
Hier

"Voor een duurzame, 
groene, inclusieve 
toekomst voor onze 
mooie gemeente. 
Kritisch, maar positief"

WE ZIJN VERTROKKEN!
14 oktober ligt al een half jaar 

achter ons.Groen bleek de tweede 
grootste winnaar van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 

Zwevegem. Meer dan 2000 

Zwevegemse kiezers vonden dat 

Groen een plaats moet krijgen in 

de Zwevegemse gemeenteraad.

We danken onze kiezers voor dat 

vertrouwen. We hebben er met een 

hecht team en een mooie lijst hard 

aan gewerkt. De 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
hebben Groen op het spoor gezet in 

Zwevegem.

Op de verkiezingsdag werd een 

nieuwe coalitie voor Zwevegem 

gesmeed. Twee verliezende partijen, 

CD&V en SP.A, wilden hoe dan ook 

hun mandaten veilig stellen en boden 

de burgemeester opnieuw voor zes 

jaar de sjerp aan. Zonder inhoudelijk 

debat ... Meer nog:er werden veto's 

tegen een samenwerking met Groen 
uitgesproken,onder meer omwille van 

ons constructief standpunt over de 

omleidingsweg voor Moen en 

Heestert.

AAN DE SLAG
Groen is een partij met een 

positieve ingesteldheid. Onze 

kiezers hebben ons een mandaat 

gegeven om de stem van de 

groene inwoner te geven.We 

geloven dat we dit ook vanuit de 
minderheid zullen kunnen doen. 

Dus vanaf nu de spons over het 

flauwe politieke spektakel en aan de 

slag! Voor een duurzame, groene, 

inclusieve toekomst voor onze mooie 

gemeente. Kritisch, maar positief.

In deze editie maak je kennis met het 

team van Groen dat zich actief zal 

inzetten voor Zwevegem. 

in Zwevegem

We zijn vertrokken!

Het Groen-team voor Zwevegem

Veilig naar de nieuwe school?
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Maak kennis met het groene team!
JOUW GROENE VERTEGENWOORDIGERS VOOR ZWEVEGEM

Op de installatievergadering van 2 januari legden vier mandatarissen 

voor Groen de eed af. We stellen ze graag aan je voor!

Annie Meesschaert uit Zwevegem is onze vertegenwoordiger in het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. Annie is heel sociaal geëngageerd. 

In het comité dat wekelijks samenkomt zal ze mee  beslissen over onder meer 

de toelageaanvragen bij het OCMW.

Brecht Demeire uit Otegemis het jongste gemeenteraadslid van Zwevegem. 

Brecht is een duivel-doet-al en wil onder meer, als voormalig hoofdleider van 

de KSA in Zwevegem, focussen op het jeugdbeleid. Als muzikant heeft hij ook 

een grote interesse voor cultuur. Brecht ziet zijn mandaat als een leertraject en 

is vastbesloten zijn eigen klemtoon te leggen in de Zwevegemse politiek. 

Eddy Loosveldt, voorzitter van Groen Zwevegem, woont in Heestert en is 

vanop de lijstduwerplaats verkozen voor de gemeenteraad. Eddy is gepokt en 

gemazeld in natuur en milieu en kent Zwevegem als zijn broekzak.

Yves De Bosscher uit Sint-Denijs was onze lijsttrekker en is fractievoorzitter 

van Groen in de gemeenteraad in Zwevegem. Hij heeft een heel brede interesse 

en werkt al meer dan 25 jaar rond thema's zoals energie, klimaat, natuur, afval, 

duurzaamheid en landbouw binnen een lokale beleidscontext.

Samen willen ze zich ten volle inzetten voor Zwevegem!

Het Groen-team voor Zwevegem: Brecht Demeire, Annie Meesschaert, Eddy Loosveldt en Yves De Bosscher. @ Groen Zwevegem
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"We zijn het er allemaal over 
eens: we zijn blij dat we nog 
een zwembad hebben"

VEILIG NAAR SCHOOL IN EEN 
VEILIG ZWEVEGEM

Na vele staaltjes van mis- of non-communicatie tussen de 

verschillende betrokkenen (gemeente, dorpsraad, ouderraad, buren …) 
bij het schooldossier in Heestert moeten we dit jaar tot een ruim 

gedragen plan komen voor een verkeersveilige omgeving en toegang 

tot de nieuwe school.

De bouwwerken zelf lijken vlot te verlopen, dat is goed nieuws. De 

verkeerssituatie in het centrum blijft echter een heikele kwestie. Door het 

gebrek aan een daadkrachtig initiatief van het gemeentebestuur in de vorige 

legislatuur, organiseerden bezorgde ouders zelf een overlegmoment over de 

verkeerssituatie. Ze formuleerden een voorstel op de dorpsraad. Na een half 

jaar komt er nu stilaan schot in de zaak. Een studiebureau heeft drie scenario’s 

voorgesteld aan de dorpsraad. Jammer genoeg is het gedragen voorstel van de 

ouders (nog) niet tot bij het studiebureau geraakt. Nu wordt er nog een nieuw 

scenario, met de grootst mogelijke consensus, uitgewerkt. Veiligheid en 

ZWEMMEN ZONDER ZORGEN?

MAAK JE SCHOORSTEEN 
FIJNSTOFPROOF TEGEN 

VOLGENDE WINTER

Als je je huis met hout wilt 

verwarmen, dan gebruik je een 

hernieuwbare grondstof. 

Zwevegem is rijk aan kleine 

landschapselementen zoals 

knotwilgen. We willen die graag in 

het landschap houden. Het 

Stadlandschap Leie en Schelde 

heeft een knottersploeg om hun 

hout te oogsten. Allemaal goede 

redenen om met hout te 

verwarmen. 

Houtverbranding is echter ook een 

van de belangrijkste oorzaken van 

fijnstof in de lucht. Daar kun je nu 

ook als particulier iets aan doen. 

Er bestaan fijnstoffilters voor 

particulieren. En meer nog: in de 

groepsaankoop van SamenSterker 

kun je deze aan verminderde prijs 

aankopen.

www.samensterker.be

BROOD VOOR HET DORP

Leefbare dorpen: het was een 

belangrijk verkiezingsthema én 

het is een grote uitdaging. In Sint-

Denijs is er sinds begin 2019 weer 

een bakker. Dat stond misschien 

wel op nummer 1 van de wenslijst 

van de inwoners van het dorp. 

Proficiat aan de burgemeester én 

bakker Ottevaere uit Moen die dit 

mogelijk hebben gemaakt. 

SPEELBOS IN OTEGEM

Met het nieuw aangeplante 

Suremontbos groeit in Otegem 

groene hoop. Een mooi initiatief 

van het gemeentebestuur én een 

idee dat Groen Zwevegem in een 

eerdere editie van "Hier" lanceerde.

JOOST BOUCQUET
BEZORGDE OUDER VAN TRISTAN, NORE EN MIRA
HEESTERT

ANN DEBO
Secretaris Groen Zwevegem
Fervent gebruiker van het zwembad

gezondheid van kinderen, 
voetgangers en fietsers moeten het 

belangrijkste uitgangspunt zijn. De 

schepen van Openbare Werken 

beloofde om in overleg met het 

Vlaamse gewest te zoeken naar de 

veiligste oplossing voor de gevaarlijke 

oversteek van de Stijn 

Streuvelsstraat (N8). De komende 

jaren komen immers meer dan 75 

procent van de schoolgaande 

kinderen uit de aanpalende wijken.

Groen zal er over waken dat keuzes 

gemaakt worden waar kinderen en 

zachte weggebruikers centraal staan 

en waar duurzaamheid, klimaat en 

gezondheid doorslaggevende 

argumenten worden. Nu is het aan 

het gemeentebestuur om te tonen 

dat het rekening houdt met de 

bezorgdheden van de inwoners en 

werk maken van de uitvoering!

Zwemmen is een heerlijke sport. 
Maar het paradepaardje van de 

voorbije legislatuur zou 

onderhand toch wel van zijn 

kinderziektes verlost mogen zijn.

Van defecte deurpompen tot met 

tape geplakte doucheknoppen, van 

ontregelde peuterbadtemperatuur 

over verstopte afvoerputjes tot 

toiletten buiten dienst: het lijstje is 

lang.

We hebben veel respect voor het 

schoonmaakteam dat doet wat het  

kan, maar de vloer in de kleedhokjes 

lijkt wel onmogelijk proper te houden. 

Het is een veel gehoorde bemerking 

onder de douche en in de 

omkleedruimte. Het vuil wordt 

weggespoten, maar het is dweilen 

met de kraan open. 

Er gaat jaarlijks een miljoen euro uit 

de gemeentekas naar het privébedrijf 

dat het zwembad runt en de tarieven 

zijn niet laag te noemen. 

De gebruiker heeft recht op een goede 

service. We geloven dat het 

zwembadmanagement het tij zal 

keren, maar dat moet wel nu 

gebeuren vooraleer nog meer 

gebruikers afhaken.



4

3

21

HIER

"Moordstrookje" werd verkozen 

tot woord van het jaar 2018. 
Een moordstrookje is een fietspad of 

fietsstrook waarop het niet veilig 

fietsen is omdat het te smal, te 

hobbelig, te onzichtbaar ... is.

Ook in Zwevegem zijn er heel wat 

moordstrookjes.

We verwachten hier heel wat 

stappen vooruit van een 

gemeentebestuur dat zegt te zullen 

inzetten op een fiets- en 

klimaatbewuste gemeente.

1
De "verLEDing" in Zwevegem kost 

de inwoner veel geld. Het is 
natuurlijk goed dat de openbare 

verlichting zuiniger wordt gemaakt. 

Maar het kon doordachter worden 

aangepakt. Zo konden langs straten 

op landelijke wegen waar niemand 

woont en nauwelijks iemand 

passeert de lampen gewoon worden 

weggenomen. En de dimfunctie, een 

grote troef van ledverlichting, wordt 

niet eens toegepast. Een dure 

gemiste kans.

2

Het jeugdhuis De Harp werd 

vernieuwd en opgefrist.
Het jeugdhuis aan het kanaal is de 

plaats bij uitstek om je jong te voelen. 

En dat kan ook als je ouder dan 

pakweg twintig bent.

Het jeugdhuis is elke vrijdagavond 

open van 20.30 uur tot 3.00 uur.

Wist je dat je van De Harp gebruik 

kunt maken om er je activiteiten te 

organiseren? Meer info bij de 

jeugdienst van Zwevegem.

3

In Sint-Denijs werd op 12 januari 

het Jaar van de Muziek officieel 
geopend.

Brecht Demeire was een van de 

eersten om dat met een concert te 

onderstrepen tijdens het Winterdorp. 

Het programma biedt een gevarieerd 

aanbod aan muziek in onze gemeente.

Kijk eens op www.zwevegem.be/

nieuws/jaar-van-de-muziek.

Je vindt er vast iets naar je zin!
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Doeners uit Zwevegem lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

GROTE LENTESCHOONMAAK 
IN ZWEVEGEM

Op ZONDAG 31 MAART neemt Groen Zwevegem deel aan 
de Grote Lenteschoonmaak die binnen het project MOOIMAKERS 

wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Zwevegem.

Wil je ook helpen? We ruimen de AVELGEMSTRAAT op tussen de kerk van 
Zwevegem en het recyclagepark in Knokke. 

Je bent welkom aan de 
kerk op het Theophiel Toyeplein om 10 uur.

Het gemeentebestuur zorgt voor het nodige opruimmateriaal.
 Draag een fluo hesje.

Alvast bedankt!

Laat weten of je komt via 
info@groenzwevegem.be

Groen Zwevegem 
Yves De Bosscher

Slavaetstraat 9

8554 Zwevegem

0478 231 233

info@groenzwevegem.be

www.groenzwevegem.be

     www.facebook.com/groenzwevegem

      @groen_zwevegem

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




