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  Op volgende verkavelingen 
rijzen de woningen reeds uit 
de grond
•	 In	de	Zwedenlaan,	Finlandlaan	en	
de	Ierlandlaan:	totaal	85	woningen	
waarvan	een	15-tal	woningen	afge-
werkt	zijn	en	een	15-tal	in	opbouw.

•	 In	de	Marcel	Kintstraat:	totaal	30	
woningen,	enkel	passiefbouw.	Hier	
zijn	reeds	15	woningen	in	opbouw.

Verkavelingen die binnen-
kort in uitvoering kunnen 
gaan
•	Op	de	Kappaert	is	het	archeolo-

gisch	vooronderzoek	net	voorbij.		
Aangezien	er	geen	waardevolle	
archeologische	vondsten	waren,	
kan	de	aannemer	nu	starten	met	
de	voorbereidende	werken	voor	de	
aanleg	van	wegen	en	rioleringen	in	
het	gebied,	dat	op	termijn	plaats	zal	
bieden	voor	ca.	300	extra	wonin-
gen.

•	Waar	vroeger	houthandel	Vanden-
bulcke	gelegen	was,	staat	nu	in	de	
Kortrijkstraat	een	nieuw	apparte-
mentsgebouw.	Achter	het	gebouw	
komt	nog	een	verkaveling	voor	een	
20-tal	woningen.	Deze	bouwkavels	

zullen	allen	bereikbaar	zijn	via	de	
zijstraat	in	de	Lindelaan.	Deze	rea-
lisatie	kan	binnenkort	ook	starten.

Verkavelingen op langere 
termijn op de grens van het 
stedelijke gebied
•	Vanaf 	de	Bellegemstraat,	achter	de	
huizen	van	de	Rozendreef,	tot	aan	
de	Kruiswegstraat	komt	een	verka-
veling	voor	275	huizen.

•	Vanaf 	de	Avelgemstraat	aan	de	Bel-
legemstraat,	richting	Ellestraat	zal	
een	verkaveling	gerealiseerd	kun-
nen	worden	van	175	woningen.

Wonen in zwevegem

Huisvesting is één van de meeste elementaire essentiële behoeften van ieder mens, net 
als voeding en kleding.  Een eigen woning bouwen blijft nog altijd de droom van velen.
Dankzij de afbakening van het stedelijk gebied is het momenteel in de centrumgemeente 
zwevegem mogelijk heel wat verkavelingen te realiseren. Dit stedelijk gebied bevat het 
volledige centrum tot aan de Bellegemstraat. De laatste jaren kenden we vooral een gro-
te aangroei in het aantal nieuwbouwappartementen maar nu volgen heel wat mogelijk-
heden om een huis te bouwen.  Dit kan zowel een huis zijn voor een jong gezin maar ook 
een volledig aangepaste woning voor de senioren.

Lees meer hier, op pagina 4!
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Het project op de Bekaert-
site (Otegemstraat-Be-
kaertstraat-Deerlijkstraat), 
waarvoor het openbaar 
onderzoek betreffende het 
RUP (ruimtelijk uitvoerings-
plan) net afgelopen is, zal 
het centrum van zwevegem 
heel ingrijpend veranderen.  

Waar	vroeger	uitsluitend	industri-
ele	gebouwen	stonden,	komt	in	de	
toekomst	een	mix	van	woningen,	
appartementen,	ruimte	voor	enkele	
handelszaken	en	een	groene	zone.

Dit	alles	betekent	heel	veel	bouw-
mogelijkheden.	Daardoor	kon	de	
belasting	op	de	onbebouwde	perce-
len	afgeschaft	worden	en	kunnen	de	
prijzen	van	de	gronden	(relatief)	be-

taalbaar	blijven.		Het	grote	
aanbod	dat	gecreëerd	wordt	
draagt	hier	zeker	toe	bij.

Wie	advies	wil	voor	energiezuinig,	
duurzaam	en/of 	aanpasbaar	bou-
wen	kan	beroep	doen	op	het	advies	
van	Zonnewindt	VZW,	een	initia-
tief 	van	de	Provincie.	De	gemeente	
Zwevegem	steunt	dit	initiatief 	en	

neemt	de	resterende	kostprijs	van	
de	adviesverlening	ten	laste.	Voor	
meer	info:	0477/36	18	53	of 	info@
zonnewindt.be

Vanuit	CD&V	blijven	we	inzetten	
op	het	creëren	en	stimuleren	van	
bouwmogelijkheden	zodat	mensen	
hun	droom,	een	duurzame	en	be-
taalbare	woning,	kunnen	realiseren!

Wonen in zwevegem

De	bouwvergunning	voor	de	
fietstunnel	onder	de	ringweg	rond	
Zwevegem	(N391)	werd	door	de	
Vlaamse	Overheid	ingediend.		Wij	
vinden	het	belangrijk	dat	ook	de	
herinrichting	van	de	oversteek	voor	
fietsers	aan	de	Luipaardstraat	en	
maatregelen	i.f.v.	geluidshinder	voor	
omwonenden	in	dit	dossier	opge-
nomen	werden.		Bovendien	houden	
we	de	vinger	aan	de	pols	en	manen	
alle	betrokken	instanties	permanent	
aan	tot	spoed.	Ook	vanuit	de	pro-
vincieraad	en	het	Vlaams	parlement	
blijven	we	dit	dossier	opvolgen.	

Met	de	goedkeuring	van	2	ruim-
telijke	uitvoeringsplannen	in	de	

gemeenteraad	van	december,	wordt	
de	toekomstige	ruimtelijke	visie	
over	het	centrum	van	de	gemeente	
hertekend.		Het	gemeentepark	
wordt	versterkt	als	zichtbaar	park	
in	het	centrum.		De	nieuwe	park-
school,	met	een	sportzaal	krijgen	
er	hun	plaats	in.	Aan	de	overkant	
wordt	de	manier	vastgelegd	waarop	
de	leegstaande	Bekaertgebouwen	
herbestemd	worden	tot	woon-	en	
winkelruimte.		Rond	het	kasteeltje	
en	de	nieuwe	kantoorgebouwen	
van	Bekaert	komt	een	park.		Hier	
blijven	we	ijveren	voor	een	snelle	
realisatie	van	de	“missing	link”	van	
het	Guldensporenpad	waardoor	fi-
naal	een	ononderbroken	verbinding	

tussen	Marke	en	Bossuit	zal	kunnen	
gerealiseerd	worden.

Eerder	werd	ook	al	de	site	van	
Bekaert	achter	het	Sportcentrum	
herzien.		Het	Gemeentepunt	met	
park	en	parking	is	in	volle	opbouw,	
er	werden	waterbeheersingswerken	
uitgevoerd	en	er	komen	bedrijven	
achter	de	beek.

CD&V zwevegem kijkt steeds vooruit
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We	volgen	even	de	Kasteelbeek,	
een	onschuldig	beekje	dat	in	de	
buurt	van	Het	Laatste	Oortje	vanuit	
Bellegem	ons	grondgebied	binnen-
komt	langs	de	flank	van	de	Kreupel.		
Een	afwateringsterrein	van	400	ha	
met	een	verval	van	45m	over	3	km.	
Bij	hevige	regenval	is	er	een	eerste	
dreiging	in	de	Kapel	Milanenstraat.	
Het	rustig	kabbelend	beekje	zwelt	
aan	tot	een	gejaagde	watermassa.	In	
die	buurt	komt	de	Lettenhofbeek	
de	Kasteelbeek	vervoegen	met	alle	
water	afkomstig	van	de	flanken	rich-
ting	Den	Helder	en	Ter	Klare	Sint	
Denijs.	De	stuwende	watermassa	
vervolgt	zijn	weg	richting	Avel-
gemstraat,	alwaar	ze,	na	een	duik	
onder	de	weg,		Slijpebeek	genoemd	
wordt.	De	Ellestraat	komt	in	zicht.	
De	bedoeling	is	niet	dat	het	water	
hier	halt	houdt,	neen,	het	moet	zo	
snel	als	mogelijk	nogmaals	duiken:	
deze	keer	onder	het	kanaal	om	
vervolgens	via	de	omgeving	van	de	
Meiweg	de	Otegemstraat	te	dwarsen	
en	langs	de	rand	van	de	Kappaert	

richting	Deerlijk	te	trekken.	
U	herkent	het	traject	en	wellicht	
ook	de	plaatsen	waar	in	het	recente	
verleden	wateroverlast	was.	

Via	een	combinatie	van	investerin-
gen	en	onderhoudswerken,	slaan	
Provincie	en	Gemeente	als	beekbe-
heerders	alvast	de	handen	in	elkaar.	
		
De	gemeente	pakt	haar	beek,	de	
Lettenhofbeek	aan:		aanpassen	van	
te	kleine	of 	gebroken	duikers;	het	
heropenen	van	vroegere	baangrach-
ten;	het	verruimen	zodat	er	in	de	
beek	zelf 	meer	water	kan	worden	
gebufferd.

De	Provincie	voorziet	op	haar	beek,	
de	Kasteelbeek,	een	waterbuffer-
strook	langs	de	rechteroever	in	de	
Kapel	Milanenstraat,	extra	berging	
voor	ongeveer	3000	m³	water		(=	
3	000	000	liter).		Ter	bewaking	van	
het	waterdebiet	komt	er	een	by-
pass	tussen	de	Lettenhofbeek	en	
de	Kasteelbeek.	Ter	hoogte	van	

de	Avelgemstraat	werd	een	schuif 	
voorzien	met	een	regelbare	door-
stromingsopening	om	de	maximale	
afvoerdebieten	van	de	Kasteelbeek	
af 	te	vlakken	en	te	vertragen	naar	de	
Ellestraat.		
Maar	ook	onderhoudswerken	in	ons	
erosiegevoelig	gebied	zijn	belangrijk.	
De	provincie	ruimde	in	het	najaar	
2010	tussen	de	Ellestraat	en	het	
kanaal	circa	4.000	m³	slib.	In	januari	
2012	werden	tussen	het	kanaal	en	de	
Otegemstraat	nog	eens	circa	4.000	
m³	slib	geruimd.	Dit	vermindert	
gevoelig	het	risico	op	wateroverlast	
in	de	Meiweg	in	Zwevegem	en	de	
Oude	heerweg	in	Deerlijk.

Er	is	al	heel	wat	gerealiseerd	maar	
we	blijven	alert.	Er	is	veelvuldig	
overleg	tussen	provincie	en	gemeen-
te	zowel	op	beleidsniveau	als	op	
niveau	van	de	diensten,	we	dringen	
aan	dat	ook	Aquafin	de	nodige	
afspraken	nakomt.	Dank	ook	aan	
onze	vrijwillige	brandweer		voor	de	
goede	opvolging	van	de	instructies	
en	de	bediening	van	de	schuiven	bij	
noodweer.	

Samen	is	super!

CD&V zwevegem 
heeft oog voor 

mobiliteit

In	het	kader	van	“duurzaam	naar	
school”	werden	schoolbereikbaar-
heidskaarten	ter	beschikking	gesteld	
van	de	leerlingen	van	het	lager	
onderwijs.	Deze	kaarten	tonen	hen	
de	veiligste	weg	van	en	naar	school.	
Binnenkort	worden,	met	steun	van	
de	provincie,	ook	voor	de	leerlingen	
van	de	middelbare	school	schoolbe-
reikbaarheidskaarten	opgemaakt.	
CD&V	vindt	dit	heel	belangrijk	
voor	de	veiligheid	van	de	school-
gaande	jeugd.

Veel beekjes maken een groot water
Deze uitdrukking heeft zowel een letterlijke betekenis als 
een figuurlijke toepassing in het waterbeheersingsbeleid 
in zwevegem.  Bij hevige regenval zijn wij in zwevegem 
in het verleden al vaak getroffen door wateroverlast: het 
water komt met grote snelheid in ons heuvelachtig land-
schap massaal en te snel op bepaalde plaatsen terecht. 
Maar door de handen in elkaar te slaan kunnen vele ver-
schillende maatregelen samen voor de goede oplossing 
zorgen.
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CD&V zwevegem 
staat voor een 

goede 
dienstverlening 

aan onze inwoners
Onder	het	motto	“Om	koeken	te	
bakken	moet	je	eieren	breken”	den-
ken	we		dat	inwoners	begrip	kunnen	
opbrengen	voor	een	korte	periode	
van	ongemak	om	daarna	ten	volle	te	
kunnen	genieten	van	heraangelegde	
wegen	of 	trottoirs.	Een	(her)aanleg	
van	dergelijke	infrastructuur	kan	
nu	eenmaal	niet	zonder	enige	vorm	
van	hinder.	Recentelijk	werden	de	
werken	aan	de	Ellestraat	en	de	Ote-
gemstraat	opgestart.		We	zijn	er	ons	
van	bewust	dat	dit	tijdelijk	voor	wat	
ongemak	kan	zorgen	maar	zijn	er	
anderzijds	van	overtuigd	dat,	een-
maal	de	werken	achter	de	rug	zijn,	
de	voldoening	voor	de	aangelanden	
groot	zal	zijn.	Eind	2011	mochten	
we	met	z’n	allen	ervaren	dat	CD&V	
sfeer	belangrijk	vindt.	In	alle	deel-
gemeenten	werd	de	kerstversiering	
zo	veel	mogelijk	verdubbeld	en	in	
de	Otegemstraat	in	Zwevegem	werd	
nieuwe	sfeerverlichting	opgehangen.	
Ook	de	verlichting	in	de	kerstbomen	
kreeg	een	moderne	en	warme	look.	
Eind	2011	werden	de	openingsuren	
van	de	diensten	Milieu	en	Ruim-
telijke	Ordening	gelijkgeschakeld.	
Deze	2	diensten	geven	daarmee	het	
startschot	voor	de	verdere	integratie	
en	afstemming	tussen	gemeentelijke	
diensten	i.f.v.	de	geplande	verhuis	
naar	één	centraal	“gemeentepunt”	
waar	iedere	(groot)-Zwevegemnaar	
alle	informatie	kan	bekomen.
Begin	2012	wordt	de	parking	achter	
het	Kruidvat	heringericht.	Hierbij	
wordt	in	eerste	instantie	gestreefd	
naar	een	nette	en	efficiënte		opstel-
ling	van	de	voertuigen,	een	beter	
berijdbaar	parcours	en	waterdoor-
latende	parkeerplaatsen	(in	analogie	
met	parkings	van	bvb	AZ	Groe-
ninge).

Het	werd	een	fel	gesmaakte	acade-
mische	zitting	met	een	begeesterde	
CD&V	voorzitter	Wouter	Beke	als	
gastspreker	en	een	videoboodschap	
van	Yves	Leterme.
Inzake	de	verkiezingen	van	14	
oktober	werd	bekendgemaakt	dat	
het	CD&V	bestuur	enerzijds	huidig	
burgemeester	Claude	Vanwelden	
unaniem	aangeduid	heeft	als	lijst-
trekker	en	kandidaat-burgemeester	
en	anderzijds	huidig	eerste	schepen	
en	provincieraadslid	Eliane	Spince-
maille	unaniem	terug	voordraagt	als	
kandidaat	voor	de	provincieraads-

verkiezingen.		
De	terugblik	op	de	realisaties	van	
de	voorbije	jaren	werd	enthousiast	
onthaald	alsook	de	vooruitblik	op	
2012,	dat	in	het	teken	staat	van	het	
afwerken	van	wat	opgestart	werd.
Bij	een	druk	bijgewoond	aperitief 	
werden	de	toespraken	uitvoerig	
becommentarieerd.
Wie	ingeschreven	had	voor	het	mid-
dagmaal	kon	nog	genieten	van	de	
tafelgoochelaar,	een	lekker	stuk	taart	
en	het	aangename	gezelschap	van	de	
andere	aanwezigen	en	dit	tot	ver	in	
de	namiddag.

Naast	het	opstarten	van	het	dos-
sier	voor	de	realisatie	van	de	nieuwe	
linkervleugel	van	het	rustoord	
werd	recentelijk	in	het	OCMW	ook	
beslist	om,	in	afwachting	van	die	
realisatie,	reeds	12	extra	kamers	
te	bouwen.	Negen	kamers	zullen	
aangewend	worden	als	rusthuiska-
mer	en	drie	kamers	als	kortverblijf.	
Deze	realisatie	gebeurt	met	modu-
laire	units	(containerbouw)	en	zullen	
reeds	halfweg	mei	in	gebruik	kun-
nen	genomen	worden.

CD&V is zich bewust van de 
problematiek van de vergrijzing

Geslaagd CD&V Vriendenfeest

Op zondag 5 februari trokken grote oranje richtingaan-
wijzers de aandacht in de Avelgemstraat. zij leidden naar 
de Sint-Paulus zaal waar CD&V zwevegem haar jaarlijks 
vriendenfeest organiseerde.
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WIST	JE	DAT…

…	er	dit	jaar	op	14	oktober	ge-
meente-	en	provincieraadsverkiezin-
gen	zijn?
Momenteel	zijn	we	druk	bezig	
met	het	opmaken	van	het	verkie-
zingsprogramma	en	willen	we	ook	
uw	stem	horen.	Wat	kan	beter	in	
Zwevegem?	Laat	het	ons	weten!!	
Dit	kan	via	ons	e-mail	adres	info@
cdenvzwevegem.be	of 	bij	Frans	
Taelman,	Vierkeerstraat	42,	8551	
Heestert.
Omdat	uw	mening	telt!	

…	de	dienst	burgerzaken	is	elke	
voormiddag	open	van	8.30	tot	12	
uur?
Daarnaast	is	er	een	laatavondope-
ning	op	dinsdag	tot	19u	en	kan	je	
ook	terecht	op	woensdagnamiddag	
van	14u	tot	16u.	Wil	je	de	drukte	
van	de	zaterdag	vermijden,	kom	
eens	langs	tijdens	de	week	!
Omdat	een	goede	dienstverlening	
voor	onze	inwoners	belangrijk	is	!

…	je	perfect	op	de	hoogte	kunt	blij-
ven	van	de	laatste	wegenwerken,	van	
het	laatste	nieuws	uit	Zwevegem	via	
de	wekelijkse	nieuwsbrief?		
Dit	door	een	bezoek	aan	de	website	
www.zwevegem.be	en	u	in	te	schrij-
ven.	
Snelle,	goede	en	correcte	informatie	
!

…	de	groepsaankoop	groene	ener-
gie	van	de	provincie	West-Vlaande-

ren	een	groot	succes	is	zowel	naar	
aantal	inschrijvingen	als	naar	beko-
men	bod?	
Maar	liefst	44	553	gezinnen	schre-
ven	zich	vrijblijvend	in	dit	is	bijna	9	
%	van	alle	West-Vlaamse	gezinnen.	
Alle	64	West-Vlaamse	gemeenten	
ondersteunden	de	actie.	
Essent	bood	de	laagste	prijs	aan	
voor	de	combinatie	groene	elektri-
citeit/gas,	maar	liefst	33%	onder	
de	huidige	gemiddelde	marktprijs.	
Lampiris	bleek	het	beste	bod	klaar	
te	hebben	voor	groene	elektriciteit:	
15%	onder	de	huidige	gemiddelde	
marktprijs.
Goed	voor	het	milieu	én	voor	de	
geldbeugel	!

…	Groot-Zwevegem	in	de	top	
5	prijkt	van	de	gemeenten	met	
de	meeste	inschrijvingen	voor	de	
samenaankoop	groene	energie?	Wel-
geteld	1	178	gezinnen	tekenden	in,	
dit	is	12,13%	van	de	Zwevegemse	
gezinnen.	Nog	vragen?	Bel	de	gratis	
infolijn	0800	18	711	of 	mail	samen-
gaanwegroener@west-vlaanderen.
be	.	
Milieu-	en	budgetbewuste	inwoners!


