
 

 

2 december 2019, 20u 

 

Inleiding door Tom Van Wynsberge namens het Overlegplatform Zwijnaarde 

 

 

Geachte mevrouw en mijnheer de schepen,  

Mijnheer de logistiek beheerder van de UGent,  

Geachte decanen en professoren van de UGent, 

Beste medebewoners van Zwijnaarde, directie en leerkrachten van Don Bosco, 

Geachte aanwezigen, 

 

 

Namens het overlegplatform Zwijnaarde heet ik u allen van harte welkom op onze informatie- en 

gespreksavond. 

 

Zoals aangekondigd wordt deze avond uitdrukkelijk gewijd aan de problematiek van de mobiliteit op 

en rond het Technologiepark van Zwijnaarde. En dat is niet verbazingwekkend. 

 

Zwijnaarde kampt immers met een groot mobiliteitsprobleem. Op het debat dat we vorig jaar in deze 

zelfde zaal organiseerden in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen, werd dit probleem door alle 

vertegenwoordigers van de politieke partijen, op één na, uitdrukkelijk erkend en werd bevestigd dat 

daar dringend iets aan moet worden gedaan. De voorbije jaren kreeg Zwijnaarde steeds meer te 

kampen met sluipverkeer, onder meer van en naar het Technologiepark en met een verstokte 

verkeersflux op de N60. 

 

Dat is enerzijds het gevolg van de uitbreiding van de economische bedrijvigheid op het 

Technologiepark en de industrieparken Zwijnaarde, anderzijds is dat te wijten aan de gebrekkige 

inrichting van de “Ovonde” op de N60, het openhouden van de afritten van de R4 aan de 

Gestichtstraat en de autokeuring, en tal van andere maatregelen die helaas nog NIET werden 

genomen ...  

 

Hierdoor nam de verkeersleefbaarheid in de woonwijken en de schoolomgeving van Don Bosco af, 

en nam de verkeersonveiligheid omgekeerd verder toe. 

 

Dat het Technologiepark en het Eilandje samen een belangrijke kennispoort van Vlaanderen naar 

de wereld herbergen, daar zijn wij ook in Zwijnaarde terecht fier op. De kenniseconomie is in ons 

kleine landje onze grootste troef. Wij zijn trots dat onze Gentse Universiteit, onze alma mater, in 

samenwerking met tal van bio- en high-techbedrijven, ten dienste staat van de wetenschap en die 

mee ontwikkelt. 

 

Maar de keerzijde is dat verdere uitbreidingen de draagkracht en leerbaarheid van de omgeving 

ernstig dreigen aan te tasten, indien we niet de gepaste maatregelen nemen. 

 

We zijn ook tevreden dat de universiteit daarover zelf heeft nagedacht en voorstellen doet.  

 

De plannen, die de Universiteit Gent ons vanavond voorstellen, dragen we binnen het 

overlegplatform Zwijnaarde een warm hart toe. Don Bosco Zwijnaarde, de Fietsersbond en het 

GentsMilieuFront zijn ook enthousiast.  

 

Wij hopen dat het Gentse stadsbestuur eveneens positief reageert en haar volle steun toezegt. Wij 

zijn ook benieuwd naar de reactie van Voka, die vanavond het laatste woord krijgt.  

 



 

 

Wij hebben ons in Zwijnaarde altijd constructief opgesteld en wij willen dat blijven doen. Wij 

verwachten echter dat de ruimtelijke ordeningsregels gehandhaafd worden. Respect voor regels en 

afspraken vormt de basis voor ons vertrouwen. Wij zullen echter kritisch zijn en luid protesteren als 

de realisatie van de voorstellen op de lange baan worden geschoven. Er is een grens aan het geduld 

dat van ons kan verwacht worden.     

 

Vanuit het overlegplatform Zwijnaarde schuiven we tot slot 5 vuistregels naar voor, die volgens ons 

de sleutels zijn om tot een duurzame oplossing te komen: 

 

1. Koester uw omgeving en de mensen die er wonen; 

2. Denk aan de toekomst en in het bijzonder aan de generaties van morgen; 

3. Durf denken (het credo van de UGent), en wees daarbij kritisch en ambitieus;  

4. Realiseer de verandering binnen een redelijke termijn; 

5. Kies voor de dialoog, niet voor confrontatie, door met iedereen in gesprek te gaan. 

 

Ik wens u een interessante en interactieve avond toe. 

 

 

 

 

 


