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Goede voorbereiding... NU mooie realisaties
Het Gemeentepunt: een huis voor meer dan 24.000 inwoners

Na jaren voorbereiding is het eindelijk zover: de administra-
tieve diensten van gemeente en OCMW, de wijkagenten en de 
PWA-medewerkers nemen hun intrek in het Gemeentepunt. 
De CD&V-fractie is trots op deze realisatie. Het Gemeentepunt 
wordt tevens het politieke hart van onze gemeente: raadzittin-
gen van OCMW en gemeente gaan voortaan door in de nieuwe 
raadszaal. Ook jij bent welkom op deze publieke zittingen. 



Het Gemeentepunt: 
een huis voor meer dan 24.000 inwoners

In de vorige legislatuur maakten we met 
CD&V bewust volgende keuzes.

• Grondige renovatie van de voorma-
lige kantoorgebouwen van de firma 
Bekaert

• Het moet “goed” zijn (een functio-
nele en aanpasbare indeling,  sober en 
stijlvol) want zo’n verbouwingswerk 
doen we maar één keer

• Een energiezuinig gebouw waarbij 
iets zwaardere investeringen (trou-
wens gesubsidieerd in een Europees 
dossier) zullen zorgen voor energie-
besparingen in de toekomst

• Een open en gastvrije sfeer, het 
wordt tenslotte het gemeentehuis van 
én voor onze Zwevegemnaren mét 
een ontvangstruimte voor jubilaris-
sen, bestuursvrijwilligers in verenigin-
gen die een speciale verjaardag vieren, 

Zwevegemse laureaten in het laatste 
jaar secundair onderwijs, …  Helaas 
zijn deze allemaal niet meer welkom 
bij het huidig bestuur.

• In functie van een optimale dienst-
verlening aan de bevolking én een 
efficiëntere werking, een huis groot 
genoeg voor alle diensten van 
gemeente en OCMW, de administra-
tie van PWA en wijkagenten van de 
politiezone Mira.  

• Een strikte opvolging van de werken 
en een strenge bewaking van het 
bouwbudget

• Het verkopen van de meeste panden 
(uitgezonderd het kasteel in het park) 

die we verlaten
• Het aangaan van langetermijn-

leningen om deze werken mee te 
financieren, waarbij uiteraard bewaakt 
wordt dat de intresten en de aflossin-
gen kunnen terugbetaald worden (de 
gemeente heeft nagenoeg 30 miljoen 
EUR inkomsten op jaarbasis). 

Net zoals particuliere jonge bouwers 
moeten we met de gemeente onze 
geldzaken goed bewaken. Voor alle 
gemeenten wordt het “letten op de 
centen” in deze moeilijke tijden,  voor 
onze gemeente is dit met zo’n groot 
bouwproject zéker waar. 

Misschien bouwde je voor je ge-
zin zelf al een nieuwe woning, 
of heb je grote renovatiewer-
ken achter de rug.  Of droom je 
ervan dit ooit te kunnen doen 
…  Dan ga je uiteraard niet over 
één nacht ijs. Gaat het nu over 
een particuliere woning of over 
een gemeentehuis, er zijn héél 
wat gelijklopende principes die 
meespelen in de besluitvor-
ming.
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Kom erbij!
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De put

CD&V stelde begin januari  klaar en 
duidelijk dat de gemeente op 1 januari 
2013 een langetermijnschuld had, ten 
laste van het bestuur,  van 40 miljoen 
EUR. Dit blijkt maanden later ook uit 
het jaarverslag 2012 (zie website ge-
meenten Jaarverslag 2012 p. 23, 40,440 
miljoen euro).  Bij de legislatuurwissel 
waren voor 6 miljoen euro aan reserves 
in de gemeente aanwezig, waarvan het 
nieuwe bestuur aanvankelijk het bestaan 
ontkende  (…maar er intussen al gretig 

gebruik van maakte). 
En toen kwam de externe audit…En wat 
stelt die externe audit vast? Dat er per 
einde 2012 voor 38,278 miljoen lange 
termijnschulden zijn ten laste van het 
bestuur.  (zie website van de gemeente  
Financiële analyse 2007-2012 p.28).
Wat beweert de nieuwe meerderheid:  
dat er 50 miljoen schulden zijn …
Tot op heden is er géén enkele nieuwe 
lening voorgelegd ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad.

Elke bespreking hierover op gemeen-
teraad of  commissievergadering wordt 
botweg geweigerd. Is dit “open commu-
nicatie”? Is dit “participatie”?  
Of  is dit “draagvlak zoeken voor bespa-
ringen” zoals men ook nà de leugens 
over de kostprijs van Transfo “draagvlak 
zoekt voor Transfo” …. 
Steeds wordt er geschermd met “de 
put”.  Er is géén put, er zijn investerin-
gen:  er is een nieuwe school in Knokke, 
een nieuw gebouw Sportpunt2, een 
polyvalente zaal op Transfo, een goed 
onderhouden wegennet, ingrepen om 
wateroverlast te vermijden, een up to 
date computerinfrastructuur in de dien-
sten, een performant  wagenpark voor 
de brandweer … en nu ook een nieuw 
gemeentepunt!

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur wordt een dramas-
how opgevoerd over de financiën van onze gemeente. (Lees meer 
op  link http://www.zwevegem.cdenv.be/nieuws) 
Wie thuis de geldzaken beheert, weet als geen ander hoeveel 
leningen er lopende zijn. In termen van een gemeente spreken we 
over “langetermijnschuld”.  

CD&V is er wel tegen dat het gebeurt 
in “een blinde woede tegen het vorig 
bestuur” én dat er géén beleidsvisie 
is. De juiste instelling is  “meer doen met 
minder middelen”.  Nu zijn er minder 
middelen maar er WORDT NIETS 
GEDAAN….  alleen wat show voor de 
camera … 
Over welke besparingen wordt er géén 
woord gerept door de nieuwe coali-
tie, CD&V stelde ze aan de kaak in de 
OCMW- en gemeenteraad  en keurde 

dan ook de budgetwijzigingen niet goed! 
Lees volledige bespreking op www.
zwevegem.cdenv.be. Hierbij slechts een 
selectie.
-  geen middelen meer voor preventie- en 

vrijwiligersbeleid 
-  aanval op de OCMWmiddelen 

(300 000 euro nog dit jaar te besparen) 
terwijl er voor het eerst ook een wacht-
lijst is in de thuisbegeleiding

-  geen toelage meer aan het Handelsco-
mité

-  ook jacht op de reserves van de VZW’s 
(door inzet van vele vrijwilligers opge-
bouwd) is geopend!

Besparen zonder visie

Wil je actief  worden bij CD&V Zwevegem en meewerken aan een dynamische gemeente?   
Geef  een seintje aan een van ons of  mail naar: info@cdenvzwevegem.be

Voor alle lokale besturen is de besparingsoefening lopende, wij zijn 
NIET tegen besparingen, ook in Zwevegem zijn die nodig.
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Terwijl ik dit artikel schrijf, spelen onze 
Rode Duivels een belangrijke match 
voor hun kwalificatie voor het  wereld-
kampioenschap 2014 in Brazilië. In deze 
voetbalmatch zullen er misschien één of  
meerdere penalty’s genomen mogen wor-
den, maar er zal altijd een keeper in het 
doel staan die de schutter zoveel  moge-
lijk zal verhinderen om te scoren.
Nu staat de huidige bestuursploeg klaar 
om te scoren vanop de penaltystip en dit 
dankzij het goede beleid van de CD&V 
in de vorige legislatuur.
Het aandeel van de nieuwe coalitie in “de 
bouw van 33 modulaire kamers” bleef  
beperkt tot een “ik stond er bij en zag dat 
het goed was” . Alle initiatieven, beslis-
singen, aanbestedingen en goedkeuringen 

werden genomen door de OCMW-raads-
leden van de vorige legislatuur.  Onder-
tussen zijn de inwoners van de bloemen-
gang verhuisd en voelt iedereen er zich al 
goed thuis.  Wij zijn in elk geval trots op 
deze goede oplossing voor de bewoners 
tijdens de bouwwerken.

De grote uitdaging die de CD&V-ploeg 
van het OCMW aanging tijdens de voor-
bije legislatuur was het realiseren van de 
nieuwe linkervleugel van het woon- en 
zorgcentrum.  Dit om zoveel mogelijk 
Zwevegemnaren de kans te bieden om, 
als er zorg nodig blijkt, op een kwalita-
tieve manier in de eigen omgeving oud te 
mogen worden.  Aan het concept werd 
hard gewerkt, zowel door de medewer-

kers in de diensten, als door het beleid.  
Voor de subsidies  werden goede contac-
ten gelegd, een VIPA dossier ingediend 
en 7 miljoen euro aan subsidies werden 
binnengehaald.  De rest van de financie-
ring werd gehaald door jarenlang zuinig 
te leven en elk jaar een bedrag opzij 
te zetten. Eind 2012 was een spaarpot 
aangelegd van 4 miljoen Euro, zodat de 
leningslasten voor het woon- en zorgcen-
trum niet te zwaar zouden uitvallen.  Op 
het einde van 2012 werden alle aanbeste-
dingen gelanceerd.  De offertes konden 
binnenkomen begin 2013!

Of  hoe de huidige ploeg vanop de pe-
naltystip kan scoren, zonder veel inspan-
ning, zelfs zonder een keeper in het doel! 

OCMW: open doel

Schets uit project Lelijke Plekjes 
Het stationsplein van Sint-Denijs was 
in 2011 onderwerp van een studie i.k.v. 
het wedstrijdproject van Leiedal “lelijke 
plekjes”. Het is de bedoeling om dit 
concept te verfijnen en om te gebrui-
ken in het provinciale inrichtingsplan 
van de Trimaarzate. Met CD&V pleiten 

wij alvast om een open plein met eigen 
karakter te verkrijgen mogelijks met een 
“perronlook” langs het fietstraject zoals 
in de schets. Definitieve uitvoerings-
plannen moeten door de provincie nog 
opgemaakt worden. Wordt opgevolgd!

Tarieven begraafplaatsen met letterlijke 
motivatie: “om budgettaire redenen”, 
dus tariefverhogingen op de kap van 
rouwende families.  
De grondvergunningen bij 30 jaar volle 
grond: verdubbeld van 500 naar 1 000 
EUR. Een nis in een columbarium en 
het urnenveld met kelder, een zelfde ver-
dubbeling tot 1 000 EUR.   Een naam-
plaatje op de strooiweide kost nu 100 
EUR in plaats van 50 EUR. Prijs voor 
ontgravingen van 300 naar 750 EUR 
opgetrokken. Wat CD&V hierbij vooral 
hekelde, is dat de schepen respectloos 
sprak over “de opkuis van het kerkhof ”.
Daling van de gemeentelijke renovatie-

premie particulieren van 25% naar 10% 
bovenop de gewestpremie én invoering 
van leegstandsbelasting met als motivatie 
van de schepen “is het sluitstuk van ons 
woonbeleid”. Voor CD&V is dit géén 
woonbeleid: renovatiepremie afbouwen 
en leegstandsbelasting invoeren! Dit is 
enkel kijken naar de gemeentekas. 
Verhoging inschrijvingsgeld Kunstaca-
demie (bijkomende gezinsbijdrage van 
9 EUR per jaar) waarbij de ouders eind 
mei  een brief  kregen van de schepen die 
stelt:  “de stijging is een beslissing van 
het gemeentebestuur …” Dit dossier, 
waarvan de beslissing dient genomen te 
worden door de gemeenteraad, werd pas 

in de zitting van juli voorgelegd.  Niet 
het gemeentebestuur beslist, maar het 
schepencollege!  
De wittebroodsweken zijn stilaan achter 
de rug, het teren op het werk van de 
vorige ploeg  is binnenkort afgelopen,  
er moet dringend een visie ontwikkeld 
worden en er moeten cruciale beslissin-
gen genomen worden.  
Tot nu toe zag CD&V alléén een beleid 
van “brood en spelen”…  
Intussen werken wij vanuit de oppositie 
keihard verder aan vele Zwevegemse 
dossiers, u hoort nog van ons! 

Leven én dood worden 
duurder in Zwevegem…

Een meerderheid die beloofde de belastingen niet te 
verhogen … en zie wat er gebeurt … er komt zelfs een 
nieuwe belasting bij!  Een greep uit de beslissingen van 
de gemeenteraad waarmee CD&V niet akkoord ging.


