naar een Zwalm dat LEEFT
en om u GEEFT

In dit blad stellen wij ons kort voor en laten je kennis maken
met ons ambitieus toekomstverhaal voor onze gemeente.
Hoofdthema
van het verhaal?
Naar een bruisend en zorgzaam Zwalm, een gemeente
die leeft en om u geeft!
Wij staan voor een bereikbare en betaalbare dienstverlening dicht bij de inwoners.
Wij ondersteunen en geven alle kansen aan initiatieven van bij de bron waarbij
inwoners samen iets willen doen voor elkaar en voor andere mensen.
Wij faciliteren de organisatie van activiteiten en initiatieven.
We bieden hiervoor vooral praktische ondersteuning en werken waar nodig,
een aangepaste subsidieregeling uit.
Wij informeren de inwoners correct, volledig en tijdig. Wij geven alle kansen om mee
te denken en mee te werken aan het beleid van de gemeente.

Eric:

ERIC
DE VRIENDT

Ik wil gaan voor een realistisch beleid zonder
verhoging van de lasten voor de burger.
Ik ben altijd bereikbaar en
hou van het veldwerk tussen de mensen.

OPENBAAR DOMEIN
EN PUBLIEKE RUIMTE
Wij investeren in aangename en groene dorpspleinen in overleg met de buren.
Wij integreren een kernversterkend dorpsgevoel binnen het woonuitbreidingsproject van de Decoenestraat (achter de kerk van Munkzwalm).
Wij investeren verder in actief waterbeleid.
Dit zowel in het licht van erosiebestrijding, beperking van het overstromingsrisico en verhoging van de waterzuiveringsgraad.
Bij wegenwerken houden wij rekening met het structureel stimuleren van verantwoord rijgedrag.
Wij nemen de eisen van het openbaar vervoer, het landbouwverkeer en de
fietsers in aanmerking.
We dragen er zorg voor dat degelijke en betaalbare nutsvoorzieningen
(water, elektriciteit, communicatie) aanwezig zijn als basisrecht voor elke inwoner.
Wij gaan bekijken of de versnelde invoering van ledverlichting als straatverlichting mogelijk is.

LANDEN TUINBOUW
Een groot deel van onze open ruimte wordt bewerkt door land- en tuinbouwers.
Wij waarderen hun werk en ondersteunen hen in de zoektocht naar zo duurzaam mogelijke methodes binnen een economisch haalbaar verhaal.
Wij zetten in op de productie van lokale producten en het creëren van een
lokale markt voor wat men noemt de korte keten. Wij nemen deze doelstellingen op in het kader van de Burgemeestersconvenant en ondersteunen
praktisch bij de zoektocht naar een locatie en dragen bij om de logistiek te
organiseren, eventueel in een geschikte kerk.

Barbara:
BARBARA
FLAMAND

Ik doe niet aan politiek voor mezelf.
Ik doe aan politiek voor de mensen
in mijn gemeente.

ZORG
Wij stimuleren het verder uitbouwen van een kwaliteitsvol en integraal (thuis)
zorgaanbod.
Om mensen daarbij te helpen willen we investeren in een zorgloket, waar
inwoners terecht kunnen met al hun vragen over zorg, woonvoorzieningen
en welzijn.
Daarbij worden twee zogeheten outreachingsniveaus geformuleerd:
• zorgloket, dat bedoeld is voor hulpvragers die relatief zelfstandig zijn
• huisbezoek voor inwoners die weinig zelfstandig zijn
en daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen
De gemeente is hierbij aanspreekpunt en verwijst door naar diverse zorgpartners zonder in concurrentie te treden met privé-initiatieven.

ARMOEDE
Wij hebben aandacht voor kansarmoede en bestaansonzekerheid.
Wij waarderen en ondersteunen de verenigingen die inzetten op het in kaart
brengen en bijstaan van kwetsbare gezinnen en ouderen.
Wij willen alle Zwalmse kinderen de nodige kansen bieden om zich te ontwikkelen. Alle kinderen, uit welk milieu ze ook komen, hebben recht op onderwijs,
sport en zorg. Wij zetten in op een totaalvisie over zorg op maat.
Dit impliceert ook de toegang tot onderwijs, jeugdwerk, sport en cultuur.
Wij hebben oog voor de energiearmoede. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen worstelen met de energiefacturen.
Het verdelen van lunchpakketjes en het mogelijk maken van
uitstapjes en vakanties voor de kwetsbare Zwalmenaar
zijn ook
onze aandachtspunten.
Tevens is het uitbouwen van
een sociaal restaurant
als aanvulling op
het bestaande
seniorenrestaurant
onze betrachting.

Sandrijn:
SANDRIJN
WALRAET

“Een bezige bij”
Ook ik wil mijn steentje bijdragen om het leven
in Zwalm aangenamer en veiliger te maken
ten dienste van alle Zwalmenaren.

VERENIGINGSLEVEN,
SPORT EN CULTUUR
Wij investeren meer in het bruisende verenigingsleven om mensen met elkaar te
verbinden. Wij geven hierbij bijzondere aandacht aan het verlagen van de drempels voor de kansarmen in onze gemeente door bijvoorbeeld een financiële
tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor jeugdbeweging of sportclub.
Wij investeren in sportinfrastructuur en de culturele ontmoetingsplekken.

ECONOMIE
Binnen de enge grenzen van het Vlaams en Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
stimuleren we prioritair het benutten van verlaten terreinen en leegstaande
panden. Dit vooraleer de open ruimte wordt aangesneden.
Wij moedigen jonge en startende zelfstandigen aan om zich in de dorpskernen
te vestigen met activiteiten die kernversterkend werken en het rendement
van de gebruikte ruimtes verhogen.

Freddy:
Als het om mensen gaat, steeds paraat.
FREDDY
FLAMAND

WONEN
Om toekomstgericht en duurzaam te wonen moeten wij rekening houden met
de gewijzigde normen. Wij denken dan aan de energiezuinigheid en de betonstop.
Ook op de veranderingen in de samenstelling van de bevolking willen wij
inspelen. Wij denken dan aan de sterke toename van eenoudergezinnen en
de vergrijzing. Wij staan open voor een debat over wonen, woonkwaliteit en
nieuwe woonvormen en over hoe dat eventueel moet vertaald worden in
vernieuwende verkavelings- en vergunningsvoorschriften.
We streven naar meer en beter wonen en leven in de dorpskernen van onze
gemeente. Bij het woonbeleid houden we rekening met de hedendaagse
normen voor energiezuinige woningen, de mogelijkheden voor grote en
kleine gezinnen. Er moet betaalbare woongelegenheid zijn voor mensen uit
alle lagen van de bevolking.

Magda:
MAGDA
PICARD

In Zwalm verder bouwen aan een zorgzame
en sportieve gemeente.

SENIOREN
Wij ondersteunen ten volle het project van de verhuis van Huize Roborst naar
de locatie aan de Decoenestraat. Dit terrein bevindt zich achter de kerk van
Munkzwalm.
Wij blijven aandachtig voor de noden van een ouder wordende bevolking.
We ondersteunen zoveel mogelijk het zelfstandig wonen en schakelen het
zorgloket in waar wenselijk.

KINDEREN
Wij staan voor een kindvriendelijk beleid. Wij waken erover dat de initiatieven
voor kinderopvang aan alle vragen beantwoorden. Deze dienen zowel voor
baby’s, peuters als leerlingen toegankelijk te zijn. Wij motiveren de plussubsidie
voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt.

Bernhard:
BERNHARD
ARDAEN

Realistisch en constructief,
samen kunnen we meer!

MOBILITEIT
Wij staan voor een herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. We houden
hierbij rekening met het beleid van de ruimtelijke ordening.
Er gaat bijzondere aandacht naar de punten waar de gewestwegen een hinder
vormen in de dorpskernen en de schoolomgevingen.
Daar waar mogelijk voorzien we een traag alternatief.
We plaatsen de fiets meer centraal. Wij richten ons hierbij zowel op woon-werk
verkeer, vrije tijd als toerisme. Waar nodig bouwen we financiële steun uit om
het aankopen en het gebruiken van de (elektrische) fiets te stimuleren.
We zijn voorstander voor een fietssnelweg naar Oudenaarde en Zottegem
en zorgen voor fietsveilige assen (bijv. tussen Noord- en Zuidlaan).
Het landschap van openbaar vervoer staat voor grote veranderingen.
Wij willen hierop inspelen en ervoor zorgen dat vanuit elk dorp de kinderen
veilig naar school kunnen. Belangrijk is ook dat de mensen eenvoudig per
fiets in het centrum geraken en de pendelaars of studenten vlot naar het
station kunnen komen.
Ook een systematische aanpak van trage wegen past in deze visie.

Annelies:
ANNELIES
KEPPENS

Een dierenvriend en sociaal bewogen.
Ik ga voor een respectvolle gemeente waar
jong en oud elkaar kunnen vinden.
Zo bouwen we samen verder aan onze toekomst.

JEUGD
Wij blijven jongeren en hun organisaties betrekken bij het uitstippelen van het
gemeentelijk beleid. Dit leidt tot een geïntegreerd beleid, waar het belang
van jongeren ook aan bod komt en de aangewende middelen goed besteed
worden. Dit kan de gemeente bijvoorbeeld doen door jongeren (organisaties)
proactief te bevragen over diverse thema’s.
Wij erkennen de werking van jeugdorganisaties en voorzien inspraak-mogelijkheden voor en door de jeugd. In de gemeente wordt de infrastructuur voor
jeugdwerk samen met de jeugdwerking zelf tussentijds geëvalueerd en
worden zo nodig bijkomende inspanningen bekeken en uitgevoerd.
Wij blijven het initiatief van de jeugdbewegingen om een eigen lokaal op te
richten op het terrein aan de Sportlaan in Munkzwalm volop steunen.

DIEREN
Niet alleen mensen verdienen zorg. Ook dieren krijgen van ons de juiste aandacht.
Het welzijn van dieren is iets, wat wij belangrijk blijven vinden.
Een gerichte aanpak van verwaarloosde dieren en zwerfkatten moet voor ons
blijvend geïntegreerd zijn in het beleid.

Filip:

FILIP
VANDERBEKEN

Ik hou voor mezelf de focus, om constructief,
ernstig en groepsgedragen te discussiëren en
te communiceren ten dienste van
de Zwalmse bevolking.
Daar wil ik voor gaan, daar sta ik ACHTer.

MILIEU, OMGEVING
EN NATUUR
Wij willen dat de gemeente haar rol die ze in het nieuwe omgevingsbeleid toegewezen krijgt optimaal vervult. Wij nemen initiatieven voor een stimulerend
milieubeleid. Er wordt een waterbeleid gevoerd dat rekening houdt met het
authentieke karakter van elk gebied. Wij kiezen daarbij voor een uitgebalanceerd
natuurbeleid. Dit in samenspraak met de milieuraad en alle verenigingen of
organisaties die met of in de natuur werken.
Participatie en overleg staan hierbij centraal.
Wij realiseren zelf gemeentelijke klimaatdoelstellingen en waarderen en belonen
de inspanningen die hiertoe bijdragen.

OPEN RUIMTE
De gemeente speelt een cruciale rol in het beleid rond de open ruimte.
Een beleid dat gericht is op het verbeteren van het ruimtelijk rendement,
waarbij inbreiding (in de plaats van verdere versnippering), multifunctionaliteit
en het vrijwaren van de open ruimte vooropstaan. Op de site achter de kerk van
Munkzwalm hebben we de mogelijkheid om met experten deze moderne
inzichten uit te werken in samenwerking met de toekomstige gebruikers.

Christine:
CHRISTINE
DESCHAUMES

Ik wil mij graag verder dienstbaar opstellen
voor Zwalm en voor jou.
Je kan op mij rekenen!

ERFGOED
We hebben in Zwalm een tiental kerken en tientallen gebouwen met erfgoedbescherming. Wij realiseren ons dat het Kerkinstituut zich niet meer engageert
voor de meeste kerken in Zwalm. Wij willen bij de herbestemmingen maximaal
de beschouwing van de buurt in acht nemen. Wij stimuleren de buurt om zelf
met initiatieven te komen. In de meest historisch waardevolle kerken zullen we
proberen de minst ingrijpende projecten te realiseren.
Voor het andere erfgoed zullen we een inventarisatie doen en een realistisch
en haalbaar plan opstellen. Met dit plan zullen we ervoor zorgen dat de eigenaars
van een beschermd gebouw, maximaal op subsidies kunnen rekenen.
Wij zijn geen vragende partij om de gangbare vernieuwing van het gebouwenpatrimonium (in het licht van gewijzigde woonbehoeften, energiezuinigheid en
hedendaagse normen) tegen te houden. Wij respecteren het recht van eigenaars
om, binnen het kader van de ruimtelijke ordening, hun eigendom te valoriseren.
Aan de andere kant stimuleren we de voorstanders van karaktervolle gebouwen
om zelf de handen uit de mouwen te steken.

STAP MEE
OP DE WEG
VOORUIT
Stem op CD&V+Zwalm - Lijst nummer 3

1 Eric De Vriendt
2 Barbara Flamand
3 Sandrijn Walraet
4 Freddy Flamand
5 Magda Picard
6 Bernhard Ardaen
7 Annelies Keppens
8 Filip Vanderbeken
9 Christine Deschaumes
Op 14 oktober verkiezen we ook een nieuwe provincieraad.
Provincies pakken bovenlokale problemen aan die effect hebben op onze gemeente.
Zo investeert Oost-Vlaanderen o.a. in de bestrijding van wateroverlast, de aanleg van
veilige en comfortabele fietssnelwegen, in klimaatbeleid en in betaalbaar wonen.
CD&V kiest voluit voor de provincie!
Geef ook onze provinciale kandidaten uw stem en uw vertrouwen zodat wij ook
uw belangen in Oost-Vlaanderen kunnen verdedigen!
Verkiezingsdrukwerk, v.u. Bernhard Ardaen, Vredesplein 26, 9630 Zwalm

