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Zwevegem verdient een zwembad...

“...Geen open zwembad zoals op de foto hierboven, maar een
hedendaags zwembad voor scholen, verenigingen en gezinnen.”
Het zwembad van Zwevegem is het kloppend
hart van onze sportrijke gemeente. Dagelijks
vinden veel Zwevegemnaren de weg naar het
zwembad. Van recreatieve zwemmers tot mensen met een passie voor de watersport. Veel
clubs (zwemclub, waterballet, onderwaterhockey, ...) hebben er hun thuisbasis maar ook
scholen van Zwevegem en omstreken hebben er
een wekelijkse afspraak om de verplichte eindtermen “zwemmen” te behalen.
Het zwembad van Zwevegem, in gebruik genomen in 1977, heeft al heel wat jaren op de teller
staan. Er waren reeds grondige aanpassingen
nodig om te voldoen aan steeds strengere normen . De toenmalige (CD&V) gemeentebesturen
deden deze inspanningen omdat Zwevegem een
zwembad verdient.
De huidige milieuvergunning vervalt in 2017 en
alweer zijn een aantal technische en bouwkun-

dige ingrepen nodig om een nieuwe vergunning
te bekomen. In de vorige legislatuur kwamen,
op vraag van de CD&V-ploeg, een paar gespecialiseerde investeringsmaatschappijen inzake
zwembadbouw reeds een kijkje nemen. Zij hadden elk een eigen visie inzake mogelijkheden
voor een Zwevegems zwembad. Een overzicht
van de verschillende mogelijke pistes werd opgesteld en is beschikbaar.
Tot op heden werd hier echter nog niets mee
gedaan!
Integendeel, het gemeentebestuur bestelt een
eigen studie (kostprijs 20 000 EUR) om nogmaals hetzelfde te onderzoeken.
CD&V trekt daarom aan de alarmbel! Er moeten
immers dringend investeringsbeslissingen genomen worden in dit dossier. 2017 is niet meer
veraf…
Lees meer hierover, op pagina 4!

Zwevegem verdient
een zwembad...
Een delegatie van JONG CD&V bezocht afgelopen zomer twee, door verschillende investeringsmaatschappijen uitgebate, zwembaden nl. Gent en Knokke-Heist.
Beide zijn voorzien van een uitgebreide recreatieve zwemzone en
een sportbad voor de “baantjestrekkers”. Het verschil zit hem
vooral in de look en feel. Beiden leggen ook veel nadruk op het
wellness gebeuren.
Deze zwembaden kunnen zeker als inspiratie dienen voor het zwembad van Zwevegem.
CD&V gaat voluit voor het behoud van ons zwembad, het kloppend hart van onze sportgemeente!

“Elk zijn schelle”?
Voor de bouw van de nieuwe vleugel van het woon- en zorgcentrum krijgt het OCMW Vlaamse
subsidies, waarvan een deel (in dit geval € 75 000) verplicht dient gespendeerd te worden aan een
geïntegreerd kunstwerk. Toen hiervoor een oproep gelanceerd werd naar “Zwevegemse” kunstenaars kon CD&V zich hier in vinden. Later bleek dat één bepaald kunstenaar uitgenodigd werd om te
bekijken waar zijn kunstwerken konden geïntegreerd worden in het gebouw.
CD&V vond dit niet meer kosjer.
CD&V drong aan op het samenstellen van
een neutrale werkgroep om de keuze van
het(de) kunstwerk(en) in goede banen te
leiden. Dit werd in eerste instantie positief
onthaald maar toen de afgevaardigde van
CD&V op de afspraak verscheen bleek
de werkgroep geannuleerd zonder enige
verwittiging of reden. Dit was meteen
ook het einde van de werkgroep en de
participatie.
Het bestuur kwam iets later met een
zelf samengestelde 3-koppige jury op de
proppen. Toen één jurylid overleed, vroeg
CD&V om iemand anders toe te voegen.
Dit werd echter door het bestuur kordaat
afgewimpeld.
Vier Zwevegemse kunstenaars stelden
zich kandidaat en mochten hun werken
voorstellen. Onze OCMW-raadsleden
waren aanwezig en stelden vast dat de ene
kunstenaar al wat meer rekening hield dan
de ander met het feit dat deze kunstwerken in een woonzorgcentrum zouden
komen én zagen dat er een paar fraaie
voorstellen tussen zaten. Wat echter opviel
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was de vriendschappelijke omgang met
één bepaald kunstenaar. Het was dan ook
niet echt een verrassing toen de jury na
beraadslaging (want de 2 juryleden waren
het niet 100 procent eens met elkaar) die
persoon koos.
Bij de stemming in de OCMW-raad
verduidelijkte de CD&V-fractie niet tegen
de persoon in kwestie te zijn maar wel problemen te hebben met de manier waarop
de beslissing tot stand gekomen was.
Blijkbaar waren we niet de enigen want
ook één lid van de huidige meerderheid
was deze mening toegedaan en stemde
met ons “tegen”, waardoor de toewijzing
van de opdracht niet doorging.
Toch nog een kans voor objectiviteit dachten we ... voor even toch.
Onze fractie diende een voorstel in om
een uitgebreide, democratisch samengestelde werkgroep (met vertegenwoordigers
van bewoners, personeel, directie en raad,
een afgevaardigde van Steunpunt Beeldende Kunsten en van de seniorenraad)

in het leven te roepen om objectief een
kunstwerk te kiezen. Dit leek ons immers
een eerlijke en democratische aanpak.
Helaas ...
- ons voorstel om een werkgroep op te
richten werd gewoon verworpen
- de volgende raadszitting stond het punt
doodleuk opnieuw op de agenda
- het onwillige raadslid had de “nodige informatie gekregen” (= was de les gespeld)
- de wil werd doorgedrukt en het kunstwerk werd toegewezen
- over en out !
De nieuwe Zwevegemse “democratie”
bestaat er blijkbaar in dat elke partij van
de meerderheid om beurt zijn “goesting”
krijgt (“Elk zijn schelle” zei men vroeger).
Niettegenstaande de meningen bij de
meerderheid héél verdeeld waren, werd
gezwegen, wetende dat men de volgende
keer aan de beurt is.
Jammer dat politiek afglijdt naar dit
niveau…

Overeenkomst gebruikers
sportterreinen
Net voor het zomerverlof werden in de gemeenteraad een
aantal gebruiksovereenkomsten
voor voetbalclubs voorgelegd
ter goedkeuring. CD&V was en
is voorstander van het opstellen
van een uniforme gebruiksovereenkomst voor alle clubs maar
had toch een paar bezwaren.
Vooreerst legden de ontwerpteksten een
grote verantwoordelijkheid bij de clubs,

zelfs op momenten dat ze geen activiteiten hadden op het terrein. Bovendien
was er maar twee maal een bijeenkomst
geweest met de clubs en hadden de
clubs achteraf geen versie ontvangen
van de teksten die voorlagen.
CD&V vond dit niet kunnen en vroeg
om met de clubs minstens deze teksten
eens door te nemen en een consensus
te zoeken vooraleer ze op de gemeente-

raad voor te leggen ter goedkeuring.
Na heel wat discussie kreeg CD&V
gelijk en werden de punten uitgesteld
tot na het verlof.
Zodoende kregen de clubs de kans om
begin september nog één en ander bij
te sturen om tot duidelijke afspraken te
komen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Haast en spoed is zelden goed!

Pief, poef, paf... terug
naar af !
Woensdag 10 september
De doorsteek voor auto’s tussen de parkings aan de achterzijde van
het theatercentrum en deze van het Sparrenhof (Kruidvat) wordt
afgesloten met betonpoefen. “Maatregel genomen voor de veiligheid
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Door CD&V werd gewezen op ontbrekende signalisatie bij de inrit
aan de Leopoldstraat, gebrekkige verlichting en mogelijke chaos
tijdens de komende kermis (zeker op de koersdag) en de volgende
marktdagen.
Donderdag 11 september
‘s Avonds tijdens een openingsplechtigheid in de foyer van de theaterzaal stellen leden van het college (en het publiek)verbaasd vast dat
meerdere auto’s oprijden via de Leopoldstraat om de Sparrenhofparking te bereiken en noodgedwongen terug in achteruit afdruipen…
Dit op de vooravond van Zwevegem Kermis en de grote prijs Marcel Kint.
Vrijdag 12 september
In de krant staat te lezen dat “de meeste Zwevegemnaren” deze
ingreep, het afsluiten van de doorgang tussen de 2 parkingzones,
toejuichen. Dit terwijl enkel de omwonenden op de hoogte waren.
Diezelfde morgen verdwijnen de betonpoefen en is de doorgang
tussen de 2 parkings tot nader order weer open. Betonpoefen terug
naar af...
Inspraak en communicatie, kan u nog volgen?
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Vrijwilligers zijn het cement
van de verenigingen
Bij het begin van een nieuw werkjaar
voor de diverse verenigingen wenst
CD&V alle vrijwilligers veel succes en
voldoening toe ter compensatie van
hun tomeloze inzet en doorzettingsvermogen. CD&V wil verenigingen en
het “middenveld” blijven koesteren en
ondersteunen, wat niet van alle partijen
kan gezegd worden.

Dank aan alle vrijwilligers die zich jaar na jaar inzetten voor anderen !

Gefantaseerde schulden verdwijnen snel
Het Agentschap Binnenlands Bestuur
(ABB) publiceerde in augustus 2014
een rapport waarin de schulden van de
Vlaamse gemeenten worden opgelijst.
Naast de totale schuld wordt ook de
schuld per inwoner meegegeven, wat
een betere maatstaf is om te vergelijken

met andere gemeenten.
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Zwevegem momenteel met een totale
schuld van 37.908.614 EUR..

miljoen eind 2012 en tonen duidelijk
aan dat de “put van 50 miljoen” een
verzinsel van de nieuwe bestuursploeg
was én is.

Deze cijfers kloppen met het door
CD&V steeds verdedigde cijfer van 40

Meer info op de neutrale website:
http://www.standaard.be/schuld

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel ...
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12 oktober is de Dag van de Onthaalhouders. De CD&V-vrouwen brengen
hen, net als vorig jaar, een bezoekje uit
respect voor het prachtige werk dat zij
verrichten.

