CD&V Zwevegem staat dan ook voor:
1. Dienstbare gemeente
Het gemeentebestuur en zijn diensten zijn er voor alle inwoners. CD&V staat voor vlotte en
probleemoplossende dienstverlening, aangepaste openingsuren, laagdrempelige
bereikbaarheid op een centrale plaats. CD&V wil de dienstverlening van de b bus “dichtbij
onze inwoners” nog uitbreiden, aangepast aan de noden van de deelgemeenten.
Indien de verkiezingsuitslag het toelaat kiezen wij voor een schepen in alle deelgemeenten
en het nodige contact met grote wijken zoals de Kappaert en Knokke.
Informatie, overleg en communicatie nog verder uitdiepen o.a. via ICT mogelijkheden, E‐
government,adviesraden, infovergaderingen, Infopunt.
2. Lokale economie
Een sterk economisch draagvlak voor industrie, handel, nijverheid, diensten, ambachten,
land‐ en tuinbouw is noodzakelijk. CD&V wil:
‐ een schepen en een ambtenaar bevoegd voor lokale economie ;
‐ een schepen voor land‐ en tuinbouw met ondersteuning vanuit de diensten ;
‐ de economische raad en het handelscomité met alle actoren dynamiseren ;
‐ versterking van het winkelcentrum Zwevegem en behoud
van zoveel mogelijk basisvoorzieningen in de deelgemeenten ;
‐ aanleg bedrijventerreinen en KMO zones Evolis, Losschaert, De Blokken,
industriegrond achter het containerpark in Zwevegem‐Knokke ;
‐ verdere vernieuwing van Zwevegem centrum, door heraanleg van de
Kortrijk‐ en Avelgemstraat, en de centra van de deelgemeenten.
3. Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting
Betaalbaar wonen voor iedereen met een goede mix voor jong en oud.
Een groot aanbod zowel vanuit de privésector als vanuit de sociale
huisvestingsmaatschappijen is een belangrijke troef.
Daarom streven we met CD&V naar :
‐ een goede en centrumverrijkende invulling van de Bekaertsite ;
‐ opwaarderen van de bestaande woonomgeving en ons buitengebied ;
‐ samenwerken met onze huisvestingsmaatschappijen
voor verscheidene realisaties o.a. Bekaert Moen en Transfo ;

‐ klantgericht wooninformatiepunt in het nieuwe gemeentehuis “Gemeentepunt”;
‐ onderzoek naar en zo mogelijk oprichting van een gemeentelijke
grondregie of een autonoom gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf ;
‐ betaalbare sociale kavels en woningen aangepast aan de gezinsvorm.
4. Onderwijs en Jeugdbeleid
Voor CD&V is en blijft het onderwijs in Zwevegem een belangrijk gegeven en een kerntaak
voor de gemeente als inrichter van het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.
Daarnaast heeft de gemeente ook een functie als regisseur voor de andere basisscholen
en het secundair onderwijs in het Sint‐Niklaasinstituut gemeente Zwevegem.
Daarom wil CD&V het onderwijs verder steunen en ontwikkelingskansen bieden mede
dankzij :
‐ onderwijs voor de lokale gemeenschap in wijken en deelgemeenten ;
‐ ijzonder lager onderwijs is een meerwaarde voor Zwevegem
en moet dat blijven, net trouwens als onze kunstacademie ;
‐ een nieuwe school in Zwevegem en in Heestert.
CD&V heeft ook veel aandacht voor de jeugd en zijn ontspanningsmogelijkheden
en streeft naar :
‐ kwalitatieve kinderopvang, vakantieopvang en speelpleinwerking ;
‐ maximale ontplooiingsmogelijkheden voor de jeugd ;
‐ goed onderhouden jeugdlokalen ;
‐ kansen om op een veilige manier te fuiven in harmonie met de omgeving.
5. Openbare werken, mobiliteit en patrimonium
We trekken volop de kaart van de duurzaamheid en de veiligheid.
Daarom wil CD&V :
‐ werk maken van het wegwerken van de resterende moeilijke punten van wateroverlast ;
‐ een rotonde aanleggen ter hoogte van de Avelgemstraat‐Bellegemstraat met
benadrukking van de afbakening stedelijk gebied en groenzone van het Lettenhofpark ;
‐ streven naar een verkeersveilige gemeente met goed onderhouden

‐ voetpaden, fietspaden, fi etssuggestiestroken en gemeentelijke wegen ;
‐ het Guldensporenfi etspad zijn volledige uitvoering laten krijgen
met de aanleg tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat ;
‐ voldoende mobiliteit en openbaar vervoer (De Lijn)
naar alle deelgemeenten en naar Kortrijk en Avelgem ;
‐ voor het historische gemeentehuis in het park
een goede nabestemming vinden voor en van de gemeente ;
‐ verder overleg met de Provincie en het Vlaams Gewest over een oplossing
van het zwaar doorgaand verkeer in de dorpskernen van Moen en Heestert.
6. Welzijn
De voorzitter van het OCMW wordt lid van het college van Burgemeester en Schepenen.
Deze nog dichtere samenwerking tussen deze beide besturen zal zeker tot e_ ciëntiewinst
leiden. In dit kader wil CD&V een sociaal beleid realiseren mede dankzij :
‐ de uitbreiding van het woonzorgcentrum in Zwevegem tot 149 kamers ;
‐ ondersteuning van het project Marialove Heestert ;
‐ het stimuleren van vrijwilligers en initiatieven in de zorg‐ en welzijnssector ;
‐ de tewerkstelling van kansengroepen in de sociale economie via Proper Zwevegem,
De Waak en de oprichting van een niet‐concurrentiële karweiendienst
‐ een beleid enarmoedebestrijdinggericht op zelfredzaamheid ;
‐ voldoende aandacht voorontwikkelingssamenwerking
7. Cultuur – Sport – Recreatie – Toerisme
Zwevegem heeft op dit vlak ongekende mogelijkheden die we moeten koesteren.
CD&V wil dit in stand houden door :
‐ de verenigingen en de vrijwilligers te ondersteunen evenals onze kwalitatieve
infrastructuur zoals o.a. onze ontmoetingscentra in de deelgemeenten, de Kappaert en
Knokke ;
‐ het organiseren van een waardevolle en eigentijdse 11‐juliviering en de nationale feestdag ;
‐ het behoud van het zwembad zowel recreatief als voor het club‐ en schoolzwemmen ;
‐ het stimuleren van vrijwilligers in de vrijetijdssector ;

‐ de geleidelijke uitbouw van de Transfo als aantrekkingspool, niet alleen voor Zwevegem,
maar voor de ganse regio en dit samen met de vele partners uit de brede regio ;
‐ Zwevegem als toeristische trekpleister op de kaart te zetten.
8. Veiligheid
Zwevegem is een vrij veilige gemeente. Toch zijn er een aantal knelpunten die vanuit
CD&V onze bijzondere aandacht zullen krijgen.
Politie
‐ goede wijkpolitie en werking in de wijken ;
‐ bestrijding van overlast, vandalisme en agressie
via reglement GAS (Gemeentelijke administratieve sancties) ;
‐ acties inzake inbraak‐ en overvalpreventie ;
‐ streven naar kortere interventietijden .
Verkeersveiligheid
‐ harmoniseren snelheidsbeperking (70‐50‐30) op het ganse grondgebied van Zwevegem ;
‐ respect voor alle weggebruikers (voetgangers, fi etsers , moto‐ en autobestuurders) ;
Brandweer
‐ sensibiliseren rond brandpreventie en algemene veiligheid ;
‐ efficiëntie inzake brandbestrijding ;
‐ een goede begeleiding van de hervorming naar de nieuwe brandweerzone Fluvia.
9. Milieu – Natuur – Energie
Zwevegem is een aantrekkelijke gemeente met een open,
lichtglooiend landschap en aangename woonzones.
Daarom willen we vanuit CD&V :
‐ de open ruimte behouden met werkbare landbouw ;
‐ werken voor een groen en bebloemd Zwevegem ;
‐ aandacht hebben voor de waterzuivering en de aanleg van gescheiden rioolstelsels ;
‐ zwaar doorgaand verkeer bannen uit onze dorpskernen, woonstraten en wijken ;
‐ inzetten op rationeel energieverbruik zowel bij de bevolking als in de eigen diensten.

10. Financiën
CD&V wil dit programma realiseren met een strikte fi nanciële discipline
en conform de richtlijnen en verplichtingen die ons door de hogere besturen zoals
de provincie , het Vlaams gewest, het federaal en Europees niveau (zullen) worden
opgelegd. In die zin wordt de beheers‐ en beleidscyclus (BBC verhaal) van toepassing in de
komende legislatuur hetgeen ook de investeringsmarge van gemeenten en steden zal
bepalen. De fi nanciële middelen zullen dus zorgzaam en als een goede huisvader moeten
worden beheerd.

