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Zwijnaardse prioriteitenlijst voor het toekomstig 
stadsbestuur van Gent, te realiseren tijdens de legislatuur 
2019/2024 

Tekst besproken en aangenomen door het Overlegplatform Zwijnaarde (OPZw) op 13/11/2018.1  

Samenvatting 

Mobiliteit en verkeersveiligheid 

Om de leefbaarheid van de woonkernen te verbeteren, vragen wij op zeer korte termijn maat-

regelen die zullen leiden tot een significante daling van de negatieve effecten van de omvangrijke 

verkeersstromen door Zwijnaarde. Concreet gaat het over het zo ver mogelijk terugdringen van het 

verkeerslawaai, de luchtvervuiling, het doorgaande autoverkeer tijdens de spitsuren en het zwaar 

transport door woonwijken. In essentie vragen wij oplossingen voor de problemen die wij reeds in 

ons ‘Memorandum’ (van 2013) hadden gemeld en ook lang daarvoor. Er is één vraag aan toege-

voegd: een masterplan voor de snelwegen in en rond Gent voor o.a. een beter evenwicht tussen 

mobiliteit en leefbaarheid.      

Ook wat het parkeren, de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer betreft, herhalen en actua-

liseren wij voornamelijk de reeds eerder gestelde vragen, weliswaar in iets andere bewoordingen. 

De vraag om geïnformeerd en betrokken te worden bij het MCC is nieuw.     

Een voldoende groot draagvlak creëren bij de lokale gemeenschap is een absolute voorwaarde voor 

elke geslaagde verandering. Bijgevolg moet het veranderingsproces volledig transparant verlopen 

met voorafgaande inspraak van de omwonenden, de lokale detailhandel en horeca, de zorgcentra en 

zorgverstrekkers (voor jong en oud), de scholen en de verenigingen. Wij menen dat het Overleg-

platform Zwijnaarde het geschikte forum is om dit buurtoverleg te voeren.  

Groen, ruimtelijke ordening en netheid 

Wij herhalen en actualiseren onze suggesties bij het RUP 169 Groen en onze bezwaren bij de 

Structuurvisie 2030 [Ruimte voor Gent]. In essentie gaat het over natuur- en groencompensatie in de 

woonomgeving voor wat in het verleden is verloren gegaan en een verstedelijking op maat en schaal 

van Zwijnaarde, d.w.z. rekening houdend met onze draagkracht en eigenheid. Ook zwerfvuil en 

sluikstorten moeten bestreden worden. 

Lokaal cultuurbeleid 

Wij vragen een focus op - en meer steun voor - de lokale en kleinschalige cultuurbeleving, op maat 

van ons verenigingsleven. Daarnaast dringen wij aan op het behouden en de reële bescherming van 

ons cultuurhistorisch erfgoed, een beheersondersteuning voor de Nieuwe Melac, lokalen voor 

muziek- en kunstonderwijs, extra diensten en ruimere openingsuren van het lokale bibliotheekfiliaal, 

financiering van lokale culturele initiatieven en het opzetten van een digitaal informatiesysteem voor 

het aankondigen van aankomende activiteiten en evenementen. 

Inspraak en burgerparticipatie 

Wij vragen dat de erkenning van het Overlegplatform, als hét bewonersinitiatief dat burger-

participatie in Zwijnaarde inhoud en vorm geeft, opnieuw bevestigd wordt. Wij wensen dat de 

                                                           
1 Tijdens de OPZw vergadering van 13/11/2018 werd gesteld dat dit document ook basistekst, of programma, 
of overzicht of inventaris van Zwijnaardse vragen kon genoemd worden. 
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ondersteuning door 2 wijkregisseurs en de ‘Wijk-aan-zet’ subsidies worden verder gezet. Als het 

burgerbudget zou herhaald worden, verwachten wij een bijsturing. Wij vragen 2 gemeentelijke 

reglementen m.b.t. 1) inspraak en het recht om verzoekschriften in te dienen en 2) de voorwaarden 

om als wijkcomité of burgerinitiatief beschouwd te worden als voldoende gedragen te zijn. 

Economie en Zwijnaardse eigenheid 

Wij vragen dat Zwijnaarde niet wordt vergeten en onze eigenheid wordt geëerbiedigd. Wij vragen 

een beleid dat de Zwijnaardse lokale handel en horeca actief ondersteunt en wij stellen 4 acties 

voor. 

Jeugd en sport 

Wij vragen lokalen voor onze jeugd en jeugdbewegingen en een kunstgrasmat voor onze 

voetbalploeg.       
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I. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID 
 

1. Randvoorwaarden bij de gigantische verkeersstromen door Zwijnaarde 

Een vlotte verkeersdoorstroming is belangrijk,  

- voor wie in Zwijnaarde woont en leeft, 

- voor wie in Zwijnaarde iemand bezoekt, school of stage loopt, werkt, goederen en diensten 

koopt of aanbiedt of komt leveren,  

- voor wie dwars door Zwijnaarde rijdt, met een andere bestemming – buiten Zwijnaarde, 

maar het uitgangspunt moet zijn dat het auto- en vrachtverkeer, dat dwars door onze omgeving 

rijdt, niet (langer) ten koste mag gaan van  

1. de leefbaarheid van woonkernen (gezond, netjes, veilig, verkeersluw, groen, met respect 

voor de omgeving, met openbare ruimtes van hoge kwaliteit, met voldoende voorzieningen 

en gericht op sociale cohesie), 

2. de ruimtelijke samenhang tussen enerzijds deze woonkernen en anderzijds het water en het 

groen in de omgeving.  

Uitgedrukt in verkeersdensiteit, dwars door woonwijken en vlak bij scholen en zorgcentra, 

behoort de gecumuleerde negatieve impact van de E17, E40, R4 en N60 op Zwijnaarde tot de 

ergste in Vlaanderen. Derhalve moet, vooral in Zwijnaarde, de prioriteit gaan naar het op zeer 

korte termijn drastisch verminderen van de geluidsoverlast, de verkeersonveiligheid, de 

luchtvervuiling, het sluipverkeer, het beslag op en de aantasting van de publieke ruimte en de 

verharding van grote oppervlaktes met een stedelijk hitte eiland (SHE) effect tot gevolg. 

Er zijn recent 2 spitsstroken aan de E17 toegevoegd en er zijn 2 weefstroken op de E40 gepland, 

wat het totaal aantal rijstroken op snel- en ringwegen in Zwijnaarde zal brengen op 18 (= 8 op 

E40, 8 op E17 en 2 op R4-buitenring). Verkeersspecialisten erkennen dat de toename van de 

wegcapaciteit op korte termijn wel een betere verkeersdoorstroming zal opleveren, maar 

waarschuwen dat dit voordeel slechts tijdelijk zal zijn. Door het aanzuigeffect van meer 

rijstroken op snelwegen, zal het uitbreiden van de wegcapaciteit op langere termijn resulteren in 

een nog hogere verkeersintensiteit, met alle nadelen van dien voor de leefbaarheid in 

Zwijnaarde. Bovendien leveren deze extra rijstroken geen voordeel op voor Zwijnaarde.  

Bijgevolg vragen wij dat het stadsbestuur samen met de Vlaamse overheid er voor zorgt dat: 

1) de Ovonde en omgeving binnen de kortst mogelijke tijd worden heraangelegd, waarbij  

a. de verkeersdoorstroming sterk verbetert, door te kiezen voor de meest optimale 

herinrichting [met voorsorteerstroken, ronde punten, kruispunten met verkeerslichten, 

tunnel(s), brug(gen), enz.. of een combinatie van dit alles] die er toe leidt dat het 

doorgaand noord-zuid verkeer in beide richtingen op de N60 zo veel mogelijk wordt 

gescheiden van het bestemmingsverkeer van/naar Zwijnaardse woonwijken, scholen, 

zorgcentra, winkelstraten, bedrijven en bedrijventerreinen,  

b. de verkeersveiligheid van vooral de zwakke weggebruikers de absolute prioriteit krijgt, 

zoals verder uiteengezet in punt I.4 hierna; 

2) de E17 onder de grond gaat; dit is het enige valabele alternatief voor de E17 (met 

verkeerswisselaar in Zwijnaarde, de viaduct boven Gentbrugge en de B401 in Ledeberg en 

Gent-Zuid), dat de leefbaarheid van Zwijnaarde, van Gent, van de Gentse deelgemeentes en 

van de ruime omgeving aanzienlijk zal verbeteren en dat 2 grote natuurgebieden, aan de 

ene kant de Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse Meersen, 

ruimtelijk met elkaar kan verbinden. Dit impliceert dat de E17 onder de grond gaat vanaf de 

brug van Zwijnaarde naar Zevergem over de E17 tot aan het klaverblad van de E17 met de 

R4 in Destelbergen (zoals dit is gevisualiseerd in de film van architect Dirk Coopman); 



Overlegplatform Zwijnaarde, 29/10/2018  4 

3) de E40 wordt overkapt of op een andere wijze doeltreffender van de omgeving 

afgeschermd, niet alleen ter hoogte van de doortocht in St-Denijs-Westrem (wat een 

terechte vraag is in deze deelgemeente), maar ook waar de E40 in Zwijnaarde paalt aan de 

woonwijken Roosken, Rijvissche en Maaltemeers;  

4) in afwachting van voorgaande initiatieven (E17 onder de grond, E40 overkappen) en 

conform,  

a. enerzijds het “Manifest snelwegen in en rond Gent” – onderschreven door o.a. het 

Overlegplatform Zwijnaarde,  

b. en anderzijds de Structuurvisie 2030 [Ruimte voor Gent] p. 128-129,  

alle nuttige maatregelen worden genomen – zoals snelheidsverlaging, geluids- en 

groenschermen, enz. .. - die bijdragen aan het bereiken van het doel, nl. de leefbaarheid 

verhogen en dus woonkernen niet langer laten kreunen onder de lasten van het 

gemotoriseerde wegverkeer; 

5) er een permanent meetpunt van de luchtkwaliteit voor stifstofmonoxide (NO), 

stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en ultrafijn stof (PM2.5) wordt geplaatst in Zwijnaarde, 

hetzij op de Ovonde (N60), hetzij in de woonwijk Roosken (Heerweg-Noord of hoek 

Rooskensstraat/ Hertooiebos). 

2. Het lokaal bewonerstransport scheiden van het zware vrachtverkeer en het woon-

werkautoverkeer voor gans Zwijnaarde en in het bijzonder van/naar de bedrijventerreinen 

Zwijnaarde II (Alinso/Domo) en III (Klaartestraat) 

Lokale wegen, waar de woonfunctie primeert, zijn niet geschikt voor het intense doorgaande 

woon-werkverkeer (met personenwagens) en het doorgaande logistieke transport (met bestel- 

en vrachtwagens) van/naar 

- onderwijs- en zorgcampussen in Zwijnaarde,  

- bedrijven en bedrijventerreinen in Zwijnaarde,  

- Gentse deelgemeenten en de stadskern  

- en de buurgemeenten Merelbeke en De Pinte.  

In Zwijnaarde hoort dit verkeer te rijden over de wegen met een verbindende functie, dit zijn de 

snelwegen E17 en E40, de ringweg R4, de gewestweg N60 en, in veel mindere mate, over de 

gewestweg N469 (Tramstraat – Adolphe della Faillelaan).  

In juni 2001 werd beslist de gewestweg N469 (Zwijnaardsesteenweg te Merelbeke) door 

overdracht terug te geven aan de gemeente Merelbeke, die dit op 10 december 2002 

aanvaardde. Wij vragen hetzelfde voor Gent / Zwijnaarde en wensen dat de stad de N469 

(Tramstraat – Adolphe della Faillelaan) ook overneemt van het Vlaams gewest. 

Sinds het “verkeersleefbaarheidsplan” van 1997/1999, wordt volgehouden dat Zwijnaarde zou 

verlost worden van het vrachtverkeer en het al maar toenemende woon-werkautoverkeer 

van/naar o.a. de vele bedrijventerreinen van zodra de R4-buitenring was doorgetrokken van de 

autokeuring in Zwijnaarde naar de Guldensporenlaan in Merelbeke. In april 2014 werd de laatste 

2,5 km van de R4 geopend. Sindsdien ligt op de R4 een nieuwe rotonde klaar om er op aan te 

takken. Maar van de vooropgestelde positieve effecten kon Zwijnaarde nog niet genieten 

wegens nalatigheid van de verschillende bestuursniveaus om de concrete oplossingen te 

plannen en af te dwingen.  

Zo werd de rechtstreekse aantakking van bedrijven en bedrijventerrein op de R4, nochtans een 

bevoegdheid van - en opdracht voor - de stad Gent, tot op heden niet gerealiseerd! Deze 

infrastructuurwerken waren nochtans reeds opgenomen in de  kennisgevingsnota van november 

2007 (https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis739.pdf): 
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1. een T-aansluiting op de R4 – buitenring met de Nieuwescheldestraat (deelproject P3 ⇨ 

“bestaande uitrit vanaf de R4 – buitenring naar de Zwijnaardsesteenweg (Gent) - Heerweg 

Noord wordt opgeheven en omgevormd als toegang tot het autokeuringsstation) voor 

aansluiting van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso / Domo) en III (Klaartestraat), 

2. een nieuwe ontsluitingsweg voor Coca-Cola (deelproject P12 ⇨ “Op deze manier kan de 

huidige aansluiting van de Gestichtstraat (woonstraat) op de R4-binnenring definitief 

worden afgesloten”. 

Bijgevolg verwachten wij dat het stadsbestuur, in de eerste helft van de legislatuur 2019 – 2025, 

in Zwijnaarde deze lang beloofde aantakkingen op de R4 realiseert. Uiterlijk eind 2021 moeten 

de Zwijnaardse woonkernen verlost zijn van het zwaar vrachtvervoer en van de intense stromen 

woon-werkautoverkeer naar Zwijnaardse bedrijventerreinen II (Alinso / Domo) en III 

(Klaartestraat).  

Twee bijkomende maatregelen zijn nodig om de leefbaarheid van woonwijken te verzoenen met 

de economische belangen van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso / Domo) en III 

(Klaartestraat). 

1. Nieuwe parkeerfaciliteiten op deze bedrijventerreinen kunnen maar in gebruik worden 

genomen als de rechtstreekse aantakking van de ontsluitingswegen op de R4 gerealiseerd is.         

2. Om sluipwegen te sluiten, moeten de bestaande toegangswegen Klaartestraat en 

Nederzwijnaarde geheel of ten dele verboden worden voor doorgaand verkeer en vooral 

voor vrachtverkeer van zodra deze bedrijventerreinen een rechtstreekse toegang hebben tot 

de R4. 

3. Doorgaand verkeer en economische belangen verzoenen met aangenaam, rustig, gezond en 

verkeersveilig wonen en leven in Zwijnaarde 

 

Wij juichen in principe elke overheidsinvestering in de verkeersinfrastructuur in Zwijnaarde toe, 

maar rekenen er op dat het stadsbestuur geen keuzes toelaat die de leefbaarheid, de 

verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in Zwijnaarde negatief beïnvloeden. Ook indien andere 

overheden deze keuzes maken of overwegen, dient het stadsbestuur het Overlegplatform 

Zwijnaarde hierover te informeren en ons te betrekken als bevoorrechte partner vóór en naast 

de wettelijke inspraakprocedures. Bovendien vragen wij dat het stadsbestuur zich met alle 

beschikbare wettelijke middelen zal verzetten tegen wijzigingen aan de verkeersinfrastructuur 

die de leefbaarheid van Zwijnaardse woonwijken zouden kunnen aantasten en bijvoorbeeld 

beroep zal aantekenen wanneer andersluidende beslissingen worden genomen of eigen 

beslissingen van de Stad Gent op hoger niveau (deputatie) worden teniet gedaan.   

Welke mobiliteitsoplossing(en) er ook wordt (worden) gekozen, op korte en/of op lange termijn, 

het intense auto- en vrachtverkeer van en naar scholen, onderwijs- en zorgcampussen, 

bedrijvensites, de R4, de R40 en de buurgemeenten, vooral tijdens de spitsuren, mag vanaf 2019 

niet langer rijden via Zwijnaardse sluipwegen waar de woonfunctie primeert.  

Wij verwijzen ter zake naar het wijkdebat Zwijnaarde op 22/10/2009, waar de problematiek van 

het sluipverkeer, zwaar vrachtverkeer, te hoge snelheid, enz. .. uitgebreid aan bod kwamen en 

oplossingen werden aangereikt, die door de vorige stadsbesturen niet werden gerealiseerd.   

Van bij de start, dus in 2019, moet het stadsbestuur alle doeltreffende hefbomen gebruiken, die 

bijdragen om dit objectief te bereiken. Daarbij moeten efficiënte flankerende maatregelen 

worden genomen om te verhinderen dat het sluipverkeer zich zou verplaatsen naar andere 

woonstraten in Zwijnaarde (of naar andere woonwijken buiten Zwijnaarde).   
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Volgende straten in Zwijnaarde, waar onmiskenbaar de woonfunctie moet primeren, kreunen 

onder het sterk toegenomen auto- en vrachtverkeer: 

 het verkeer van het zuiden en westen: de Klossestraat, de Heistraat, de Krekelstraat, de 

Eedstraat, de Hutsepotstraat, de Campusstraat, de Rijvisschestraat, Maaltemeers, de 

Heerweg-Zuid, de Remi Vlerickstraat en de Joachim Schayckstraat, 

 het verkeer van het noorden en het oosten: de Heerweg-Noord (via de R4 - binnenring en de 

Gestichtstraat en via de R4 – buitenring, uitrit aan de autokeuring), de Isabella Van 

Oostenrijkstraat, de Cornelis de Schepperestraat en Nederzwijnaarde. 

De as Adophe della Faillelaan / Tramstraat (N469) heeft een hybride functie. Naast de 

woonfunctie heeft deze weg ook een verbindende functie voor o.a. wagens van/naar het 

kernwinkelgebied in Zwijnaarde. Niettemin werd met het doortrekken van de R4-Zuid van 

Zwijnaarde naar Merelbeke de verwachting gecreëerd dat de verkeersintensiteit er zou 

verminderen. Deze verwachting werd niet ingelost, integendeel. Met de door ons gevraagde 

overname van deze gewestweg, door de stad Gent (zoals eerder gebeurde in Merelbeke), krijgt 

het stadsbestuur de bevoegdheid en volle verantwoordelijkheid om de verkeersdruk op de N469 

te doen dalen.  

Om ongewenst doorgaand verkeer te ontmoedigen, maar bestemmingsverkeer naar woningen, 

zorgcentra, winkels en horeca toch vrije doorgang te geven, en om de verkeersveiligheid van de 

zwakke weggebruikers – en vooral van kinderen, ouderen, voetgangers en fietsers – in 

woonkernen te verbeteren, moeten volgende maatregelen dringend onderzocht worden - en na 

nauw overleg met de bevolking – desgevallend zo snel mogelijk ingevoerd worden: 

1. niet alleen een snelheidsbeperking tot 30 km/uur waar dit reeds is ingevoerd, maar ook het 

herinrichten van deze straten om de snelheid van het auto- en vrachtverkeer daadwerkelijk 

te remmen tot maximum 30 km/uur, o.a. aan de ingangen van de zone 30 (poorteffect) en 

door op lange en brede straten verhoogde kruisingsvlakken en oversteekplaatsen 

(= verkeersplateaus) te voorzien, met telkens wegversmallingen zo dat auto’s en 

vrachtwagens elkaar niet kunnen kruisen, 

2. het uitbreiden van de zone 30 tot andere buurten (zoals ‘t Schaarken, Roosken, 

Maaltemeers, Rijvissche, ...) en/of het verlagen van de maximumsnelheid in o.a. de 

Rijvisschestraat en de Heerweg-Zuid, tussen de Zandvoordestraat en Zevergem/De Pinte, 

Hondelee-Zwartekobenstraat, … 

3. mogelijks kunnen ook enkele specifieke straten in Zwijnaarde gedefinieerd en ingericht 

worden als: 

a. fietsstraat in beide rijrichtingen (waar fietsers inhalen verboden is) – bv. de 

Gebuurtestraat en de Campusstraat, 

b. schoolstraat (waar 2x per dag, bij het begin en einde van de schooldag, de straat een half 

uur wordt afgezet voor inkomend gemotoriseerd verkeer - met uitzondering van 

hulpdiensten) – bv. de Hutsepotstraat, 

c. speelstraat (bv. tijdens de zomervakantie) of als woonerf (snelheid max. 20 km/uur), 

d. straat met éénrichtingsverkeer - bv. Campusstraat, 

e. straat verboden voor bestuurders van voertuigen die zwaarder geladen zijn dan bv. 2 ton 

of 3,5 ton, 

f. straat waar de toegang verboden is, behalve voor tweewielers en/of uitgezonderd 

plaatselijk verkeer, 

g. enz. … 

4. uiteraard moet de politie alle weggebruikers, en in het bijzonder de auto-, bestelwagen- en 

vrachtwagenbestuurders sensibiliseren om de maximumsnelheid en de andere 

verkeersregels te respecteren en moeten overtreders ook consequent geverbaliseerd en 

beboet worden.   
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Verkeersdrempels, zoals er geplaatst zijn in de Klossestraat en de Rijvisschestraat, veroorzaken 

te veel lawaai- en stofhinder voor omwonenden. Vermits de snelheid na het plaatsen van 

verkeersdrempels kennelijk nog steeds veel te hoog blijft, moet de snelheidsremming met 

andere middelen worden bereikt. Wij vragen dat het stadsbestuur andere methodes gebruikt en 

andere ingrepen in de weginfrastructuur aanwendt om de snelheid te remmen zoals 

wegversmallingen en asverschuivingen, verkeersplateaus, enz. ... De verkeersdrempels ter 

hoogte van de Klossestraat en Heistraat, die niet reglementair zijn geplaatst, moeten 

onmiddellijk verwijderd worden. 

Specifiek m.b.t. de ontsluiting van het Technologiepark (Tech Lane Ghent Science Parc Campus 

A) wijzen wij op de problematiek van de zijingangen van deze site via de Tramstraat. Omwille 

van files op weg naar de hoofdingang aan de Ovonde worden de zijingangen overvloedig 

gebruikt, wat het sluipverkeer, kriskras door Zwijnaarde, aantrekt. Het wederrechtelijk gebruik 

van één van deze zijingangen is strijdig met een afgeleverde bouwvergunning. Na een klacht bij 

de politie werden vaststellingen gedaan. Het is onbegrijpelijk dat deze gekende bouwovertreding 

door het stadsbestuur werd en wordt gedoogd en dat de ruimtelijke gevolgen ervan (het 

sluipverkeer) nog is kunnen toenemen. Wij verwachten dat het stadsbestuur hier zonder verwijl 

een einde aan stelt.  

In het kader van het RUP 148 wordt een plan-MER opgesteld. Op 15/6/2018 werden de eerste 

resultaten publiek gemaakt tijdens een informatievergadering in de Nieuwe Melac in 

Zwijnaarde. Wij betreuren dat de opmaak van het RUP 148 en plan-MER extreem lang aansleept 

en nog steeds niet is afgerond. Wij dringen er op aan dat de conclusies, in het bijzonder deze 

inzake mobiliteit en de leefbaarheid in de woonwijken, zeer snel worden vertaald in concrete 

oplossingen en ingrepen die een onmiddellijk effect ressorteren. 

Gent en De Pinte hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Farys voor een 

studieopdracht tot heraanleg van de Krekelstraat en de Eedstraat. In deze straten primeert de 

woonfunctie. Zoals hiervoor vermeld, lijden beide straten onder sluipverkeer. Bij de heraanleg 

moeten de prioriteiten gaan naar ingrepen die sluipverkeer ontmoedigen, de veiligheid van 

fietsers en voetgangs verhogen en de snelheid van auto’s en vrachtwagens verlagen. Uiteraard 

vragen wij dat de Zwijnaardse bevolking inspraak krijgt in de plannen. Vermits dit dossier al meer 

dan 10 jaar aansleept, verwachten wij een heraanleg in de eerste helft van de volgende 

legislatuur, dus uiterlijk in 2021.  

Zowel de Rijvisschestraat, als de Heerweg-Zuid - tussen Zandvoordestraat en Pont-Noord in 

Zevergem, verwerken veel doorgaand verkeer en zijn in zeer slechte staat. Wij vragen aan het 

stadsbestuur om deze straten opnieuw aan te leggen voor het einde van de legislatuur, dus 

uiterlijk in 2024, met dezelfde prioriteiten als hiervoor vermeld (sluipverkeer ontmoedigen, 

verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen, snelheid van auto’s en vrachtwagens 

verlagen en met inspraak van de buurtbewoners in de plannen). 

Op 23/7/2007 werd de provinciegouverneur aangesteld als Parkbos projectcoördinator. In het 

Parkbosproject was er tussen 2009 tot 2012 een werkgroep mobiliteit actief. Er werd een 

'streefbeeldstudie' voor de N60 uitgewerkt. Deze studie werd niet goedgekeurd en verdween in 

de lade. Tegelijk werd ‘een globale mobiliteitsvisie voor het Parkbos’ ondergebracht in een 

samenwerkingsovereenkomst ‘PGIGZ’ van 1/4/2011. Maar deze overeenkomst liep af op 

1/4/2017 zonder dat de resultaten van de mobiliteitsstudie werden bekend gemaakt. Wij willen 

dat het stadsbestuur er bij de Parkbospartners op aandringt om meer dan 10 jaar na de start van 

het Parkbosproject eindelijk een coherente mobiliteitsvisie voor dit gebied te ontwikkelen - en 

dit uiteraard in nauw overleg met de bewoners en andere belanghebbenden.   
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4. Hoogkwalitatieve fietsverbindingen in - en dwars door Zwijnaarde, zowel op de (noord-zuid) 

groenassen 4 en 5, als tangentieel (oost-west) tussen deze groenassen en met de naburige 

(deel)gemeentes 

Het stadsbestuur en de waterwegbeheerder (de Vlaamse Waterweg) moeten het fiets- en 

voetpad op het jaagpad langs het Scheldekanaal, en in het bijzonder de doorgang langs de 

Domo/Alinso site, behouden als een integraal onderdeel van de groenas 4.  

Wij eisen van het stadsbestuur en de waterwegbeheerder dat Ghent Dredging verdwijnt uit de 

zone tussen Zonneputtragel en de Nieuwescheldestraat. Dit betekent het afbreken van de loods 

en het verwijderen van de materialen, het afval, de baggerboten en de andere vaartuigen aan de 

zwaaikom en langs de oever van het Scheldekanaal. Het jaagpad moet er vrij toegankelijk en 

geschikt worden gemaakt voor voetgangers en fietsers.  

Wij citeren Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, die in een 

interview op 9/6/2017 met de krant De Standaard verklaarde: ‘Vandaag staat multifunc-

tionaliteit van de waterweg bij ons voorop. Fietsen en recreatie horen daarbij’. En hij voegde er 

aan toe: ‘Onze optie is om op ten minste één oever optimale fietsinfrastructuur aan te leggen. 

Zo wordt de andere oever ontlast ..”. Op de andere oever van het Scheldekanaal – nl. op het 

Eiland Zwijnaarde – worden watergebonden activiteiten ontwikkeld. Derhalve moet de oever 

langs de Domo/Alinso site behouden blijven voor fietsen en recreatie. 

Het stadsbestuur moet er samen met de Vlaamse overheid voor zorgen dat de oversteekbaar-

heid van N60 veiliger wordt voor de zwakke weggebruiker, waardoor tegelijk ook de onderlinge 

samenhang van de 2 groenpolen (Scheldevallei en Parkbos) en de bereikbaarheid van deze 

groenpolen vanuit het omliggende woonweefsel worden versterkt. Daarom vragen wij de 

herinrichting van 3 kruispunten op de N60, met als belangrijkste verbetering de veilige oversteek 

van fietsers en voetgangers: 

 aan de Ovonde - met veilige verbindingen naar de aanpalende straten, o.a. naar de 

Tramstraat, het Don Bosco college en Bollebergen - zie ook punt I 1 hiervoor, 

 aan het kruispunt Hutsepotstraat – Rijvisschestraat,  

 aan het kruispunt Krekelstraat – Klossestraat.  

In het kader van een landschapsvisie voor het gebied Rijvissche werd een alternatieve fietsroute 

voor de Rijvisschestraat voorgesteld, die de Oudespoorweg (groenas 5 / Parkbos) zal verbinden 

met de N60. Het tracé zou nu vastliggen. Het lijkt ons evident dat de Zwijnaardse bevolking ter 

zake wordt geïnformeerd en inspraak krijgt. Wij vragen dat het stadsbestuur bij haar partners in 

het Parkbos aandringt op een snelle realisatie van deze alternatieve fietsroute. Op voorwaarde 

dat de Rijvisschestraat, de Putstraat en de Heistraat verkeersluw zijn gemaakt (d.w.z. geen 

doorgaand of sluipverkeer meer) kunnen een aantal geplande trage wegen, die veel discussie 

veroorzaken, geschrapt worden. Uiteraard moet het Overlegplatform Zwijnaarde hierover 

geconsulteerd worden (desgevallend kan dit via de klankbordgroep Parkbos). 

Bij de heraanleg van de Krekelstraat en Heerweg-Zuid, tussen Zandvoordestraat en Pont-Noord 

in Zevergem, moeten veilige, vrij liggende (van de rijweg afgesloten) fietspaden aangelegd 

worden (zie ook punt I 3 hiervoor).  

In straten waar de snelheden tot 50 km/uur (of meer) zijn toegelaten of waar een lagere 

snelheidsbeperking geldt, maar waar de inrichting van de straat toelaat om deze snelheid te 

halen, wensen wij eveneens de aanleg van veilige, van de rijweg afgescheiden, fietspaden. 

Omwille van de vele fietsers van/naar Don Bosco Zwijnaarde menen wij dat dergelijke 

hoogwaardige en veilige fietspaden ook moeten aangelegd worden op de as Adolphe della 
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Faillelaan - Tramstraat (N469). Deze fietspaden dienen volledig fysiek van de rijweg te worden 

afgescheiden. De door ons gevraagde overdracht van deze gewestweg aan de stad Gent geeft 

aan het stadsbestuur de opportuniteit om dit voor het einde van de legislatuur, dus uiterlijk in 

2024, te realiseren. Het stadsbestuur kan hier ook kiezen voor een alternatieve oplossing – nl. de 

spontaan gegroeide fietsroute door de Isabella Van Oostenrijkstraat, de Schaarkenstraat en het 

Technologiepark. Maar dan moet deze alternatieve fietsroute ook geofficialiseerd, bewegwijzerd 

en geoptimaliseerd worden met veilige oversteken, o.a. aan de Heerweg-Noord, en een veilige, 

dus voldoende van het autoverkeer gescheiden, trage weg door het Technologiepark. 

Wij zien geen meerwaarde in fietssuggestiestroken waar voertuigen op straat geparkeerd staan. 

Deze strook wordt dan eerder een parkeerstrook waar fietsers moeten uitwijken. Fietsers 

komen dan mogelijks toch nog in conflict met openslaande portieren. Bovendien lijken het 

maatregelen die in plaats komen van de echt noodzakelijke ingrepen, zoals de aanleg van 

vrijliggende, van de rijbaan afgescheiden, fietspaden. 

Wij vragen om in het recent door het Agentschap Natuur en Bos verworven kasteelpark de 

Ghellinck, deel van het Parkbos in Zwijnaarde, een fiets- en voetweg door het bos aan te leggen 

tussen de Gebuurtestraat en de Hutsepotstraat. Voor alle trage wegen in de omgeving wordt er 

immers verwezen naar het portaal de Ghellinck. Deze fiets- en voetweg is een onmisbare schakel 

in het trage wegen netwerk van Zwijnaarde. Wij dringen er op aan dat het stadsbestuur haar 

partners in het Parkbos hiervan overtuigt en er voor ijvert, dit faciliteert en realiseert in de 

eerste helft van de volgende legislatuur, dus uiterlijk in 2021. Wij wensen dat, in het kader van 

ruilverkavelingen, de fietsweg door het domein de Ghellinck naar het zuiden wordt 

doorgetrokken, van de Gebuurtestraat naar de Krekelstraat en daarna verder, naast Indiana, 

richting N60c en Zevergem. Wij wensen ook een trage weg/doorsteek tussen de Tramstraat en 

de Hutsepotstraat, met het oog op het dubbel gebruik van de parkeerfaciliteiten op het 

Technologiepark (waar tijdens weekend de bezoekers van het Parkbos de auto dan mogen 

parkeren). Bovendien moet de weginrichting, de verlichting en snelheid in de Gebuurtestraat en 

de Eedstraat worden aangepakt, zodat er veilig van/naar deze trage weg in het kasteelpark de 

Ghellinck kan gefietst en gewandeld worden.   

Wij vragen bovendien 

- de aanleg te onderzoeken van een fietsersbrug over de Bovenschelde, tussen Zwijnaarde 

(einde Zwartekobestraat) en Merelbeke (naar het natuurgebied "Scheldemeersen", Oude 

Pontweg/Brandegems Ham), 

- een fietstelpaal aan de Zoë Borluutbrug, alsook het online en in real-time verspreiden van de 

tellerstanden van alle fietstelpalen in Gent, 

- een veiliger inrichting van het kruispunt van het Modderenmanpad (F7- fietssnelweg) en de 

Rijvisschestraat, 

- de lopende onteigeningsprocedure af te ronden, zodat het Halfbunderpad verbreed wordt 

bij de monding in de Hutsepotstraat en de fietsers er veilig en vlot door kunnen rijden.  

Talrijke Zwijnaardse bewoners, in het bijzonder van woonwijken waar veel fietsers door rijden, 

klagen over onaangepast en gevaarlijk rijgedrag door o.a. fietsers – soms in groep – tot zelfs het 

niet respecteren van de verkeersregels, waardoor zowel hun eigen verkeersveiligheid als deze 

van voetgangers in het gedrang komen. De klachten gelden zowel voor klassieke als elektrische 

fietsen, alsook voor de zgn. Speed Pedelecs (die de verkeersregels van bromfietsen moeten 

respecteren en niet beschouwd worden als zwakke weggebruiker) en in de toekomst wellicht 

ook voor voortbewegingstoestellen (als hoverboard, Segway, solowheel of een – al dan niet 

elektrische – step). Wij vragen dat de politie strenger toeziet op de naleving van de 

verkeersregels door deze weggebruikers, hen sensibiliseert – o.a. in scholen en bedrijven - en 

ten slotte ook de overtreders consequent verbaliseert en beboet.  
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5. Het kernwinkelgebied moet autobereikbaar blijven via de invalswegen waar ook het openbaar 

vervoer van/naar Zwijnaarde rijdt 

Het kernwinkelgebied van Zwijnaarde kan omschreven worden als de Adolphe della Faillelaan, 

de Heerweg-Noord en Heerweg-Zuid (aan de tramhalte Klaartestraat, en verder van de 

tramhalte Molen tot het kruispunt van de Heerweg-Zuid met Zandvoordestraat), de Dorpsstraat, 

de Zandvoordestraat, de Hutsepotstraat (van nr. 1 tot 61) en Ter Linden, aan de P+R Hekers.  

Dit kernwinkelgebied moet autobereikbaar blijven voor wie in Zwijnaarde woont en wie er komt 

winkelen, zorgen ontvangt of wenst te consumeren in de horeca. Wie niet in Zwijnaarde woont, 

bereikt dit kernwinkelgebied met de personen-, bestel- of vrachtwagen via de logische 

invalswegen die het minste hinder veroorzaken voor het omliggende woonweefsel, nl. 

- de Tramstraat – Adolphe della Faillelaan (de N469), dit is de west-oost as, 

- de Heerweg-Noord en Heerweg-Zuid, dit is de noord-zuid as.     

De voornoemde logische invalswegen voor auto’s en leveringen naar winkels en horeca zijn ook 

de wegen waar het openbaar vervoer (tram en bussen van De Lijn) van en naar Zwijnaarde rijdt.  

6. Voldoende autoparkeerplaatsen en fietsstallingen in het kernwinkelgebied en in dichtbevolkte 

woonwijken  

Het Mobiliteitsbedrijf heeft op 30/3/2017 en in oktober 2017 een parkeeronderzoek uitgevoerd. 

Daaruit bleek dat de bezettingsgraad hoog is (85% of meer) in de omgeving van: 

- Rooskensstraat - Cyrille Van Veegaetestraat, 

- kruispunt Tramstraat – Heerweg-Noord – Adolphe della Faillelaan, 

- Tramstraat – Hutsepotstraat - N60, 

- Zandvoordestraat tegen Dorp aan. 

De parkeerdruk is er hoog, enerzijds overdag omwille van aanwezige handelaars, horeca en vrije 

beroepen, anderzijds ’s avonds en tijdens weekends, wanneer bewoners voor eigen deur willen 

parkeren in dichtbebouwde wijken. Wij vragen dat de in 2017 verloren parkeerplaatsen bij de 

heraanleg van de Adolphe della Faillelaan worden gecompenseerd. Voor de dichtbebouwde 

wijken ’t Schaarken en Roosken vragen wij dat de parking Heerweg-Noord aan nr. 101, die in juni 

2016 werd voorzien van een grindlaag in aanloop naar de kermis van de dekenij ’t Schaarken, 

behouden blijft als buurtparking. 

Waar de parkeerdruk in Zwijnaarde nu al hoog is en waar deze in de toekomst hoog dreigt te 

worden, moet het Mobiliteitsbedrijf op vaste tijden terugkerende tellingen uitvoeren. Wij 

wensen als Overlegplatform Zwijnaarde hierover geïnformeerd te worden en vooral betrokken 

te worden vooraleer er wordt beslist over het schrappen van parkeerplaatsen of het invoeren 

van betalend parkeren, bewonersparkeren, blauwe zones, éénrichtingsstraten, enz.  

Wij zijn niet gekant tegen het aanmoedigen en zelfs afdwingen van een autoremmend 

parkeerbeleid bij scholen, zorgcentra, bedrijven en op bedrijventerreinen, maar wij vrezen het 

verschuiven van de parkeerdruk naar de aanpalende straten in Zwijnaarde. Het stadsbestuur 

dient de nodige maatregelen te nemen om dit te vermijden, zonder dat parkeren voor de 

bewoners wordt belemmerd of ingeperkt.   

Wij merken ook dat de P+R Hekers vaak onderbenut is en misschien ook onbekend is bij wie met 

de auto naar Zwijnaarde rijdt om op tram 2 te stappen. Daarentegen parkeren tramreizigers 

vaak op de buurtparking aan Heerweg-Zuid nr. 31 en in Ter Linden (van nr. 92 tot 106). De wijze 

waarop de P+R is ingericht op de parking van de sporthal Hekers, blijkt niet optimaal te zijn.   
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Wij staan positief tegenover het aanmoedigen van autodelen en elektrisch rijden. Wij vragen dat 

er in Zwijnaarde, op het publieke domein, voldoende laadpalen voor elektrische wagens worden 

geplaatst. 

Er staan reeds fietsstallingen aan de tramhaltes, aan de P+R / sporthal Hekers, aan het ldc De 

Mantel en her en der op hoeken van straten. Sommige worden weinig gebruikt en anderen 

staan soms (te) vol. Wij verwachten dat de Fietsambassade het gebruik van fietsstallingen 

periodiek monitort en, vooral in het kernwinkelgebied, de capaciteit van fietsstallingen aanpast 

aan de behoeften. Grote fietsstallingen, bv. aan knooppunten zoals tramhaltes, moeten 

beveiligd worden tegen fietsdiefstallen en vandalisme.      

7. Een performant openbaar vervoersaanbod dat het woon-werkautoverkeer van/naar 

Zwijnaarde doet dalen  

Sinds de inhuldiging van de tram in Zwijnaarde, in november 2016, is de frequentie en het 

reizigerscomfort verbeterd. Tegelijk werd bus 5 in Zwijnaarde geschrapt, waardoor het aantal 

bediende haltes is gedaald. In de wijk Hekers rijdt geen bus meer, in de wijk Rijvissche was en is 

er (nog steeds) geen openbaar vervoeraanbod. Wij vragen dat het stadsbestuur van De Lijn 

verkrijgt dat het bestaande openbaar vervoeraanbod minstens op peil blijft. Wat echter 

ontbreekt is een tramaanbod tot de eindhalte op vrijdag- en zaterdagavond na 22u30 tot in de 

kleine uurtjes (minstens 1 en bij voorkeur 2 per uur. 

Vermits het de bedoeling is o.a. de wijken Hekers en Rijvissche te ‘verdichten’ (zie ook punt II 2 

hierna) verwachten wij dat het openbaar vervoersaanbod mee evolueert met - en zich richt naar 

- de wijken waar het reizigerspotentieel het sterkst zal groeien. 

Het verheugt ons dat veel Zwijnaardse bewoners zich met de tram naar de Gentse binnenstad 

verplaatsen, vooral om er te winkelen. Wij betreuren echter dat de tram bijna niet wordt 

genomen door de vele duizenden die in Zwijnaarde werken, school en stage lopen. Tot dusver 

heeft de tramverlening geen noemenswaardige bijdrage geleverd aan een duurzame modal shift 

bij de pendelaars van/naar Zwijnaarde. Dat ligt aan de verkeerde keuze van het tramtracé, waar 

wij in Zwijnaarde ruim op tijd voor hebben gewaarschuwd. Dat het onderzoek naar de 

alternatieven voor het tracé niet correct is gebeurd, werd bevestigd in het verslag van het 

Rekenhof van 23/4/2014 over besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn. 

Zowel de Vlaamse overheid als de vorige stadsbesturen zijn verantwoordelijk voor de foute 

keuze en moeten dit oplossen. 

Wij vragen derhalve dat het stadsbestuur, samen met De Lijn, meer inzet op het laatste en 

eerste stuk van de reis (the last and first mile) - dit is het voor- of natraject tussen de tramhalte 

en de bestemming in Zwijnaarde. Vooral de tramhalte Klaartestraat en iets minder de tramhalte 

Molen moeten, beter dan nu het geval is, uitgebouwd worden tot multimodale mobiliteits-

knooppunten, waar werknemers van de bedrijventerreinen ten westen (Technologiepark / 

Tramstraat) en ten oosten (Zwijnaarde II – Alinso / Domo en Zwijnaarde III - Klaartestraat) zeer 

snel en comfortabel ter bestemming kunnen geraken (en terug) – b.v. met deelfietsen en shuttle 

busjes.  
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Daarnaast moet er openbaar of collectief vervoer worden aangeboden van/naar o.a. de 

bedrijventerreinen Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde - Tech Lane Ghent Science Parc Campus Z + 

Tech Lane Ghent Logistics) en Zwijnaarde II (Alinso / Domo) zodat de vlotte verkeersdoor-

stroming op de R4, vooral tijdens de spitsuren, niet in het gedrang komt door een sterke 

toename van het woon-werkautoverkeer ten gevolge de ontwikkeling en expansie van deze 

bedrijventerreinen.      

8. Zwijnaarde informeren over en betrekken bij het MCC (mobiliteitscoördinatiecentrum) voor 

zuidelijke mozaïek 

Het uittredende stadsbestuur heeft een mobiliteitscoördinatiecentrum (afgekort MCC) opgericht 

om de noodzakelijke ingrepen op vlak van mobiliteit in de zuidelijke mozaïek te coördineren. De 

5 bedrijventerreinen in Zwijnaarde maken deel uit van deze zuidelijke mozaïek. Het MCC is een 

pilootproject dat loopt tot eind 2021. Wij vragen dat het stadsbestuur de Zwijnaardse bewoners 

periodiek informeert en betrekt bij de plannen en activiteiten van het MCC. Wij menen dat het 

Overlegplatform Zwijnaarde het geschikte forum is om dit structurele buurtoverleg te voeren. 

Wij vragen dat het Overlegplatform Zwijnaarde bij het MCC wordt betrokken als stakeholder en 

bevoorrechte partner, en dit los van de ruime communicatie die het stadsbestuur richt tot alle 

andere geïnteresseerden. 
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II. GROEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN NETHEID 

1. RUP 169 Groen en Parkbos 

Enerzijds zijn wij tevreden dat de Prelaatsdreef wordt opgenomen in het ontwerp van RUP 

Groen. Anderzijds zijn wij teleurgesteld in wat het ontwerp van RUP Groen slechts voorziet voor 

Zwijnaarde. 

Zwijnaarde krijgt hierin 6 deelgebieden (van de ± 100 in Gent), samen goed voor 20 ha. In 

vergelijking met Drongen (130 ha) en St-Denijs-Westrem + Afsnee (samen 56 ha) bevat het RUP 

in Zwijnaarde weinig groen.  

Het argument dat Zwijnaarde met het Parkbos reeds veel groen bezit, gaat niet op. Ook een deel 

van St-Denijs-Westrem behoort tot het Parkbos. Bovendien krijgen de genoemde 

deelgemeentes veel bijkomend groen. Extra groen is wat wij ook willen, maar daarvan krijgt 

Zwijnaarde niets. In Zwijnaarde gaat het enkel om bestaand groen.  

Dan maakt het een groot verschil uit of het groengebied in publiek, dan wel in privaat bezit is.  

Het publieke groen van de stad Gent, het OCMW en een natuurvereniging omvat in Zwijnaarde 4 

gebieden: 

1. het kleine buurtpark Hekers en het grotere Zonnebloempark, 

2. het voorplein en een smalle strook aan de Pastorij (die de stad onlangs heeft verkocht), 

3. het Hutsepotbos (reeds in bezit van Natuurpunt), 

4. en de Prelaatsdreef.  

Deze gebieden worden in het RUP opgenomen omdat zij op de bestaande plannen met een 

andere bestemming zijn ingekleurd. Met het RUP is het groen juridisch beter beschermd. In 

realiteit wijzigt er echter niets. 

Het privaat groen betreft het voormalige kasteelpark ‘Scheldelinde’ op de ex-Domo (nu Alinso) 

site, enkele kleine bosjes en tuinzones in Hondelee en stukjes grond rond het Hutsepotbos in 

Rijvissche. In de naburige deelgemeenten wil de stad veel meer groen aankopen dan zij nu al 

bezit. In Zwijnaarde niet. Slechts 10 ha, dus ongeveer de helft van de 20 ha in Zwijnaarde, zal 

aangekocht worden. 

Wij merken op dat Zwijnaarde in de voorbije 15 jaar heel wat groen in de dorpskern heeft 

verloren, met name in het deelgebied Hekers door: 

1. de vervanging van een kleiner OCMW rusthuis (geopend in 1974) met 40 residenten door 

een nieuw en groter woonzorgcentrum (geopend in 2005) met 135 kamers,  

2. de bibliotheek (2007), 

3. de extra balsporthal naast de bestaande sporthal (2014), 

4. de tramterminus met het lokaal van De Lijn (2016), 

5. de 27 assistentiewoningen (9 per verdieping x 3 verdiepingen) De Zonnetuin (2018), 

6. het lokaal dienstencentrum De Mantel – 3 en 2 bouwlagen hoog (2018). 

Het stadsbestuur heeft de Pastorij “Sint-Niklaas” in Zwijnaarde verkocht met achterliggende tuin 

en wal. Enkel het voorplein en een smalle strook worden opgenomen in het RUP 169 Groen. 

Bovendien moeten op het voorplein de nodige erfdienstbaarheden en 2 parkeerplaatsen worden 

gerespecteerd in functie van de verkochte Pastorij met tuin. Van de amper 0,22 ha groen gaat er 

dus nog een deel verloren. Daarentegen blijkt dat al het groen rond de Pastorij “Sint-Gerolf” in 

Drongen wel wordt opgenomen in het ontwerp van RUP 169 Groen. Net zoals in Zwijnaarde is de 

Pastorij in Drongen een beschermd monument. 
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Bijgevolg verwachten wij van het stadsbestuur een extra inspanning in de legislatuur 2019/2024 

om het groene karakter van Zwijnaarde minstens te vrijwaren en wij dringen er nog steeds op 

aan om het openbaar groen te compenseren dat in de voorbije jaren is verhard en/of verkocht.  

In het bijzonder pleiten wij voor een nieuw bos of park ‘Scheldelinde’ voor de noordelijk gelegen 

buurten ’t Schaarken en Roosken. Deze buurten bevinden zich op 1 km van het wijkpark in 

Zwijnaarde (het Zonnebloempark). Volgens de ‘groennorm’ heeft elke Gentenaar recht op een 

parkje op 400 meter afstand. Het voormalige kasteelpark met bos ‘Scheldelinde’, deelgebied van 

het RUP 169 in wording, heeft een oppervlakte van 1,46 ha en ligt in de schaduw van de E17. 

Daarrond zijn een bedrijfsparking, enkele kleine zones voor maakbedrijven en Ghent Dredging 

gelegen. Deze laatste palmt al jaren de oever van het Scheldekanaal in om er materiaal te 

dumpen (zie ook punt I 4 hiervoor).  

Om het verloren gegane groen van de voorbije jaren te compenseren, vragen wij een groter park 

“Scheldelinde”, van ± 8 à 9 ha in plaats van slechts 1,68 ha. Een deel van het “gebied voor 

gemengde regionale bedrijvigheid” moet herbestemd worden als groengebied. Dit moet een 

volwaardig park worden met o.a. een speeltuin voor kinderen. Het bos of park moet het ganse 

gebied omvatten tussen de E17 in het westen, de Alinso-site in het noorden, Nederzwijnaarde 

en de Nieuwescheldestraat in het zuiden, en het Scheldkanaal in het oosten.  

Dit impliceert dat de huidige parking van Domo/Alinso, de bestaande toegang via de gewezen 

Leistraat en het gebouw aan deze ingang eveneens door het stadsbestuur worden aangekocht, 

waarna deze verharde oppervlaktes worden ontpit en omgevormd tot groen. Ghent Dredging 

moet verdwijnen aan de oever van het Scheldekanaal en de spontaan ontwikkelde loofhout-

aanplanten tussen de Nieuwescheldestraat en het jaagpad (beschermd als groen in het BPA 

Kanaal van Zwijnaarde) moeten in het toekomstige park ‘Scheldelinde’ geïntegreerd worden. 

Zoals beschreven in punt I 4 hiervoor moet ook het jaagpad langs het Scheldekanaal aan de ex-

Domo (nu Alinso) site, vanaf de R4-Buitenring – onder de E40 – tot aan de Zonneputtragel over 

een afstand van ± 1,2 km, beschermd worden als groen. 

Volgens het concept RUP 148 Technologiepark Ardoyen – Tramstraat zal de beboste zone tussen 

de E40 en de huidige, maar binnenkort gesloten, oprit van de N60 naar de E40 gedeeltelijk 

herbestemd worden om er universiteits- en bedrijfsgebouwen op te richten. Wij betreuren dit 

en verzetten ons tegen deze ontbossing. Wij dringen ook aan op meer visueel groen als buffer 

tussen woongebieden en bedrijven / bedrijventerreinen – in het bijzonder, maar niet alleen, wat 

het Technologiepark en de bedrijven in de Tramstraat betreft. Anderzijds is er het vooruitzicht 

om delen van het Technologiepark te beschermen als zone voor park. De Universiteit Gent heeft 

voor het Technologiepark een inrichtings- en groenbeheerplan in uitvoering. Het vrijwaren en 

beschermen van groen op het Technologiepark is een goede zaak, maar ten minste, informeer – 

of nog beter, betrek – de Zwijnaardse inwoners hierbij. Wij menen dat het Overlegplatform 

Zwijnaarde het geschikte forum is voor het overleg tussen enerzijds de beheerders en gebruikers 

van het Technologiepark en anderzijds de buurtbewoners. 

Het duurt bijzonder lang vooraleer het Parkbos in Zwijnaarde wordt gerealiseerd. Intussen zijn er 

in De Pinte en St-Denijs-Westrem al geruime tijd volwaardig delen van het Parkbos verworven, 

ontwikkeld en publiek toegankelijk gemaakt (Grand Noble, Rosdambeek, Hooglatem, Schelde-

velde, ..). In Zwijnaarde is dit, ten oosten van de N60, nog lang niet het geval!  

Pas recent, in 2018, beweegt er wel het één en ander. Met de heraanleg van het Maaltebrugge-

park zou gestart worden in 2018. Er was aangekondigd dat het speelbos (tussen de Heerweg-

Zuid, Mattestede en Kelderijstraat) zou ingericht worden in 2018. Dit werd niet gehaald. Eind 

2018 krijgen de plannen wel concrete vorm, met een perspectief op een realisatie in 2020. Dit 

speelbos is overigens van de Scheldevallei gescheiden door de E17. Zolang de E17 bovengronds 
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blijft, zou een doorgang onder de E17 voor fietsers en voetgangers, die het speelbos aan de 

Kelderijstraat met Hondelee en de Zwartekobenstraat verbindt, ook welkom zijn.  

In het kader van de ruilverkaveling Schelde-Leie wordt de mogelijkheid gecreëerd om aan de 

andere zijde van de E17 (kant Scheldevallei) een groenbuffer (strook met bomen en heesters die 

de snelweg visueel afschermt) in te richten. Dit wordt pas ten vroegste na 2020 mogelijk. Wij 

vragen hier extra spoed achter te zetten. 

Er is verder ook een landschapsvisie Rijvissche. Weliswaar stoten de plannen voor de bouw van 5 

flatgebouwen, bestaande uit landschapsvisie Rijvissche, in het gebied tussen de Rijvisschestraat, 

de E40 en de oude spoorwegbedding, op protest. Omwonenden vrezen dat de verharding in dit 

natte gebied tot meer wateroverlast zal leiden en zij verzetten zich tegen meer verkeersdruk en 

het kappen van bomen. Wij vragen dat het stadsbestuur dit protest ernstig neemt en 

milderende maatregelen neemt, o.a. om de verkeersdruk in de Rijvisschestraat te beperken (zie 

ook punt I 3 hiervoor).  

Bovendien heeft het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos het kasteelpark de Ghellinck (langs 

de Eedstraat) gekocht, evenwel zonder de kasteelhoeve (vierkantshoeve) en de voormalige 

hovenierswoning, beiden gelegen aan de Hutsepotstraat 147 en 149. De prioriteiten zijn de 

aanleg van een trage weg voor fietsers en voetgangers door het domein (zie ook punt I 4 hier-

voor) en de inrichting als portaal van het noordelijk deel aan de Hutsepotstraat. Het zou uiter-

aard jammer zijn dat de rest van het kasteelpark, omwille van de munitieproblematiek, nog 

geruime tijd ontoegankelijk zou blijven. Hoewel wij er niet voor pleiten dat er wordt gewacht 

met het openstellen van een trage weg tot het volledige domein is gesaneerd, moet er wel bin-

nen een afzienbare tijd een veilige en duurzame oplossing komen voor de munitieproblematiek.      

Wij vragen dat het stadsbestuur in de volgende legislatuur de studie van de Provincie Oost-

Vlaanderen "Behoud en Herwaardering van de Scheldevallei", uitgevoerd in de periode 1991 – 

1999, opnieuw opneemt en hetzij op het juiste beleidsniveau aankaart, hetzij – voor zover moge-

lijk – naar zich toetrekt. Het opzet moet zijn in het gebied van de Bovenschelde, tussen de 

Adolphe della Faillelaan in het noorden en de grens met De Pinte in het zuiden, het cultuur-

historisch landschap enerzijds en de ecologische waarden anderzijds, te beschermen en te 

versterken.  

Eind 2018, maar vooral in 2019, zal het wijkpark aan de bibliotheek en de assistentiewoningen 

van de Zonnetuin (het Zonnebloempark) heraangelegd worden. Wij vragen dat deze plannen, 

waarvan wij kennis hebben genomen, worden uitgevoerd rekening houdend met de kleine 

opmerkingen van de buurtbewoners, zoals meegedeeld op de informatieavond op 1/2/2018: 

- een parkeerplaats naast de bibliotheek (uitsluitend) voor mindervaliden, 

- het incorporeren van de trage weg Halfbunderpad (aan de achterzijde de P+R Hekers) bij de 

heraanleg van het Zonnebloempark en de verbreding van deze trage weg bij de monding in 

de Hutsepotstraat, zoals beschreven hiervoor in punt I 4.  

2. Ruimtelijke ordening 

Inzake ruimtelijke ordening werd in 2018 de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent vastgesteld. 

Dit is inmiddels definitief van kracht.  

Volgens dit ruimtelijk structuurplan moeten de (reeds verstedelijkte) Zwijnaardse woonwijken 

nog meer verdichten om de stadsuitbreiding op te vangen. Wij beseffen dat de verdichting 

onvermijdelijk is, maar wij zijn zeer bezorgd over het behoud van de Zwijnaardse eigenheid. Wij 

vragen dat het stadsbestuur de Zwijnaardse authenticiteit, die diep geworteld is in een rijke 

geschiedenis, met o.a. verenigingen die plaatselijke tradities eren, ten volle respecteert. Daarom 
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verzetten wij ons tegen een doorgedreven ‘verappartementisering’ en hoogbouw. Wij vragen de 

verdichting in Zwijnaarde uit te bouwen op maat en schaal van het ‘dorp’ Zwijnaarde, rekening 

houdend met de draagkracht, de morfologie en het karakter van wat in Zwijnaarde de voorbije 

generaties is gebouwd. Wij verwijzen naar de enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden op 

vlak van wonen en verdichting op vrijgekomen gronden, mocht men de intunneling van de E17 

kunnen realiseren. 

Het verweven van functies is een mooi principe. Wonen, werken en winkelen – alles in dezelfde 

buurt. Zo creëer je nabijheid. Maar dat geldt helaas heden ten dage niet voor de bedrijven-

terreinen en campussen in Zwijnaarde. De grote groep pendelaars die naar Zwijnaarde komen 

om te werken, is bijna volledig afgescheiden van wie hier woont en van de lokale kleinhandel en 

horeca, die het moeilijk heeft en al grotendeels verdwenen is. Wij vragen dat het stadsbestuur 

voor de verweving van functies creatieve oplossingen voorstelt, uiteraard zonder de mobiliteits- 

en parkeerdruk in woonwijken te verhogen (zie ook punt V hierna).  

Het is positief dat Zwijnaarde prioriteit zal krijgen bij het uitwerken van een ruimtelijke visie. Dit 

houdt in dat er specifiek voor Zwijnaarde, zowel voor mobiliteit als ruimtelijke ordening, één 

structuurschets zal worden opgemaakt. In de Structuurvisie 2030 heeft het stadsbestuur zich 

geëngageerd hiervoor te overleggen met de bewoners. Wij menen dat het Overlegplatform 

Zwijnaarde het geschikte forum is voor dit buurtoverleg. Gelet op ‘de prioriteit’ dient deze 

structuurschets voor Zwijnaarde opgemaakt en goedgekeurd te zijn in de eerste helft van de 

legislatuur, dus ten laatste eind 2021. Daarna moet onverwijld gestart worden met de 

implementatie, zodat op het einde van de legislatuur, uiterlijk in 2024, de concrete realisatie van 

de structuurschets in Zwijnaarde een feit moet zijn.   

Echter, onder geen beding mag de opmaak van de structuurschets een alibi zijn om te talmen 

met maatregelen die het sluip- en vrachtverkeer kunnen weren uit woonstraten. Alle trajecten 

voor Zwijnaarde inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening en groen moeten parallel (dus 

gelijktijdig) lopen, zonder de samenhang er tussen uit het oog te verliezen. 

3. Zwerfvuil en sluikstorten aanpakken 

Zwerfvuil en sluikstorten in de groene zones van Zwijnaarde, langs de wandel- en fietsassen, de 

trage wegen en op het jaagpad langs de Schelde, wekken terecht veel ergernis bij de bewoners. 

De meldingsapp voor sluikstorten is een goed instrument. Meldingen van sluikstorten op de 

gronden van de Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de 

buurgemeenten, private eigenaars, worden doorgegeven, maar of het afval dan ook wordt 

geruimd, is voor de melder niet duidelijk. Wij vragen dat de meldingsapp wordt ontwikkeld tot 

een platform waarbij alle overheden dit als opvolgsysteem gebruiken. 

Zwijnaardse inwoners sporen zowel sluikstorten als zwerfvuil op. Sluikstorten worden gemeld 

aan IVAGO en het zwerfvuil wordt opgeruimd door bewoners zelf (zie o.a. campagnes als 

Mooimakers) met logistieke steun van IVAGO. Wij willen dat de pakkans toeneemt, bv. door zeer 

gericht mobiele camera’s in te zetten.  
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III. LOKAAL CULTUURBELEID 

Het Cultuurplatform Zwijnaarde (CPZW) tracht het lokale cultuurbeleid van de deelgemeente 

Zwijnaarde te stimuleren en te coördineren.  

De meeste lokale culturele organisaties zijn in dit cultuurplatform vertegenwoordigd. Via de 

afgevaardigde van het cultuurplatform in de Gentse cultuurraad krijgt Zwijnaarde ook een 

adviserende stem over het stedelijke cultuurbeleid. 

We vragen dat deze participatie wordt verdergezet en versterkt.  

De deelgemeenten moeten echter meer betrokken worden bij het Gentse cultuurbeleid. Ze 

worden nog te vaak vergeten bij het uitstippelen van initiatieven van cultuurbeleving, die zich 

veelal beperken tot de centrumstad. Dit vergt echter ook middelen, zowel financieel als in 

ondersteuning van de verenigingen. 

Voor de volgende legislatuur 2019-2024 vragen we met aandrang dat er meer focus wordt 

gelegd op de meerwaarde van het lokale cultuurbeleid in de wijken en deelgemeenten buiten 

de historische stadskern. 

In moderne grootsteden evolueren deelgemeenten en buitenwijken soms tot echte 

trekpleisters, wanneer hun eigenheid en aantrekkelijkheid in de verf wordt gezet. In grote 

steden als London en Parijs zijn bepaalde buurten en stadswijken hippe aantrekkingspolen. 

Zwijnaarde beschikt over heel wat troeven, mede dankzij haar historische kastelen, haar rijke 

geschiedenis en haar unieke ligging in de Scheldevallei en aan het Parkbos ten zuiden van Gent.  

Met een onaangepast beleid, dreigen buitenwijken en deelgemeenten als Zwijnaarde echter van 

hun identiteit te worden ontdaan en te evolueren tot “saaie voorstedelijke slaapsteden”, waar 

niets te beleven valt. Dat laatste moet worden vermeden. 

De Gentse cultuurraad kwam in haar memorandum voor de volgende legislatuur tot de conclusie 

dat “the next big thing will be a lot of small things”. Wij sluiten daar volmondig bij aan en pleiten 

voor het inplannen en ondersteunen van voldoende “small things”, op maat van de deelge-

meente en haar lokaal verenigingsleven. Deze zorgen ervoor dat culturele ontplooiing niet stopt 

aan de rand van het centrum, de stadsring of de oevers van de Ringvaart. 

Het succes van de bescheiden culturele programmatie in het nieuwe Ontmoetingscentrum 

Zwijnaarde, de kunst- en cultuurroute TrackZ, de initiatieven van de Koninklijke Harmonie 

Zwijnaarde, de Kunstkring Spectrum, de socio-culturele vereniging Porcaera, en zoveel andere 

verenigingen en creatieve mensen, bewijzen dat er daar bij de inwoners van Zwijnaarde wel 

degelijk interesse voor bestaat. 

Tegelijk wordt die cultuur echter ook graag dicht bij huis genoten. Een divers, laagdrempelig en 

toegankelijk aanbod van cultuur voor de mensen in hun directe leefomgeving is geen luxe, maar 

zorgt ervoor dat iedereen kan participeren. Mensen die minder mobiel zijn, die door familiale 

omstandigheden of werk maar over beperkte vrije tijd beschikken of die cultuurbeleving een 

plaats willen geven tussen tal van andere engagementen, moeten ook van kunst en cultuur 

kunnen genieten. 

1. De rol van het lokale cultuurplatform (LCP) 

Volgens haar beleidsnota hecht de stad Gent veel belang aan participatie en samenwerking met 

het cultureel verenigingsleven. Een “integraal lokaal cultuurbeleid” was een van de doel-

stellingen. 
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In de beleidsnota van 2014 werden de cultuurplatforms echter volledig vergeten. De cultuurraad 

kreeg ook slechts een eervolle vermelding als een adviesorgaan, zonder aansturende rol. 

Bij het begin van de vorige legislatuur hield het bestuur van het cultuurplatform Zwijnaarde nog 

een bevraging bij haar leden (Zwijnaardse verenigingen), waaruit bleek dat vooral de 

overkoepelende en ondersteunende functie van het cultuurplatform wordt geapprecieerd. 

Van het cultuurplatform wordt verwacht dat ze culturele initiatieven kan stimuleren, 

ondersteunen en desnoods zelf coördineren. Verenigingen maar ook individuele culturele 

initiatiefnemers samenbrengen, informeren en laten samenwerken zijn opdrachten die veel 

energie vergen maar vruchten kunnen afwerpen. 

Daarom vragen we dat de stad Gent meer investeert in de lokale cultuurplatforms als facilitator, 

stimulator en coördinator.  

Enkele mogelijke voorbeelden van ondersteuning van de LCP’s zijn: 

- vorming van de cultuurplatforms en hun verenigingen omtrent het opzetten en uitwerken 

van initiatieven (bijv. omtrent subsidies, administratieve aanvragen, het succesvol uitwerken 

van een project, cursus naamgeving straten, pleinen en bruggen, enz.); 

- ter beschikking stellen van een lokaal cultuurondersteuningsfonds, naast het eigen 

werkingsbudget, waarmee het cultuurplatform zelf verenigingen of initiatiefnemers beperkt 

financieel kan ondersteunen bij het organiseren van kleine initiatieven (binnen beperkte 

financiële vorken – bijv. max. 150 euro); 

- de oprichting van een specifieke “adviesraad van lokale cultuurplatforms” met een 

adviesfunctie ten aanzien van aanvragen van projectsubsidies. 

De huidige ondersteuning en structurele inbedding van de LCPs laat hen echter niet toe om deze 

ambities en functies waar te nemen. 

2. (Onroerend) erfgoed 

In Zwijnaarde is nog enorm veel waardevol cultuurhistorisch erfgoed aanwezig. Wij hechten 

groot belang aan het behoud en een reële bescherming daarvan. 

Dit erfgoed maakt deel uit van de rijke geschiedenis van Zwijnaarde en geeft het dorp haar uniek 

karakter.  Ondanks aandringen en zelfs andersluidende eerdere beloftes (cf. de pastorie) werd 

de voorbije legislatuur ronduit onzorgvuldig en lichtzinnig omgesprongen met het Zwijnaardse 

(on)roerend erfgoed. 

We betreuren de verkoop van het beschermd monument van de pastorie van de Sint 

Niklaasparochie en van het oude gemeentehuis met haar unieke raadszaal en Zwijnaardse 

glasramen. 

De volledige private verkoop van de pastorie met achterliggende pastorietuin, palend aan de 

Prelaatsdreef, is een historische vergissing, gelet op de centrale ligging van de gebouwen en het 

omringende groen. Hiermee werd bijvoorbeeld de kans verkeken om naast het dorpsplein een 

centraal gelegen buurtpark (leefgroen) met socio-culturele invulling te voorzien. 

We herhalen opnieuw onze vraag om ook het sterk verkommerde kasteel van het kasteel-

domein Rijvissche (eveneens als monument beschermd) daadwerkelijk te beschermen en 

(geheel of gedeeltelijk) te verwerven. Dit gebouw en domein zou (deels) publiek toegankelijk 

moeten worden gemaakt, gelet op haar historische waarde en ligging.  
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In de Hutsepotstraat staat aan huisnr. 69 de oude brouwerij “De Schelde” te vervallen. Het is 

één van de vroegere brouwerijen (en stokerijen) van Zwijnaarde. Er is nood aan instand-

houdingswerken van het gebouw en de eigenaar moet ertoe worden aangezet en waar nodig 

ondersteund om het gebouw goed te beheren. 

Tot slot dringen we aan op een snelle en grondige restauratie van het beschermde monument 

van de Molen van Zwijnaarde. Deze is in zeer slechte staat en werd, ondanks de reeds in 2015 

aan de eigenaars toegekende kredieten, nog steeds niet gerestaureerd. De stad dient er bij de 

Vlaamse overheid op aan te dringen dat maatregelen tot herstel en behoud door de Vlaamse 

overheid worden afgedwongen. 

3. Nieuwe socio-culturele evenementen in het nieuwe ontmoetingscentrum “de Nieuwe Melac” 

en het Lokaal Dienstencentrum “De Mantel” 

We konden ons de voorbije legislatuur verheugen over het nieuwe “Ontmoetingscentrum 

Zwijnaarde”, de Nieuwe Melac, dat in 2017 feestelijk werd geopend. Nu moet ook worden 

geïnvesteerd in beheersondersteuning, zodat de faciliteiten betaalbaar kunnen blijven voor 

iedereen en het beheer (door de vzw OC Zwijnaarde) professioneel kan worden ondersteund. 

We zijn ook erg blij dat het lokaal dienstencentrum “De Mantel” van het OCMW Gent in 

september 2018 de deuren opende, met heel wat mogelijkheden voor socio-culturele 

activiteiten. 

We dringen er echter op aan dat de stad Gent in haar nieuwe bestuursakkoord en beleidsplan 

voor cultuur een specifieke visie en bijhorend plan zou ontwikkelen om het culturele leven uit de 

centrumstad meer naar de deelgemeenten te vertalen. Het cultuurbeleid moet een 

bruggenhoofd vormen tussen stad en rand. 

Dat kan o.a. worden gerealiseerd door de stadsmusea, het festival van Vlaanderen en Ode Gand, 

de grote Gentse cultuurhuizen, de bibliotheek De Krook enz. (financieel en beleidsmatig) aan te 

moedigen om ook in de deelgemeenten producties te brengen, een deel van hun collectie 

tentoon te stellen of publieksactiviteiten te voorzien. Er dienen concrete doelstellingen ter zake 

in de subsidiereglementen worden opgenomen. 

4. Nood aan leslokalen voor muziekonderwijs en kunstonderwijs, repetitieruimtes, enz. 

Ondanks alle voormelde investeringen, blijft de nood aan atelierruimte, permanente 

tentoonstellingsruimte en lokalen voor repetities (zowel voor muziekverenigingen als kleine 

muziekgroepjes of creatieveling mensen) groot. 

5. Het lokale bibliotheekfiliaal… meer dan een afhaalpunt 

We zijn tevreden dat de nieuwe bibliotheek aan de Krook ook aandacht heeft besteed aan de 

lokale filialen en deze heeft uitgerust met Wifi en een terugbrengsysteem waarbij het filiaal geen 

rol meer speelt. 

De bibliotheek van Gent mist echter ook een uitleenpunt voor gezelschapsspellen en speelgoed, 

zoals vele andere bibliotheken al kennen (o.a. Merelbeke, Gavere, Brussel, enz.). Dit zou in een 

of meerdere filialen op proef kunnen worden uitgerold, i.s.m. enkele spellenclubs en andere 

ondersteunende organisaties. 

Wat betreft het bibliotheekfiliaal Zwijnaarde dringen we aan op langere openingsuren, in het 

bijzonder in het weekend. Enkele uren op zaterdagnamiddag zou zeker een meerwaarde 

betekenen.  Ook zou het aanpalende zaaltje tijdens het weekend steeds overdag open moeten 
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kunnen blijven, zodat gebruikers van het wijkpark daarvan kunnen genieten (toilet en 

schuilplaats bij regenweer). Het zou ook de sociale controle over het park en de fietsenstalling 

aan de eindhalte bevorderen, waar op heden toch vaak vuilnis wordt achtergelaten en zelfs 

fietsen worden gestolen! Een samenwerking met lokale bewoners en verenigingen biedt zeker 

mogelijkheden, bijv. een “co-creatief peterschap” over het zaaltje en het park tijdens de 

weekenddagen. 

6. Financiering van kleinschalige projecten en culturele initiatieven 

Tot slot blijft de financiering van kleinschalige culturele projecten een knelpunt. Dikwijls blijken 

aanvragen niet te worden weerhouden op grond van criteria, die erg subjectief ingevuld worden, 

zoals ‘onvoldoende vernieuwend’, ‘geen co-creatie’, enz. Het burgerbudgetproject werd voor 

vele geëngageerden een totale flop.  De weigering van het Gentse stadsbestuur om een heel 

aantal ingediende projectvoorstellen zelfs niet tot de beoordelingsfase (stemming door de 

burgers) toe te laten, was ondemocratisch, in strijd met het reglement en werkte ontmoedigend 

voor individuele initiatiefnemers. Een eventuele herneming van dit project vergt dan ook 

ernstige bijsturing en een betere afbakening.  

Zoals reeds hoger vermeld, pleiten wij echter voor een lokaal cultuurondersteuningsfonds, 

waarbij een adviescomité binnen het cultuurplatform een actieve rol zou kunnen spelen in de 

toewijzing van kleine subsidies en een adviserende rol ten aanzien van iets grotere bedragen. 

Ook wordt nog steeds het wegvallen van de jaarlijkse financiering van een beeld in een van de 

Gentse wijken betreurd. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de financiering van twee 

erg dure prestigeprojecten als de “kunst”-zuilen op de Korenmarkt. 

7. Communicatie als bron van samenwerking 

Om een lokaal cultuurbeleid te laten uitgroeien is communicatie en publiciteit een kritische 

succesfactor. Op de meest uiteenlopende manieren moeten initiateven bekend kunnen worden 

gemaakt.  

We betreuren sterk dat het burgerbudgetvoorstel van het cultuurplatform Zwijnaarde voor het 

plaatsen van digitale informatieborden voor de UIT-IN-ZWIJNAARDE-agenda niet werd 

toegelaten tot de beoordelingsfase. Dit gebeurde overigens op basis van een volstrekt onjuiste 

motivering (gebrek aan co-creatie en duurzaamheid). Tal van verenigingen waren vragende 

partij voor een dergelijk instrument en bereid om mee te werken. Bij gebrek aan voldoende 

publiek toegankelijke en laagdrempelige communicatiemiddelen, is het ook moeilijk om nieuwe 

doelgroepen en actoren te benaderen en aan te trekken. 

Wij pleiten er dan ook voor dat er in de komende zes jaar een digitaal informatiesysteem zou 

worden opgezet in de deelgemeente voor de aankondigingen van de aankomende activiteiten 

en evenementen. 

8.  Varia 

- We vragen dat de stad Gent vaste vlaggenmasten zou plaatsen aan het dorpsplein. 

- Voor sommige socio-culturele initiatieven blijkt de stad Gent ook de inname van het openbaar 

domein te factureren, wat moeilijk te verantwoorden valt. 
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IV. INSPRAAK EN BURGERPARTICIPATIE 

Na een bewogen wijkdebat gingen enkele inwoners in 2005 met de steun van de dienst 

Gebiedsgerichte Werking van de stad (nu dienst Beleidsparticipatie) van start met een 

Overlegplatform voor Zwijnaarde om de verzuring tegen te gaan.  

Het Overlegplatform heeft een hele evolutie doorgemaakt en werd een actief 

informatieplatform, waar enerzijds opinie wordt gevormd en anderzijds door de stad informatie 

ter beschikking wordt gesteld van de bewoners. Mensen goed informeren is een eerste 

maatregel tegen verzuring. Bovendien kon het Overlegplatform met wisselend succes de 

aandacht trekken van het centraal gerichte stadsbestuur op Zwijnaarde. 

Voor de periode 2019/2024 zal dit nog aan belang toenemen. Zwijnaarde is opnieuw niet 

rechtstreeks vertegenwoordigd in de Gentse gemeenteraad: geen enkele van de Zwijnaardse 

kandidaten werd als gemeenteraadslid verkozen, waardoor Zwijnaarde als enige vroegere 

fusiegemeente helemaal niet formeel vertegenwoordigd is in de gemeenteraad. Dit 

democratisch deficit vergt extra inspanningen vanwege het verkozen bestuur om ervoor te 

zorgen dat Zwijnaarde zich niet verwaarloosd voelt en het Overlegplatform kan dit deels 

faciliteren. 

Burgerparticipatie, en dus ook het Overlegplatform, werd in het vorige bestuursakkoord van 

2012 ingeschreven onder de bevoegdheid van de burgemeester. Er werd bij wijze van erkenning 

in 2014 een charter ondertekend en het Overlegplatform kreeg in 2015 de Goe Bezigprijs. 

Evenwel ligt de beleidsverantwoordelijkheid in ons land en in Vlaanderen erg versnipperd over 

verschillende bevoegdheden en beleidsniveaus. De stad is als lokale partner erg belangrijk, maar 

is voor vele bevoegdheden aangewezen op het engagement van hogere overheden (bv. 

gewestwegen, waterwegen, cultuur, openbaar vervoer, universiteit, …). Het is zaak om 

voldoende invloed uit te oefenen op deze hogere overheden en met hen partnerschappen af te 

sluiten, zoals bijv. bij het Parkbos gebeurde. Dit maakt vaak de afstand van de burger tot het 

beleid zeer groot. 

Het Overlegplatform blijft ondertussen een eenvoudige groep van geëngageerde inwoners, 

zonder structuur of mandaat, met beperkingen en limieten aan haar werking. Het 

Overlegplatform organiseert inspraak, maar is niet verkozen door de bewoners en heeft dus 

geen democratisch mandaat hen in rechte of beleid te “vertegenwoordigen”.  

Het Overlegplatform heeft onvoldoende hefbomen om initiatieven te ontwikkelen die de 

burgerparticipatie kunnen verstevigen en ontbreekt nog een formele identiteit om zich namens 

bewoners te engageren in samenwerkingsverbanden en akkoorden.  

Het Overlegplatform heeft tenslotte ook geen eigen financiële middelen en heeft daarom in 

september 2018 een Wijk-aan-zet subsidie aangevraagd. Wij vragen dat de Wijk-aan-zet 

subsidies worden verdergezet in de legislatuur 2019-2024.  

Wij vragen, zoals in de voorbij legislatuur, dat het stadsbestuur het Overlegplatform Zwijnaarde 

erkent als hét bewonersplatform dat burgerparticipatie in Zwijnaarde inhoud en vorm geeft. Wij 

vragen bovendien het verder zetten en (waar nodig) versterken van de dienst Beleidspartici-

patie, met toewijzing van 2 ambtenaren aan Zwijnaarde.  

Wij eisen dat onverwijld werk wordt gemaakt van het gemeentelijk reglement waarvan sprake in 

artikel 304, §5 van het Vlaams Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017 m.b.t. inspraak en meer 

bepaald het grondwettelijk recht om verzoekschriften in te dienen bij de stedelijke instanties.  
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Wij verzoeken dit zo ruim en gebruiksvriendelijk mogelijk in te vullen zonder al te veel 

bureaucratische belemmeringen. Indien er handtekeningdrempels worden voorzien dringen wij 

er op aan dat deze beperkt worden tot maximum 500, dat die handtekeningen ook digitaal 

zouden kunnen worden ingezameld en dat alle inwoners van Gent die minstens 16 jaar oud zijn 

daar zouden mogen aan deelnemen. 

Indien zou worden beslist het burgerbudget experiment verder te zetten vragen wij daarbij 

maximaal rekening te houden met de daarbij in de vorige legislatuur gemaakte evaluatie van 

maart 2018 en daarbij zeker volgende aanbevelingen ter harte te nemen: 

- verlagen van de ondergrens naar 10.000 euro, 

- voorzien van degelijke financieel- en administratieve ondersteuning, 

- transparanter maken van de beoordeling en de rol van de Dialoogkamer daar in, 

- het voorzien van een externe jury, 

- het expliciteren van wat onder cocreatie wordt verstaan, 

- het uitwerken van een meer sluitende stemprocedure waarbij meer waarborgen worden 

geboden tegen eventueel misbruik waaronder een risicoanalyse, zoals aanbevolen door de 

stedelijke ombudsdienst en de gouverneur. 

Daarnaast verzoeken wij dat het stadsbestuur aan de gemeenteraad onverwijld een reglement 

ter goedkeuring voorlegt waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden een wijkcomité of 

burgerinitiatief wordt beschouwd als voldoende gedragen te zijn, zoals voorzien in artikel 304, 

§6, van het voornoemde Vlaams decreet lokaal bestuur.   
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V. ECONOMIE EN ZWIJNAARDSE EIGENHEID 

Zwijnaarde is meer dan een bekend knooppunt van snelwegen, een tramterminus met P&R, een 

vestigingsplaats voor wetenschappers, ondernemingen en kantoren of een buitenwijk die de 

stadsgroei kan opvangen. Al te vaak stellen wij vast dat Zwijnaarde niet wordt vermeld in 

documenten van de stad, geen aandacht krijgt in publiciteit van/voor Gent, niet voorkomt op 

kaarten die het stadsbestuur laat verspreiden, enz. .. 

Meer dan eens ontstaat de perceptie dat de R40 of de Ringvaart de grens vormen van Gent. Wij 

verwachten dat het stadsbestuur er bij al haar diensten op aandringt om de wijk Zwijnaarde en 

haar bewoners niet langer te vergeten, in woorden en in daden.   

Zoals blijkt uit de Gemeentelijke feitenfiches voor detailhandel 2017 en 2018, kampt Zwijnaarde 

met een grote leegstand van winkelpanden, gemeten in winkelvloeroppervlakte . Wij ervaren al 

lange tijd dat lokale handelaars hun zaak geleidelijk afbouwen en er dan uiteindelijk mee 

stoppen, zonder verderzetten van de activiteit door een overnemer. De langlopende 

werkzaamheden aan de tramverbinding, het schrappen van een aantal parkeerplaatsen langs de 

route en (daarmee gepaard gaand) het slopen van een aantal handelspanden waren daar niet 

vreemd aan. Er worden ook weinig nieuwe handelsinitiatieven opgestart. Nochtans groeit het 

woningaanbod (vooral appartementen) en in beperktere mate ook de bevolking. De Zwijnaardse 

inwoners scoren vrij hoog in de welvaartindex. Bovendien zijn er in Zwijnaarde beduidend meer 

mensen die er werken dan er wonen. Deze consumenten op actieve leeftijd hebben veel te 

besteden. Dit impliceert dat er in Zwijnaarde, zowel op werkdagen als tijdens weekends, een 

interessant potentieel aan klanten aanwezig is voor sectoren als horeca, persoonlijke verzorging, 

levensmiddelen, enz... 

Wij merken dat panden met leegstaande winkels worden gesloopt. In de plaats worden 

appartementen gebouwd. Uiteraard zijn bereikbaarheid met de wagen en voldoende 

parkeerfaciliteiten nog steeds van belang voor de handelaars en horeca. Wij vragen derhalve dat 

er voldoende parkeerplaatsen zijn in het kernwinkelgebied van Zwijnaarde (zie ook punten I 5 en 

I 6 hiervoor). Maar wij geloven niet dat oplossing moet gezocht worden in alsmaar meer 

gemotoriseerd verkeer in Zwijnaarde. In de voorbije jaren is het aantal wagens, dat door 

Zwijnaarde reed, stelselmatig gestegen. En toch sloten winkels en horecazaken de deuren. 

Wij vragen dat het stadsbestuur de Zwijnaardse handel en horeca actief ondersteunt met 

combinatie van elkaar versterkend maatregelen. Wij denken dat volgende acties nuttig kunnen 

zijn. 

1. Moedig het winkelen en consumeren in eigen buurt ‘Zwijnaarde’ aan. Ondersteun 

handelaars en horeca die lokaal willen samenwerken, bij voorbeeld door het opzetten van 

een gemeenschappelijke verlofkalender, het organiseren van een lokale tombola, het 

aanbieden van een ‘Zwijnaardse’ getrouwheidskaart, het uitbouwen van een gezamenlijke 

portaal website, enz.  

2. In punt II 2 hiervoor is reeds verwezen naar verweven. Door ‘verwevenheid’ van functies 

ontstaat er complementariteit. Werken, wonen, winkelen, ontspannen, onderwijs, zorg, enz. 

gebeurt naast en door elkaar. Dus niet meer alle bedrijven samen op één terrein, aparte 

shoppingscentra en baanwinkels langs de steenwegen en residentiële satellietwijken ver 

weg van de stad. Veel beter is alles in dezelfde buurt. Dat is zeer goed voor de lokale 

handelaars en horeca. Hier verwachten wij dat het stadsbestuur sturend optreedt en 

originele en concrete initiatieven voorstelt.  
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3. De beleving bevorderen. Terrasjes op pleinen, een lokale kermis in de buurt en muzikanten 

op straat, kerstverlichting in het kernwinkelgebied in december, wandelen op brede 

voetpaden, enz. dat draagt allemaal bij tot de aangename beleving van winkelen en 

ontspannen met het ganse gezin. Het dorpsplein, het onroerend erfgoed met o.a. talrijke 

kastelen en de natuur van het Parkbos en de Scheldevallei zijn de troeven van Zwijnaarde. 

Wij verwachten dat het stadsbestuur de lokale handel en horeca aanmoedigt en bijstaat om 

daar op in te spelen. Wij stellen voor dat het stadsbestuur een brochure over een wandel- en 

fietsroute “kastelensite Zwijnaarde” laat opmaken, met o.a. een verwijzing naar de lokale 

horeca.   

4. Handelszaken met een complementair aanbod clusteren. Met één winkel creëer je geen 

winkelstraat. Aaneengesloten handelspanden versterken elkaar. In een kleine dorpskern 

clusteren de winkels best samen tot één kernwinkelgebied, waarvan de straten zijn 

genoemd in punt I 5 hiervoor. In Zwijnaarde is de dorpskern echter geleidelijk aan het 

verschuiven naar de tramterminus en wijkbibliotheek, met in de nabijheid een P&R, 

wijkpark, sporthal, scholen en ouderenzorg. In die omgeving moet er op langere termijn 

plaats zijn voor winkel(s) en horeca. Wij vragen dat het stadsbestuur deze opportuniteit 

bekijkt en kansen geeft. 
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VI. JEUGD EN SPORT 

De Zwijnaardse jeugd beschikt niet over de faciliteiten die ze verdient. Dit betreft zowel de 

huisvesting als de ruimte om te spelen en hun werking te ontwikkelen. 

We verheugen er ons over dat de lokalen van KLJ op de bovenverdieping van het Kerksken werden 

gerestaureerd, maar daar houdt het zowat op. 

De achter de pastorie gelegen tuin werd geprivatiseerd en staat niet (meer) ter beschikking als 

speelterrein voor de jongeren van de KLJ. 

De lokalen van Chiro Ambo bovenin het jeugdhuis zijn verouderd en versleten. Ingevolge het succes 

van de jeugdvereniging, kende de groep een belangrijke groei, waardoor niet meer alle kinderen 

tegelijk in de lokalen terecht kunnen, dit omwille van de brandveiligheid. Het gebouw is in feite niet 

langer geschikt om een moderne jeugdwerking op een veilige manier te huisvesten. De 

toegankelijkheid van de lokalen voor minder mobiele kinderen is slecht tot onbestaande. Bovendien 

wordt het terrein omringd door het nieuwe rust- en verzorgingstehuis en de assistentiewoningen 

van de Zilvermolen. Uitbreiding is daar niet meer mogelijk. 

De Zwijnaardse jeugdverenigingen, maar ook de ongeorganiseerde jeugd, beschikken over 

onvoldoende ruimte om nog onbezorgd en ongestoord te kunnen spelen, fuiven of gewoon 

rondhangen, zonder overlast te berokkenen aan de omliggende bewoners. 

Wij pleiten dan ook resoluut voor nieuwe (moderne) lokalen voor Chiro Ambo en een echt 

jeugdontmoetingscentrum (jeugdhuis) in Zwijnaarde, met aangepaste fuiffaciliteiten voor jongeren 

en jeugdverenigingen.  

Deze zouden best worden ingeplant aan de nieuwe groenplaatsen met speelruimte in Zwijnaarde, 

zoals bijvoorbeeld aan het speelbos (‘bufferbos’) langs de E17. 

Daarnaast dient het jeugdontmoetingscentrum op de benedenverdieping van het bestaande 

gebouw verder als polyvalente ruimte te worden behouden, voor kleinschalige initiatieven van 

verenigingen en bewoners (jong en oud) die daarvoor niet in de Nieuwe Melac terecht kunnen (bijv. 

kleine familiefeestjes als babyborrels en communie- of lentefeestjes, uitzendingen op groot scherm, 

activiteiten van verenigingen die er gehuisvest zijn, enzoverder). 

Het vorige stadsbestuur heeft nieuwe kunstgrasmatten voor oefenwedstrijden en jeugdwerking 

laten aanleggen voor heel wat voetbalclubs in Gent en in bijna al haar deelgemeenten. 

VC Zwijnaarde, gelegen te Hondelee 18, werd daarbij vergeten. Wij willen dat ook aan VC Zwijnaarde 

toekomt wat andere clubs reeds hebben gekregen of werd toegezegd. 


