
“Inzetten op onze jeugd en veiligheid 
waarborgen blijft een belangrijk doel 
voor CD&V Plus ” 

AIR-bezen in Zwalm

CD&VPlus heeft zich ingezet samen 
met KVLV, beweging.net, CM ,UA en de 
provincie voor de airbezen-actie.

De bedoeling was om het fijnstof- gehalte in 
onze lucht te meten, welke niet te zien is, 
maar op lange termijn wel schadelijk. 120 
aardbeiplantjes  werden uitgedeeld en 90 
bruikbare meetstalen zijn vanuit Zwalm in de 
studie opgenomen. Deze zullen tegen het 
najaar een goed beeld geven van de op de 
blaadjes neergeslagen hoeveelheid fijnstof 
en de lokale luchtzuiverrheid hier . Dank aan 
iedereen die hieraan meegewerkt heeft!

De riolerings- en wegeniswerken in Roborst zijn momenteel in volle uitvoering 
en het einde komt in zicht. Het betreft hier de tweede fase van de werken in een 
reeks van vier waarbij telkens wegenis en riolering wordt uitgevoerd. 
Graag wensen wij van CD&VPlus  jullie te informeren.
 Om te voldoen aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater dienen de 
verschillende overheden in Vlaanderen al jaren zwaar te investeren om het rioolwater van 
huizen en bedrijven rechtsstreeks aan te sluiten op de waterzuiveringsinstallaties. Enerzijds 
dient de Vlaamse overheid, Aquafin, in te staan 
voor de bouw van de waterzuiveringsinstallaties 
( In Zwalm is dit Bruggenhoek) en de aanleg van 
verzamelrioleringen (collectoren) vanuit de 
verschillende woonconcentraties naar de 
zuiveringsinstallaties. Anderzijds dienen de 
gemeenten en de rioolbeheerders (Farys) 
ervoor te zorgen dat kleinere woonkernen met 
het rioolnetwerk verbonden worden.
 Naast  afvalwaterriolering wordt 
ook regenwater afgevoerd via riolering, 
bufferbekkens en -grachten. Daarbij worden er 
soms privé-gronden aangekocht of worden 
eigenaars onteigend vanwege de overheid. 
 Daarna worden rijwegen en 
voetpaden aangelegd. In Roborst moest voor 
het bekomen van de bouwvergunning als 
dwingende eis van de dienst onroerend erfgoed 
de dorpskern heraangelegd worden met 
kasseien. Het bestuur dient dus altijd rekening 
te houden met de eisen van hogere instanties. 

INFRASTRUCTUUR 
WERKEN ROBORST 

 Vervolg riolerings- en wegeniswerken Roborst
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
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CD&VPlus Zwalm zet in op onze jeugd:
Daarvoor wordt er gezorgd voor veilige 
schoolomgevingen, ligt er een mooie 
aangelegde site voor de jeugd, is er fors 
geînvesteerd in een kunstgrasplein 
voor de voetbal- en andere jeugd en 
gaat de gemeente het verhaal 
meeschrijven van een nieuw jeugd-
lokaal op gemeentelijke grond.
Verder gaan we samen met andere 
gemeenten meewerken aan een 
'zuivere' toekomst voor al  onze 
inwoners. Lees verder in deze editie 
over het burgemeesterconvenant en 
wat uw rol hierin kan zijn!

Terug naar school in 
' n veilige omgeving

Schepen Eric De Vriendt

Na de werken in Sint-Denijs-Boekel en 
Rozebeke  eindigt Roborst binnenkort. 
Daarna kan eindelijk begonnen worden aan 
de Zottegemse steenweg.
 Onnodig te vermelden dat het 
dringend tijd was om daaraan te beginnen. Nu 
er budget is voor deze gewestweg en alle 
voorafgaandelijke werken, die aansluiten op 
de steenweg afgerond zijn, kan dit grote werk 
van start gaan.
 Infrastructuurwerken nemen een 
grote  hap uit het Zwalms budget.Daarom 
zoekt Schepen De Vriendt reeds meerdere 
legislaturen naar subsidies om deze hoge kost 
te helpen mee financieren. Voor Roborst zijn er 
zo subsidies bekomen voor de aanleg van de 
afwatering, de kasseien en de restauratie van 
de kerkhofmuur.   

 Alles sluit aan mekaar aan. Na Roborst 'dorp' 

wachten er nog  werken in Huttgemstraat, 

Machelgemstraat en Kloosterstraat.
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Het Zwalms college  heeft subsidies bekomen 

voor de heraanleg van een 'authentiek' Roborst



We doen het goed in zwalm.  
Dat mag ook eens gezegd.

Er is veel geïnvesteerd in nieuwe wegen, 
accomodatie en mensen en dat terwijl er een 
gezond financieel rapport kan voorgelegd 
worden. Maar bovenal is er in de gemeente 
een gezonde dynamiek! 
Veel mensen zetten zich in, belangeloos, om 
mee te denken met het beleid, om initiatieven 
te ondersteunen en mee richting te geven aan 
wat Zwalm kan worden. Bedankt hiervoor! 
Een klimaatgezond Zwalm, een nieuw jeugd-
lokaal, uitbouwen van gepaste ouderenzorg 
in onze gemeente, evenwicht aanhouden 

tussen onze mooie omgeving en (levens-)
kwaliteit voor iedereen, ... blijven ook naar de 
toekomst   uitdagingen, waar  wij als 
CD&VPlus willen voor blijven gaan. Immers, 
het werk is nog niet af! 

Zwalm stapt samen met 13 andere 
gemeenten mee in een gezamelijk 
klimaatplan, om te streven naar een 
reductie van 40% CO2 tegen 2030. 
Ultiem doel is om tegen 2050 
klimaatneutraal te zijn. Meedenken en 
zelfs meehelpen is de boodschap 
vanuit alle (gemeentelijke) diensten, 
maar zeker ook vanuit de bevolking!

Schepen De Vriendt: "Daarom 
wordt er vanuit  de gemeenten 
samengewerkt met een 
klimaat-coach. Solva zal dit 
proces voor de gemeente 

sturen. De bedoeling is om alle 
bevolkingsgroepen te 
responsabiliseren, synergiën uit 
te bouwen met (natuur-)
verenigingen, beroepen, 
gemeente, milieuraad, ... en zo  
een breed draagvlak uit te 
bouwen voor ideeën en 
plannen uit te werken,... 
Iedereen kan ook een steentje  
bijdragen in het verbeteren van 
onze omgeving". Op 30/11 om 
20u  is er een bewoners-
meeting.    Iedereen welkom!

CD&VPlus heeft in zijn verkiezings-
programma de jeugd en de uitbouw 
van een goede jeugdwerking duidelijk 
uitgeschreven. Het gemeentebestuur 
heeft in zijn meerjarenplan deze 
gedachte ook mee opgenomen  en de  
zorg  en het aanbod voor de jeugd 
vertaald in zinvolle en zichtbare 
initiatieven.

Het aanleggen van een kunst-
grasplein  voor de zwalmse 
(voetbal) jeugd is een duide-
lijke verwezelijking in die 
richting. Immers, men kan via 
deze pleinen een aanbod van 
sport en spel via jeugdwerking 
in de sportwerking en tijdens 
de vakanties garanderen. 
 Sportkampen, maar 
ook speelpleinwerking , en bij 
uitbreiding de zwalmse jeugd,  
hebben de kans vanaf nu om op 
een mooie aangelegde site te 
sporten en te spelen, mekaar te 
ontmoeten en een zinvolle 
vrijetijdsbeleving te hebben
 Een ander initiatief  is 

samen met Chiro en Scouts het 
realiseren van hun nieuw 
jeugdgebouw. De gemeente 
geeft onder vorm van een 
erfpacht een mooi stuk grond 
op de site, waar Chiro en Scouts 
een gebouw kunnen zetten.    
 Daarnaast geeft de 
gemeente significante 
financiële ondersteuning. Men 
zoekt samen met de 
jeugdwerking naar de juiste 
financiëringsvormen en naar 
de juiste samenwerkings- 
afspraken. De Chiro en Scouts  
kunnen  spelen op hun terrein, 
maar ook op de nieuw 
aangelegde site.
 
Ook in de toekomst wil 
CD&VPlus zich blijvend 
inzetten voor de jeugd en voor 
een  goede jeugdwerking. 
Suggesties kunnen altijd 
geformuleerd worden aan onze 
voorzitter.

STEUNEN ONZE JEUGD 
IN ZWALM

30/11/17 
Klimaat-avond
Meer info volgt: hou 
de website van Zwalm 
in het oog! 
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En jij? Wil jij ook meehelpen aan ons verhaal? Dat kan! 

Stuur je ideeën door naar onze voorzitter, Bernhard Ardaen,  
Bernhard.Ardaen@b-crownadvisors.com 

ZWALM EN HET 
BURGEMEESTER
CONVENANT
CD&VPlus  Zwalm wil zorgen voor een CO2 vrije 
omgeving voor iedereen!

Woord van de voorzitter

Zwalm is een financieel 
gezonde gemeente!

Alle investeringen en diensten die 
Zwalm doet voor haar inwoners, 
gebeuren binnnen een gezond 
financieel plaatje. 

We hebben in Zwalm een overschot van 
1.000.000 euro tussen de ontvangsten en 
uitgaven, en een gecumuleerd bedrag van 
meer dan 9.500.000 euro. De schulden 
nemen af en behoren tot de laagste van 
Vlaanderen. Ook de belastingvoet is in 
vergelijkling met andere gemeenten laag te 
noemen.

De belangrijkste investeringen kan u elders 
in dit blad lezen. Daarnaast zijn er de uitgaven 
voor de gewone dienstverlening aan de 
mensen , denken we maar aan vrije tijd 
(sport, cultuur, jeugd, speelpleinwerking, 
sportkampen,...), streekpunt Zwalm, de vele 
werken aan wegen en groen, de 
administratieve dienstverlening ( identiteits 
kaarten, reispassen, afgifte vergunningen 
inzake milieu en stedebouw,...) 
afvalophaling en containerpark, 
werkingstoelagen aan OCMW, politie, 
brandweer, eredienst, Farys  (rioolbeheer) en 
zo veel meer.

We kunnen dus concluderen dat de zwalmse 
burger waar krijgt voor zijn geld!

Meer info: Bernhard Ardaen, voorzitter
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Wij blijven ook jullie in de toekomst nodig 

hebben om mee beleid te maken!
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voor de heraanleg van een 'authentiek' Roborst


