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Veilig thuis in een welvarend 

Uw vertrouwen in het 

gemeentebestuur staat 

op een laag pitje…

Onlangs verscheen een bijzonder interessant document waarin u 

meer informatie vindt over de gemeente en over hoe u denkt over 

de gemeente. De Vlaamse overheid peilde bij honderden Zwalmena-

ren naar hun mening over Zwalm. U kunt het document op internet 

vinden (http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/

GM-Zwalm.pdf) of op onze acebookpagina. Alvast deze opmerke

lijke bevindingen:

U hebt heel weinig vertrouwen in het gemeentebestuur in vergelij-

king met de rest van Vlaanderen. Dit is een pijnlijke vaststelling voor 

de huidige meerderheid.

Jan Soenen : “In de gemeente Maarkedal is 

maar liefst 86% van de inwoners tevreden  N-VA Zwalm staat klaar 

om een nieuwe wind in Zwalm te laten waaien.” 

Vertrouwen in de lokale overheid

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeen e-

bestuur of stadsbestuur van zijn eigen gemeente/stad

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB

Metadata: Overheid

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor

op onze acebookpagina, waar wij onze 
standpunten met korte filmpjes verduidelijken.

R  ons funerair erfgoed!

Uw en ons Zwalms erfgoed, dat is waar N-VA Zwalm voor strijdt. In 

het recente verleden vochten we succesvol voor het behoud van het 

dorps zicht in Rozebeke, voor het orgel van Dikkele

 en voor het schooltje van Nederzwalm

Moet alles beschermd worden? Neen. Wat wel nodig is, is een visie op 

erfgoed en respect voor de waardevolle elementen in onze gemeente. 

U zult begrijpen dat ook de begraafplaatsen die respectvolle behan-

deling verdienen. N-VA Zwalm stelde in de gemeenteraad voor om 

enkele rustbankjes te plaatsen op het kerkhof van Rozebeke  zodat u 

bij uw bezoek aan uw naasten even de tijd kunt nemen. Dit werd 

helaas weggestemd. Ook ons voorstel om een sterretjesweide als 

laatste rustplaats voor het ongeboren leven te voorzien, werd niet 

weerhouden

De mogelijkheid om uw naasten rond de kerktoren te begraven en er 

ook zelf uw laatste rustplaats te vinden, staat onder druk. Eén centrale 

begraafplaats is wat het gemeentebestuur wil. N-VA Zwalm gaat hier 

niet in mee. Wij willen dat u uw geliefden op het kerkhof in uw buurt 

kunt blijven begraven en bezoeken. De kerkhoven maken,

ook als funerair erfgoed, deel uit van ons leven. Misschien moeten we 

ook eens durven nadenken over het hergebruiken van één van onze 

kerken als columbariumkerk en over het aanleggen van een mooie 

strooiweide, eventueel met een klein levensbos, waar we in alle rust bij 

onze overledenen kunnen zijn.

Nu verdwijnen grafzerken respectloos in 
de afvalbak op het containerpark  at heeft 
N-VA Zwalm zelf vastgesteld. 
Dit is ontoelaatbaar



In de bevraging over onze gemeente werd ook gepeild naar uw 

tevredenheid over de $etspaden. U stelt daarin duidelijk dat er te 

weinig $etspaden zijn in Zwalm. Ook hier is er een beduidend ver-

schil met de rest van Vlaanderen.

We verplaatsen ons nog steeds heel vaak met de wagen, uiteraard 

deels door het heuvelachtige karakter van onze streek. Helaas leidt 

dit soms tot verkeersonveilige situaties.

In de gemeentebarometer komt dit ook zo naar voor. U vindt duide-

lijk dat uw kinderen zich niet veilig genoeg kunnen verplaatsen met 

de fiets.

Peter Van Den Haute : “Werk aan de winkel! Ik wil dat 

mijn dochtertje vandaag door Zwalm kan fietsen zoals ik het 

vroeger kon samen met mijn moeder Mariette.”
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In Zwalm is er duidelijk een tekort aan ouderenvoorzieningen en u 

bent daar ronduit ontevreden over, zo leert de gemeentebarometer 

ons.

Christine Vallat : “Er moet dringend 

geïnvesteerd worden in voorzieningen voor onze senioren  Tegelijk 

moeten we manieren vinden om de strijd tegen de eenzaamheid 

aan te gaan, want onze ouderen verdienen dit.”

U hebt de buik vol van 

sluikstort en zwerfvuil.

U ergert zich aan sluikstort en zwerfvuil en daar heeft u meer dan 

gelijk in.

U heeft er zelfs substantieel meer last van dan andere Vlamingen, 

zo leren we uit grafiek.

Peter Van Den Haute: “N-VA Zwalm pleitte al geregeld voor 

camera’s en GAS-boetes, helaas wordt dit steevast van tafel 

geveegd door de meerderheid. Daarom steek ik geregeld zelf de 

handen uit de mouwen!”



Zwalm verarmt drie keer!

Ons Zwalmse erfgoed staat 

onder druk. Gelukkig treedt 

minister-president Geert 

Bourgeois op als beschermheer 

van ons erfgoed en werden het 

dorps zicht van Rozebeke, het 

orgel van Dikkele  het schooltje 

van Nederzwalm beschermd. 

De kerk van Hundelgem en de 

kapel van Wijlegem werden 

gerestaureerd. Toch wil de 

meerderheid erfgoed blijven 

verkopen, zoals de prachtige 

kerk van Paulatem. “Nu gaan 

ze ook het schooltje van 

Sint-Maria-Latem verkopen”, 

zegt Willy De Vleesschauwer, 

OCMW-raadslid. “Nadat de 

pastorieën verkocht werden  

gaat ook het schooltje voor de 

bijl.” Dit betekent een $nanciële 

verarming van uw gemeente. 

Met een eenmalige maatregel 

komt er wel geld binnen, maar 

de eigendom en de huurin-

komsten zijn we kwijt. Ook op 

socio-cultureel vlak verarmt 

uw gemeente hierdoor. Een 

voorbeeld: de kunstschilders 

die actief zijn in het schooltje doeken hun vereniging op. Ze willen 

en kunnen niet naar de nieuwe betonblok De Munk. Het is niet 

haalbaar om elke keer opnieuw de schildersezels uit te pakken, de 

belichting af te stellen, de vloer te beschermen, om nadien terug 

alles op te ruimen.  Hiermee verschraalt ook ons verenigingsleven 

in Zwalm. “Onze gemeente verliest dus drie keer: op vlak van erf-

goed, $nancieel, en socio-cultureel”, besluit Willy.

www.n-va.be/ZwalmVeilig thuis in een welvarend 
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Uit de gemeenteraad

Naast het behoud van erfgoed is er nog een reden waarom N-VA 

Zwalm de verkoop van de kerk van Paulatem wil tegenhouden. In 

het dossier rond die openbare verkoop ontbreken namelijk cruciale 

stukken. Uit die stukken moet blijken wie de huidige eigenaar van 

de kerk is. Het lijkt ons onverstandig en gevaarlijk om een open-

bare verkoop te organiseren zonder dat de huidige eigenaar van 

het goed gekend is. De N-VA-fractie stelde daarom bij monde van 

lijstduwer Louis Ide voor deze verkoop te verdagen en te stoppen. 

Belangrijk: uit de dertigjarige staat bij de hypotheekbewaarder 

blijkt alvast dat de gemeente géén eigenaar is.  Wordt vervolgd…

Zwerfvuilweekend met N-VA 

Zwalm

N-VA Zwalm organiseerde dit jaar geen gewone zwerfvuil

actie maar een heel zwerfvuilweekend  met goedkeuring van het 

gemeentebestuur maar zonder vergoeding van het gemeente-

bestuur. Zo trokken we zaterdag al naar de oevers van de oude 

Schelde in Meilegem en de velden tussen Dikkele en Hundelgem.

Zondag verzamelden onze vrijwilligers aan de pittoreske Ter 

Biestmolen voor een opruimactie in Nederzwalm en Sint-Maria-

Latem. Er werden 14 zakken restafval opgehaald en 5 zakken PMD. 

Er werd weinig afval gevonden dat eventueel voor statiegeld (in 

de toekomst) in aanmerking komt.

In die zin bevestigt deze steekproef voor N-VA Zwalm dat het 

invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen het zwerfvuilpro-

bleem niet zal oplossen.

N-VA Zwalm blijft daarom pleiten voor de inzet van 

sluikstortcamera’s om overtreders te kunnen vatten. Anders blijft 

het dweilen met de kraan open.


