
 

ZWEVEGEM 
 
 
 
 

Zwevegem, 3 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Beste voorzitter, 
Beste lokale kandidaat-mandataris, 
 
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur.  Natuurpunt Zwevegem wil u en uw partij 
beleidsprioriteiten aanreiken. 
Een gemeenteraad kan immers het verschil maken inzake lokale leefkwaliteit. 
 
Een gemeenteraad kan ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling waardoor het leven hier in Zwevegem en 
elders in de wereld op korte termijn en in de toekomst zowel economisch, sociaal als ecologisch de moeite 
waard blijft.  
 
Natuurpunt Zwevegem vraagt  dat u de volgende zes jaar mee aan de kar duwt voor een lokaal beleid dat 
durft te kiezen voor leefkwaliteit op korte en lange termijn.  
Een beleid dat kiest voor 
-  het stimuleren en realiseren van grote aaneengesloten natuurgebieden 
-  het creëren van ruimte voor robuuste natuur dicht bij huis 
-  het maximaal behouden van de open ruimte 
-  zachte en veilige mobiliteit 
-  zuiver water 
-  gezonde lucht 
-  zuinig omspringen met energie en grondstoffen 
 
We schuiven enkele aandachtspunten naar voor. Het zijn stuk voor stuk uitdagingen waarbij Zwevegem het 
verschil kan maken. We hopen dat u er in Zwevegem iets mee doet. 
 
Natuurpunt Zwevegem roept u dan ook op om te kiezen voor een ambitieus en duurzaam beleid en om een 
duurzaam lokaal natuur- en milieucontract met ons en de inwoners aan te gaan. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
 
 
Bavo De Clercq, waarnemend voorzitter    
 
Natuurpunt Zwevegem  

 



Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018 
 
 
 

1. Beleidsplanning 
a. Lange termijn doelstellingen voor natuur en milieu moeten deel uitmaken van de beheers- 

en beleidscyclus en moeten opgenomen zijn in de strategische meerjarenplannen. 
b. Onze voorstellen: 

i. Natuur en milieu moeten essentiële schakels zijn in de lange termijn 
doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling in de komende BBC (beheers- en 
beleidscyclus). 

ii. De bevoegdheden Milieu en  Natuur moeten geïntegreerd worden in één dienst 
en over voldoende mankracht beschikken om te komen tot een daadwerkelijk 
integraal natuur- en milieubeleid. 

 
2. Participatie 

a. Het betrekken van burgers en het middenveld bij het gemeentelijk beleid is essentieel om 
een draagvlak te creëren voor het gemeentelijk beleid. 

b. Onze voorstellen: 
i. De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) moet als  

volwaardige adviesraad erkend worden door de gemeenteraad.  
ii. De Minaraad moet van bij het begin actief betrokken worden bij 

beleidsprocessen inzake natuur en milieu. 
iii. Zwevegem en Natuurpunt Zwevegem organiseren een 6-maandelijks 

structureel overleg met het CBS over beleidsdossiers inzake natuur en milieu. 
 

3. Ruimtelijke ordening 
a. Het maximaal behouden van de open ruimte en die versterken met natuurontwikkeling en 

bosaanplant zijn cruciaal in een duurzaam ruimtelijk beleid.  
b. Onze voorstellen: 

i. Zwevegem maakt conform het GRS minstens één groen en één blauw 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) om de natuur te versterken. Voorstellen: 
omgeving beek Te Biest; Zandbeek; omgeving Banhout - Kwadestraat. 

ii. Zwevegem neemt in haar bestuursakkoord een norm voor toegankelijk én 
ecologisch groen op en past die toe in bestaande woonzones, nieuwe wijken 
en bedrijvenzones. Daarbij worden normen voor aantal m2/inwoner en de 
maximale afstand tot het openbaar groen vastgelegd. 

 
4. Ruimte voor natuur 

a. Een leefbare gemeente heeft nood aan rust- en stilteplaatsen voor mens, dier en plant; 
daarvoor zijn grote aaneengesloten en verbonden natuurgebieden noodzakelijk. Daarbij is 
de biodiversiteit, de verscheidenheid aan biotopen, fauna en flora, een conditio sine qua 
non. 

b. Onze voorstellen: 
i. Zwevegem verlengt zijn engagement voor en actualiseert het Charter voor 

Biodiversiteit met Natuurpunt en Velt om een ambitieus lokaal 
biodiversiteitsbeleid te realiseren. 

ii. Zwevegem ondersteunt (logistiek, financieel, …) soortgerichte acties (padden, 
kamsalamander, akkervogels, huiszwaluwen, kerkuilen, …) 

iii. Zwevegem levert een actieve en constructieve bijdrage voor het realiseren van 
de IHD’s (Instandhoudingsdoelstellingen). 

iv. Zwevegem geeft een subsidie van 10 % aan Natuurpunt bij aankoop van 
natuurgebieden. 

v. Zwevegem blijft Natuurpunt ondersteunen voor het beheer van 
natuurgebieden met een jaarlijkse subsidie van 2000 €. 

vi. Zwevegem maakt een bosuitbreidingsvisie met 1 % van de oppervlakte van 
Zwevegem extra bos of natuurgebied en maakt in de komende legislatuur 
werk van de realisatie van 0,5 % (= 30 ha) nieuw bos en bosverbindingen: 
Banhout,  natuurverbindingsgebied Orveytbos – Mortagnebos, …  Zwevegem 
verankert deze visie in de strategische meerjarenplannen. 

vii. Zwevegem realiseert voor elke deelgemeente een speelbos dichtbij het 
centrum. 



viii. Zwevegem neemt concrete initiatieven om natuur in landbouwgebied meer 
kansen te geven: akkerranden (grassoorten, bloemzaadmengsels, …), 
beekranden, uitbreiden van het subsidiereglement Kleine 
Landschapelementen (KLE’s), akkervogelproject, Eco2-project, ... 

ix. Zwevegem plant en realiseert een netwerk van groencorridors (hagen, 
houtkanten, bomenrijen, beken en oevers, akkerranden, voetwegen, …) om de 
ecologische waarde van het landbouwgebied te vergroten. 

x. Het subsidiereglement voor KLE’s wordt uitgebreid voor hagen en 
houtkanten. 

xi. Zwevegem stimuleert het ecologisch onderhoud van voetwegen door de 
aangelanden volgens de “Code van goede landbouwpraktijk”. 

xii. Zwevegem stimuleert biologische land- en tuinbouw op zijn grondgebied met 
subsidies. 

xiii. Zwevegem kiest voor een bermbeheer waarbij het maaisel van alle bermen 
wordt afgevoerd waardoor de verscheidenheid aan planten en bloemen 
toeneemt. 

xiv. Zwevegem stelt bij elke beslissing inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
mobiliteit dat de omgeving van de Vaarttaluds-Orveytbos-Mortagnebos 
prioritair een lokaal stiltegebied wordt. (cfr. STER-gebieden). 

 
5. Landschap 

a. Het glooiend landschap in Zuid-West-Vlaanderen dient opgewaardeerd te worden door 
kansen te creëren voor diversiteit, kleinschaligheid en ecologische inrichting. 

b. Onze voorstellen: 
i. Zwevegem kiest resoluut voor het herwaarderen, heropenen en 

bewegwijzeren van (verdwenen) voetwegen.  Een natuurlijke verharding 
verdient de voorkeur; betonnen verharding is niet altijd aangewezen.  
Zwevegem treft een overeenkomst met Westtoer om het wandelnetwerk Land 
van Mortagne te verrijken met (te heropenen) voetwegen en o.m. plaatselijke 
geasfalteerde trajecten te vervangen door trage, d.i. autovrije wegen. 

ii. Zwevegem maakt een afdwingbare regel voor het realiseren van een groene 
en landschappelijke inkleding van landbouwzetels, hangars en                  
(semi-)industriële gebouwen. (cfr. provinciale beleidsoptie) De groenschermen 
moeten bestaan uit gevarieerde streekeigen beplanting.   

iii. Zwevegem kiest voor de uitbreiding van streekeigen laanbomen, aangepast 
aan de bodemgesteldheid om lijnen in het landschap te creëren en 
natuurverbindingen te realiseren. 

iv. De typische graften in het Zwevegemse landschap moeten opgewaardeerd 
worden om zowel de landschappelijke als ecologische waarde te vergroten = 
o.a. uitvoering geven aan het Kanaalplan. 

 
 

6. Zuiver en levend water  
a. De Europese Kaderrichtlijn Water eist dat er overal proper water met een goede ecologische 

toestand moet zijn tegen 2015. 
b. Onze voorstellen: 

i. Zwevegem voert een actief beleid met brongerichte maatregelen en neemt 
concrete initiatieven inzake erosiebestrijding met natuurwinst: bufferstroken, 
erosiepoelen, grasstroken, graften, ..,. 

ii. Zwevegem geeft de beekvalleien hun winterse overstromingsfunctie terug: 
Zandbeek, Kasteelbeek, beek Te Biest, Oliebergbeek, … Indien er geopteerd 
wordt voor bufferbekkens dienen die ecologisch ingericht te worden. 

7. Energie en klimaat 
a. Door het voeren van een ambitieus lokaal energie- en klimaatbeleid helpt een lokaal bestuur 

mee in de energie- en klimaatproblematiek. 
b. Onze voorstellen: 

i. Zwevegem kiest voor een leverancier die 100 % groene stroom aanbiedt.  

ii. Zwevegem evalueert hoe het energieverbruik van hun openbare gebouwen zo 
laag en duurzaam mogelijk kan worden. Participatie en coöperatie met de 
burgers kan win-winsituaties opleveren. 

iii. Zwevegem versnelt de vernieuwing van zijn wagenpark door om te schakelen 
naar energie- en milieuvriendelijke voertuigen. 



iv. Zwevegem kiest resoluut voor een actief fietsbeleid (fietsvergoeding voor 
eigen personeel, fietspaden, fietsstallingen, …). 

v. Zwevegem ontwikkelt een lichtvisie inzake openbare en puntverlichting 
gebaseerd op duurzame, energie-efficiënte, ecologische en esthetische 
uitgangspunten. 

8. Mobiliteit 
a. Het mobiliteitsbeleid dient gericht te zijn op de essentie van zich zo economisch, veilig en 

milieuvriendelijk mogelijk te verplaatsen met respect voor mens en omgeving.  De zachte 
weggebruiker wordt prioritair beschermd. 

b. Onze voorstellen: 
i. Zwevegem kiest prioritair voor een actief fiets- en openbaar vervoerbeleid 

(losliggende fietspaden, voorrang voor fietsers in de centra, …); er worden 
maatregelen genomen die het fietsen aanmoedigen en het gemotoriseerd 
verkeer zo veel mogelijk afremmen. 

ii. De fietsverbinding (op de Bekaertsite, spoorweg) tussen de Otegemstraat en 
de Deerlijkstraat wordt prioritair gerealiseerd. 

iii. Zwevegem laat geen wegen aanleggen door natuurgebieden (Habitat, VEN, ..); 
de Sluislaan langs het natuurreservaat de Vaarttaluds wordt eind 2022 
definitief gesloten voor gemotoriseerd verkeer.  

iv. Voor de omleidingsweg Moen kiest Zwevegem voor het maximaal behoud van 
en het minimaal verstoren van natuur- en stiltegebieden. 

v. Zwevegem kiest voor een actief beleid waarbij quads en moto’s als 
vrijetijdsgebruik geweerd worden van (voet- en buurt)wegen en uit de zones 
waar conflicten mogelijk zijn met zachte weggebruikers en waar ze een 
verstoring zijn voor het natuurlijk en stilte-milieu.  

vi. Zwevegem treedt consequent op tegen de trainingsritten van rallyrijders. 
vii. Zwevegem stelt een nultolerantie in voor snelheidsovertredingen.  

3 oktober 2017 

 
Natuurpunt Zwevegem 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


