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ZWEVEGEM
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Het mag duidelijk zijn: CD&V is blij te mogen vaststellen dat er in Zwevegem een zwembad zal blijven. Een zwembad in 
Zwevegem is steeds onze visie geweest, daartoe werden in vorige legislatuur reeds voorbereidende denkoefeningen gedaan. Door 
een aanpassing in de Vlarem-wetgeving in december 2013 lag de weg open om, zonder afwijkingen betreffende de kades, een 
verlenging van de milieuvergunning te bekomen voor ons 50-m bad in 2017. Uiteraard gepaard gaande met een opknapbeurt en 
omschakeling naar een energiezuiniger exploitatie. Echter, zonder een ernstige afweging te maken (financieel en sportief ) tussen 
renovatie/nieuwbouw van het bestaande 50m-bad op dezelfde locatie of anderzijds een nieuwbouw op een nieuwe locatie, is de 
keuze van de meerderheid (kleiner bad aan de overkant) een sprong in het onbekende. Een studie over het bestaande 50m-bad, 
die de inwoners 10 000 EUR kostte, belandde in de kast. De nieuwe locatie is intussen geclaimd: nabij schietstand en tennis, 
archeologisch onderzoek is al lopende.

Zwembad, zeker! 
Maar graag ook voldoende garanties op 
flexibele toegang & betaalbaarheid voor 
de recreatieve Zwevegemse zwemmer!
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Heb jij ook zin om je buurt mee vorm te geven.  
Wil je mee jouw buurt en je stad verder ontwikkelen. 

Wil je de Borrelkar in jouw buurt. Kom naar onze babbel rond 
de Borrelkar. De CD&V-Borrelkar staat op 13 november tussen  

18 en 20 uur op de Biest.

 Of stuur een mailtje naar vankemsekepeter@gmail.com

EN…  
WAT MET JOU?  
BOUW JIJ OOK  
MEE AAN DE 
BUURT?

vervolg van pagina 1

De principe-overeenkomst “DBFMO 
met Kortrijk” van mei laatstleden gaf 
CD&V te weinig garanties op betaalbaar 
zwemmen voor publiek, scholen en clubs, 
te weinig waarborg op voldoende capaci-
teit voor deze doelgroepen, te weinig kans 
op betrokkenheid van oa de Zwevegemse 
gemeenteraad, adviesraden & verenigin-
gen, en de bevolking in de volgende fases 
van het dossier. Maar het gaat van kwaad 
naar erger.

Wat nu in de gemeenteraad voorlag, is 
het resultaat van véél besprekingen maar 
besprekingen enkel met Kortrijk, bouw-
heer voor dit gezamenlijk dossier met 1 
bad in Kortrijk en 1 bad in Zwevegem.  
Nochtans is dit hét belangrijkste investe-
ringsdossier van deze legislatuur in Zwe-
vegem: het bepaalt het zwem-& sportbe-
leid voor de toekomst, legt financiering 
en waarborgen vast voor de komende 30 
jaar. 
Waar is de betrokkenheid van de Zwe-
vegemse bevolking, de gemeenteraad, de 
adviesraden? 
De gemeenteraad blijft op zijn honger 
zitten en krijgt slechts op de valreep voor 
de gemeenteraad technische toelichting, 
dit na herhaaldelijk aandringen van onze 
CD&V-fractie. 
En de bevolking? Die wist niet eens dat 
er een extra gemeenteraad was; normaal 
staat minstens de agenda en de toelich-
tende nota op de website, maar deze keer 
niets hiervan. 
Een gedragen beslissing??? Of komt er 
opnieuw een participatietraject nàdat er 
beslist is? 

De CD&V-analyse levert, op basis van 

projectdefinitie en exploitatie eisen alvast 
het volgende op: 

Het wordt een 25-bad, club- en recrea-
tiezwemmen op 50m verhuist naar Kor-
trijk. Terwijl de voorbereidingen uit vo-
rige legislatuur, na overleg met de clubs, 
uitwezen dat 50m niet moet blijven op 
de volledige breedte van het bad. Er moet 
echter wél voldoende zwembadwater zijn, 
met een trainingsmogelijkheid in enkele 
banen op 50m in Zwevegem. 
Club- en schoolzwemmen krijgen voor-
rang, terecht, en voor hen is een richt-
tarief voorzien. Net zoals de sportraad 
in haar advies stelt, is ook dit volgens 
CD&V een goede zaak. Maar die heeft 
twee keerzijden. Vooreerst: in een bad 
van 25m al onze clubs de nodige ruimte 
geven, impliceert dat er bitter weinig mo-
gelijkheden zullen zijn voor het publiek 
zwemmen. Er is in de projectdefinitie 
hieromtrent véél te weinig voorzien (in 
Kortrijk is dit wel geëist) zoals geen eis tot 
“open 7d op 7d”; geen eis tot “steeds 2 
banen vrij voor publiekzwemmen”; geen 
eis tot “op zijn minst 8 banen of meer”. 
Daarnaast worden de tarieven voor het 
publiek vrij gelaten (marktconform), de 
privé partner mag zijn rendement hierop 
halen of er is géén garantie op betaalbaar 
zwemmen … 

Een goed sportbeleid voeren, de “Zwe-
vegemnaar als sporter” centraal stellen, 
met een insteek van “sport voor allen”, 
voor jong en oud, betaalbaar en dichtbij, 
is steeds het uitgangspunt geweest van 
CD&V. 
Wat nu voorlag was een pure economische 
benadering vanuit het bestuur, wat mag 
het maximaal kosten.  Ook sportpunt 2 
dient door de indiener als verplichte vari-

ant mee opgenomen te worden. Dus ook 
de sporthalgebruikers worden overgehe-
veld naar de exploitatie door de privépart-
ner die gelijktijdig voor de lege kuip een 
invulling dient voor te stellen. Echter alle 
“eigenaarsherstellingen” dienen toch nog 
door de gemeente te gebeuren. We beta-
len dus voor renovatie van het sportpunt 
2 én voor een nieuw klein bad. 

Er wordt van de gemeente een zwaar fi-
nancieel engagement gevraagd bestaande 
uit vooreerst een waarborg van 100% van 
het investeringsbedrag (welke niet eens 
geraamd is). Daarnaast een beschikbaar-
heidsvergoeding van indicatief 1 miljoen 
euro/jaar, 30 jaar lang, geïndexeerd.
Omgerekend naar inwonersaantal kost 
dit de Zwevegemnaar 40 EUR op jaarba-
sis, in Kortrijk betaalt men 1,5 miljoen 
euro/jaar of 20 EUR per inwoner. De 
Zwevegemnaar betaalt dus dubbel zoveel 
als de Kortrijkzaan, voor een veel kleiner 
project.  

Voor CD&V is dit dossier van bij de start 
niet onderbouwd met de afweging reno-
vatie/nieuwbouw oud 50-m zwembad 
versus nieuw project. Er zijn te weinig 
expliciete projectdefinities en exploitatie-
eisen meegegeven om ook het recreatief 
zwemmen mogelijk en betaalbaar te hou-
den in Zwevegem. 
Instemmen met financiële jaarlijkse ver-
plichtingen en een 100% waarborg zon-
der te weten wat daar tegenover staat, lijkt 
ons een brug te ver. 
CD&V gaat resoluut voor een zwembad 
in Zwevegem maar wil, vóór er beslist 
wordt, duidelijkheid (financieel en spor-
tief ) én gedragenheid . Dit is er nu niet 
en bijgevolg heeft de CD&V-fractie zich 
onthouden bij de stemming.
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In april 2015 nam Dirk Vanluchene ont-
slag als gemeenteraadslid. Hij werd in de 
gemeenteraad van mei opgevolgd door 
Eric Françoys uit Heestert. Eric, die in de 
OCMW-raad zetelde, gaf daar de fakkel 
door aan de jonge Andres Vandenborre 
uit Zwevegem. Door deze wissel trekt 
CD&V de kaart van de verjonging.

Dirk startte zijn politieke carrière in 1988 
als gemeenteraadslid en was van 2006 tot 
eind 2012 schepen. Wie iets wilde orga-
niseren of realiseren op economisch, so-

ciaal of sportief vlak, in de gemeente (en 
vooral in Heestert) kon op zijn steun en 
werkkracht rekenen. Met zijn ervaring en 
kennis blijft hij CD&V verder ondersteu-
nen maar niet meer vanop de eerste rij.

Wij danken Dirk voor de vele jaren inzet 
& het geleverde werk en we wensen Eric 
Françoys en Andres Vandenborre veel 
succes met hun nieuw mandaat!

Beiden hebben ervaring als gemeente-
raadslid en politieraadslid tussen 2006 en 

2012 en zullen zich snel opnieuw inwer-
ken respectievelijk in de gemeenteraad 
voor Eric en de OCMW-raad voor An-
dres.

De jonge Vic Ravelingeen uit Moen ver-
vangt van september tot november Isa-
belle Degezelle in de gemeenteraad. Isa-
belle, bevallen van een flinke zoon, neemt 
een aantal maanden moederschapsrust .  
De gehele CD&V-ploeg, voor én achter 
de schermen, blijft steeds voor u klaar 
staan!

Tijdens de OCMW-Raad van mei werd 
het jaarverslag en het financieel rapport  
(2014) voorgelegd.
Dat er in onze OCMW diensten goed 
werk geleverd wordt, daar zijn wij het 
volmondig over eens. De grootse be-
zorgdheid van de CD&V fractie is de 
continuïteit in het sociaal beleid en net 
daarmee gaat het niet de goede kant op, 
meer nog, de mensen met een zorgbe-
hoefte krijgen het hard te verduren. 
Vooral de prijsstijging van 2,5% op de 
ligdagprijs en de diensten in ons Woon-
zorgcentrum ligt ons dwars. Deze stij-
ging is een verdoken belastingverhoging. 
Als de prijzen in de vorige legislatuur 
aangepast werden, was dit steeds geba-
seerd op de stijgende index.  Nu slaat 
deze prijsstijging nergens op, want de 
levensduurte is nagenoeg gelijk gebleven 
in het laatste jaar.  

Gelukkig werd er eindelijk werk ge-
maakt van het armoedeplan.  Aan de 
opmaak van het plan hebben we met de 
CD&V mandatarissen, dankzij het par-
ticipatietraject, op een positieve manier 
onze bijdrage kunnen leveren.  Jammer 
dat het drie jaar moest duren voor de 
opmaak van dit plan maar voor de uit-
voering van de sociale acties, vermeld in 
het plan, kunnen ze ook op ons rekenen.  
Het is de grootste uitdaging om mensen 
in nood, zowel in financiële als in zorg-
nood de weg naar de hulpverlening van 
o.a. het OCMW toe te leiden.  Een cen-
traal meldpunt vinden we dan ook de 
grootste tekortkoming in dit plan.  
In de nieuwe linkervleugel van het 
woonzorgcentrum worden weldra de 
50 nieuwe bedden in gebruik geno-
men. Dit dossier werd volledig in de vo-
rige “CD&V” legislatuur voorbereid, de 

VIPA subsidies werden binnengehaald 
en tegen eind 2012 was er een investe-
ringsreserve voor dit bouwproject van 
meer dan 5.000.000€. Wij hopen dat 
dit gebouw met zijn comfortabele ka-
mers, de nieuwste technieken en veel 
licht een echte thuis mag betekenen voor 
de huidige en toekomstige bewoners. 
We hopen tevens dat de wachtlijsten na 
de ingebruikname in die mate gedaald 
zijn dat mensen snel hun intrek kunnen 
nemen.  De opdracht is echter helemaal 
niet af want nu loopt de wachttijd voor 
de flatjes op tot bijna 7 jaar.  CD&V 
blijft aandringen op bijkomende flatjes 
of betaalbare assistentiewoningen, bij 
voorkeur in de buurt van het woonzorg-
centrum.  Het Leanderhof is ideaal ge-
legen en we hopen dat het OCMW de 
zorgpartner mag worden in deze nieuwe 
realisatie.

NIEUWS UIT DE OCMW RAAD

AFSCHEID VERSUS 
VERJONGING BINNEN CD&V
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Isabelle Degezelle
info@zwevegem.cdenv.be
www.zwevegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdenvzwevegem

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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GESLAAGDE “DE BOER OP …” ! 
Het eerste CD&V familie event onder de noemer “De 
boer op” was een groot succes!
Een 200-tal aanwezigen maakten kennis met het modern 
melkveebedrijf van de familie Renard – Lachat op de 
Kreupel dat op een unieke en vooruitstrevende manier 
aan melkproductie doet. 
Verder was er ook boerengolf en kon men nagenieten met 
een ijsje en een drankje onder een stralende nazomerzon. 

De CD&V senioren ontvingen Herman Van Rompuy

Jong CD&V hield een geslaagd onderwijsdebat

Vrouw & Maatschappij zet de onthaalouders in de picture 

tijdens de Dag van de onthaalouder

Tijdens de Kermis in Zwevegem werd een Bonte Buurt gecreëerd in de regen

Het jaarlijks vriendenfeest was opnieuw een 

interessante en gezellige aangelegenheid


