
oplossing.

Kerkhoven. Een funerair plan wordt opgemaakt met het 
behoud van de kerkhoven rondom de kerk, de creatie van 
een urnenkerk, een sterretjesweide, een strooiweide, zo 
mogelijk een levensbos.

Veiligheid. Herbekijken van de politiezone (in functie ook 
van eerstelijnszorgzones en brandweerzones): veiligheid 
zit namelijk niet in steen en beton, maar in blauw op 
straat, met o.a. controle op verkeersveiligheid (snelheid), 
sluikstort (camera’s), preventie inbraak (meer BIN’s) enz. 

Een groene KMO-zone op de site steenbakkerij  (met 
een containerpark, energieneutrale loodsen, groenscher-
men, eventueel een windmolen, …) waar onze plaatselij-
ke ondernemers verder kunnen groeien.

Veilig verkeer. Met extra aandacht voor zwakke weg-
gebruikers en zeker voor onze kinderen. Bij de heraan-
leg van elke straat komt er een fietstoets en wordt er 
rekening gehouden met senioren en personen met een 
beperking. Werken gebeuren in samenspraak met bewo-
ners en andere belanghebbenden. Lagere snelheden en 
aangepaste inrichting om van onze dorpskernen veilige, 
leefbare en aangename ontmoetingsplaatsen te maken.

Het groene en authentieke karakter van onze dorpen 
en ons landschap koesteren en versterken. Erosiebe-
strijding, speelbos, een stiltepunt, … maken daar deel 
van uit. Groene dorpskernen waarin het veilig en aange-
naam wonen is voor de Zwalmenaren en waar toeristen 
graag op bezoek komen. De organisatie van een Zwalmse 
milieuweek met en voor iedereen: inwoners, scholen, 
verenigingen,…

Toerisme Zwalm uitbouwen. Zwalm op de kaart zetten 
met een  aparte toerisme website, waar alle wandel- 
en fietsroutes (gemeentelijk, Natuurpunt, trage wegen, 
gewestelijk, provinciaal) op te vinden zijn, gekoppeld aan 
onze horeca- en andere handelszaken. Het actief promo-
ten van het groene, authentieke karakter van Zwalm met 
de ondersteuning van de korte-ketenverkoop (recht van 
bij onze boeren) en dit als toeristische troef uitspelen via 
een overkoepelend concept “Zomeren in Zwalm”, met 
lokale zomermarktjes in combinatie met zomerconcerten, 
- tentoonstellingen, …
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Versterking van onze lokale zelfstandigen. Onze 
ondernemers verdienen alle steun: Ruimte scheppen om 
te ondernemen, het aantrekken van meer toeristen, het 
creëren van aantrekkelijke dorpskernen waar mensen 
graag winkelen of een terrasje doen, … Allemaal maatre-
gelen voor een welvarend Zwalm.

Masterplan Munkzwalm, waarbij vanaf de Zwalmbeek 
een pleineffect gecreëerd wordt. Auto’s kunnen nog 
slechts traag door, waardoor de verkeersveiligheid 
toeneemt in de Zuidlaan. We herschikken de parkeer-
plaatsen (niet minder, maar anders) waardoor er een 
wekelijkse markt kan plaatsvinden in Munkzwalm. 
Meer groen en ruimte voor terrasjes voor de horeca, een 
fietsparking (met laadpalen) ten dienste van inwoners 
en toeristen,… De gemeentelijke loods verhuist naar 
de KMO-zone wat extra ruimte schept voor een pleintje, 
overdekte markt- en evenementenhal en enkele extra 
parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. De Sportlaan 
wordt een fietsstraat. Zo kunnen we de veiligheid van 
spelende kinderen, jeugdbewegingen, sporters, … opti-
maal verzekeren terwijl de straat toch toegankelijk blijft 
voor alle verkeer. De bibliotheek wordt het Culturele 
Trefpunt van Zwalm en verhuist naar de kerk waarin wel 
nog een kleine kapel/stille ruimte beschikbaar blijft. De 
kerk van Beerlegem met grote parking vlakbij kan als 
eredienstkerk worden gebruikt. De kelder van de Munk 
wordt een goed uitgebouwde gemeentelijke uitleen-
dienst en fuifzaaltje. De Zwalmparel krijgt een keuken 
ten dienste van de gebruikers waardoor de zaal veel meer 
kan worden verhuurd. 

Architecturale esthetische verantwoorde ontwikkeling 
van de Decoenestraat met speciale aandacht voor het 
aandeel senioren in de sociale mix. Geen typische sociale 
woonwijk, geen betonblokken!

Openbaarheid van bestuur en transparantie. Overleg 
in Zwalm door alle dorpen twee à drie keer per jaar te 
bezoeken. Meer ondersteunen van initiatieven die het 
dorpsgevoel terug aanwakkeren.

Welzijn en de strijd tegen eenzaamheid door ont-
moeting van onze senioren in de dorpshuizen en door 
activiteiten met de verschillende generaties samen: o.a. 
met scholen, kinderopvang, jeugdbewegingen,… Geen 
“leeftijdsvakjes” meer. 

Gezondheid en sport. Het aanmoedigen van sport en 
beweging onder de koepel van “Zwalm Beweegt”, maar 
ook stimulatie van vaccinatie, darmkankerscreening, 
bloeddonatie enz. 

Een 11 juli-viering, met bevlagging zoals op 21 juli en 
11 november, waarop we alle Zwalmenaren bij elkaar 
brengen.
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Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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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