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Dames en Heren, 

Beste schepenen en gemeenteraadsleden, panelleden en kandidaat-raadsleden 

voor de volgende legislatuur, 

Beste dorpsgenoten, vriendinnen en vrienden, 

 

Namens de kerngroepleden van het overlegplatform Zwijnaarde alsook het 

bestuur van het cultuurplatform, dat ons mee ondersteunt, heet ik u van harte 

welkom op onze debatavond. 

We zijn blij dat alle in de gemeenteraad aanwezige fracties onmiddellijk bereid 

waren om vertegenwoordigers af te vaardigen voor ons boeiend en misschien 

ook gevreesd debat over de toekomst van Zwijnaarde. Hopelijk is dat ook een 

teken dat u allen het zeer goed met ons voor heeft. 

Zoals  u weet, tracht het Zwijnaardse overlegplatform reeds ruim twaalf jaar een 

brug te slaan tussen bewoners en stadsbestuur, met medewerking van de 

stedelijke dienst beleidsparticipatie. 

Het voorbije jaar merkten we alvast dat voor bepaalde actualiteitsthema’s, zeker 

wanneer het mobiliteit of woonprojecten in de onmiddellijke omgeving betreft, 

steeds meer bewoners de weg naar onze informatie- en overlegavonden vinden. 

En dat doet plezier.  

We appreciëren dat burgers interesse tonen voor hun omgeving en het lokale 

beleid, omdat we op die manier wakkere en betrokken burgers krijgen, die 

medestanders zijn in de strijd tegen de maatschappelijke verzuring. 

Over het overlegplatform zelf zal Lieven u dadelijk ook nog iets meer vertellen, 

wanneer het thema burgerparticipatie en inspraak aan bod komt.  Ik laat hem 

graag de eer. 

Maar wat ik u al in herinnering wil brengen, is dat het overlegplatform al bij 

aanvang van de legislatuur een memorandum uitwerkte, met daarin een aantal 

bezorgdheden van de Zwijnaardenaars aan het stadsbestuur.  

In antwoord daarop verbond het stadsbestuur zich tot een aantal maatregelen 

in een wijkcharter, dat op een aantal punten echter niet aansloot bij de wensen 



3 
 

 Overlegplatform Zwijnaarde, Politiek debat over de toekomst van Zwijnaarde op 26 april 2018 

van het memorandum. Maar ook dat is democratie en het primaat van de 

politiek. 

Met het overlegplatform besloten we dit voorjaar dat we niet willen wachten op 

een nieuw bestuursakkoord van de toekomstige ploeg om ons memorandum te 

actualiseren. We willen onze bezorgdheden tijdig meegeven aan de aspirant-

bestuurders, zodat ze die al dan niet kunnen meenemen in de 

partijprogramma’s en beloftes voor het komende beleid. 

Een eerste ontwerptekst is al klaar voor de thema’s die vandaag aan bod zullen 

komen, nl. burgerparticipatie en inspraak, cultuur, leefmilieu en ruimtelijke 

ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid.  

Na dit debat gaan we verder aan de slag en zullen we mogelijks onze 

ontwerpteksten verder actualiseren of aanscherpen. Wie daaraan verder wil 

meewerken, is zeker welkom op een van onze volgende vergaderingen. En wie 

interesse heeft om de kerngroep te vervoegen, geeft ook maar eens een seintje. 

Dan wil ik nu graag de panelleden graag in de bekwame handen laten van onze 

moderator, Zaki. Zoals u wellicht weet, staat hij bekend om zijn columns waarin 

hij de Gentse actualiteit op de voet volgt. 

Ik wil u echter eerst ook  nog uitnodigen om na het debat nog even te blijven 

napraten, bij pot en pint. 

Dit is belangrijk, ook voor onze lege kas, want het overlegplatform kreeg helaas 

geen middelen van de dienst beleidsparticipatie om dit debat te organiseren…  

Het zijn dus de kerngroepleden die de kosten voorschieten en op uw 

welwillende consumpties, hier in onze zaal na het debat, durven te rekenen om 

deze te lenigen. 

Ook dat zal dan een van de drijfveren zijn van het overlegplatform om te 

evolueren naar een meer geformaliseerd overlegorgaan, en daarvoor structurele 

middelen aan te vragen bij Wijk aan Zet. 

Ik wens u allen een zeer leerrijke avond toe. 
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1. 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 haar deelgemeenten. 

Burgerparticipatie, en dus ook het Overlegplatform, werd in het 

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 uitgereikt door Vlaams 

minister Joke Schauvliege. 

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. 
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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 financiële middelen, bijvoorbeeld om een politiek debat als dit te 

organiseren, waardoor men op welwillend mecenaat van enkele geëngageerde 

initiatiefnemers moet rekenen…  

1. Erkennen de vertegenwoordigers dit democratisch deficit en zo ja, hoe 

kunnen we de burgerparticipatie vergroten?  Is een lokale raad met 

decretale (informatie- en advies-) bevoegdheden een optie? Kan worden 

overwogen om bepaalde bevoegdheden omtrnet kleinschalige lokale 

initiatieven te delegeren? 

2. Hoe kunnen burgerparticipatiestructuren als het overlegplatform meer 

weerklank krijgen bij de hogere overheden? Welke functie ziet de stad 

voor zichzelf om  de link tussen lokale burgerparticipatie en hogere 

overheden te versterken of waarborgen? 
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2. Cultuurbeleid 

Het cultuurplatform Zwijnaarde heeft een memorandum opgesteld met de 

wensen van haar verenigingen voor de volgende legislatuur. 

Ik wil vooreerst beklemtonen dat we het stadsbestuur erkentelijk zijn voor het 

nieuwe en moderne ontmoetingscentrum, waar we dus ook vanavond van 

kunnen genieten. Daarmee werd voldaan aan een oude verzuchting. En ook het 

nieuwe Lokale Dienstencentrum aan Zonnebloem opent perspectieven voor het 

socio-cultureel leven. 

Evenwel biedt een investering in onroerend goed (de stenen) nog geen garantie 

voor een bloeiend cultureel aanbod. De stenen zijn één ding, een bezielend 

cultuurleven is een andere zaak. En dat is maar mogelijk als we ook de mensen 

en de lokale verenigingen vinden om zich daar achter te zetten. 

Voor de volgende legislatuur vraagt het cultuurplatform in de eerste plaats een 

ondersteunend beleid om een rijk cultureel aanbod, op maat van onze 

deelgemeente, te kunnen opzetten.   

We zijn ons ervan bewust dat we slechts een bescheiden deelgemeente zijn aan 

de rand van een grote stad.  

Maar ik wil ook het memorandum van de Gentse cultuurraad parafraseren: "the 

next big thing will be a lot of small things".  

Wij vragen dus vele “kleine dingen”, en die zijn velerlei: 

- We vragen dat de stad bij het opzetten van grote culturele evenementen 

systematisch ook aan de deelgemeenten denkt. Waarom geen festival van 

Vlaanderen in onze Nieuwe Melac of OdeGand op de oevers van het 

Scheldekanaal? 

- We vragen dat de grote cultuurhuizen in hun aanbod ook de deelgemeenten 

betrekken. Waarom geen concert van de Vooruit of Handelsbeurs in onze 

Nieuwe Melac? Waarom geen gebruik maken van de Kiosk op ons dorpsplein 

voor een harmonieconcert zoals wekelijks op de Kouter? 
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- We vragen betere financiële ondersteuning voor de kleine of middelgrote 

projecten van onze lokale verenigingen. Dikwijls vinden zij de weg niet naar 

subsidies, of zijn die bij gebrek aan eigen inkomsten te beperkt. 

- We vragen dat ook in de deelgemeenten “kunst in de publieke ruimte” wordt 

ondersteund (bijv. een beeld voor de deelgemeente; het hoeven niet altijd 

prestigieuze en peperdure kunstwerken in de kuip van Gent te zijn). 

- Tenslotte vragen we om de meerwaarde van ons cultuurhistorisch erfgoed te 

erkennen, te beschermen en zoveel mogelijk publiek toegankelijk  te houden.  

Zwijnaarde heeft zeer waardevol cultuurhistorisch erfgoed dat nauw verbonden 

is met de geschiedenis van onze stad, gegroeid rond de abdijen van Sint-Baafs 

en Sint-Pieters, en met de aanliggende Schelde.  

Onze kastelensite nodigt uit tot historische wandelingen en duiding. 

Het doet ons pijn dat onroerend erfgoed staat te verkommeren, zoals de 

oliemolen van Zwijnaarde of het kasteel Rijvissche, en dat andere historische 

gebouwen verdwijnen uit publiek bezit, zonder een publieke toegankelijkheid 

(zoals onze pastorij met omwalde tuin of het vroegere gemeentehuis met 

prachtige historische raadszaal). 

Ook befaamde kunstenaars, sommige zelfs wereldwijd, hebben een nauwe band 

met onze deelgemeente. Ze lijken in de eigen stad te worden vergeten (bijv. 

Gilbert Declercq en Paul De Cocker, Bert Servaes, Karel Van de Woestijne, enz.). 

We vragen het bestuur om naar Zwijnaarde en de deelgemeenten door een 

andere bril te kijken en hen als een culturele plus voor de stad te beschouwen in 

plaats van slaapwijken aan de rand van de stad.  

Of zijn de Zwijnaardse Gentenaars “cultuurtoeristen” die maar met tram 2 naar 

het stadscentrum moeten om een graantje kunst en cultuur mee te pikken? 
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3. Groen en ruimtelijke ordening 

Beste panelleden, grote stukken publiek toegankelijk groen bevinden zich in 

Zwijnaarde alsmaar verder weg van de dorpskern, namelijk  

- aan de ene kant op de grens met Merelbeke en Zevergem – de Scheldevallei,   

- en aan de andere kant op de grens met De Pinte en St-Denijs-Westrem – het 

Parkbos lang de oude spoorweg. 

Wie in de Zwijnaardse dorpskern woont, moet over de N60 of onder de E17, om 

van de natuur te genieten. Dit zijn barrières die niet bepaald uitnodigen om naar 

de overkant te fietsen of te stappen. Veel Zwijnaardse inwoners doen dit ook 

niet. Een park op 400 m. van woonwijken, zoals de groennorm voorschrijft, dat 

hebben wij meer aan.  

Maar het groen in de dorpskern staat al jaren onder druk van de verstedelijking. 

De grote site Hekers-Zonnebloem, met destijds o.a. een voetbalveld, is bijna 

voor de helft verhard. Ook al waren de gebouwen en voorzieningen er nodig, 

het ging wel telkens ten koste van het groen. Met de uitverkoop van de 

Pastorietuin verdwijnt er nog een mooi stukje.   

De Stad werkt aan een ambitieus RUP Groen. Wij hadden gehoopt dat dit plan 

voor Zwijnaarde veel extra groen in onze leefomgeving zou brengen. In Drongen 

en St-Denijs-Westrem zal dat wel het geval zijn. In Zwijnaarde echter niet. Een 

van onze voorstellen is om het park Scheldelinde (aan de Domo-site) uit te 

breiden tot de oever van het Scheldekanaal, waardoor Ghent Dredging moet 

vertrekken? Wat is jullie reactie op onze kritiek en voorstellen? 

Het Parkbos in Zwijnaarde stond jarenlang “on hold”. Pas dit jaar zijn er concrete 

plannen voor het Maaltebruggepark, het speelbos langs de E17 en Rijvissche, 

dat een landschapsvisie heeft.  



9 
 

 Overlegplatform Zwijnaarde, Politiek debat over de toekomst van Zwijnaarde op 26 april 2018 

- Maar de belangrijkste kwestie blijft het kasteelpark de Ghellinck. Al 10 jaar 

vragen wij wanneer de Ghellinck een portaal wordt van het Parkbos? Meer 

specifiek: wanneer komt er een trage weg door de Ghellinck?  

- Meer algemeen vraag ik jullie: hoe zal het Parkbos én de verstedelijking in 

Zwijnaarde verzoend worden met een korte keten landbouw?  

Ik weet wel dat o.a. de gewestweg N60 en het Parkbos Vlaamse bevoegdheden 

zijn. Mogen wij er op rekenen dat Gentse politici, de Zwijnaardse belangen 

zullen verdedigen bij hun partijgenoten op hogere beleidsniveaus?  

Inzake ruimtelijke ordening was er de structuurvisie 2030. Volgens dit plan 

moeten de Zwijnaardse wijken, die al verstedelijkt zijn, nog verdichten om de 

stadsuitbreiding op te vangen. Hoe is dit te verzoenen met het behoud van de 

Zwijnaardse eigenheid? En wat zal dit concreet betekenen voor ons? Waar is er 

nog ruimte voor extra inwoners? En waar niet? Zal dit in overleg gebeuren met 

wie hier nu al woont? Appartementen in de plaats van groen – is dat de 

toekomst? De plannen voor 70 extra appartementen in Rijvissche doen ons 

vrezen van wel.        

Nog zo een mooi principe, is het verweven van functies. Wonen, werken en 

winkelen – alles in dezelfde buurt. Zo creëer je nabijheid. Maar dat geldt niet 

voor de bedrijventerreinen en campussen in Zwijnaarde. De grote groep 

pendelaars, die naar Zwijnaarde komt om te werken, is volledig afgescheiden 

van wie hier woont en ook van de lokale kleinhandel en horeca, die het moeilijk 

heeft. 

Voor de Gentse binnenstad zijn er creatieve oplossingen. Maar welke zijn er 

specifiek voor Zwijnaarde? 
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4. Mobiliteit en verkeersveiligheid 

‘Mobiliteit en verkeersveiligheid’ zijn in Zwijnaarde al decennia lang pijnpunten. 

Ideeën en plannen zijn er bij de vleet. Zo is het verkeersleefbaarheid intussen 20 

jaar oud. Maar het blijken loze beloftes te zijn, want realisaties ontbreken. 

Intussen neemt het verkeer in Zwijnaarde gigantische proporties aan. Ik bundel 

mijn vragen aan de panelleden rond 3 thema’s:    

1. Verkeerveiliger Zwijnaarde 

 

• Hoe worden de (invals-)wegen in Zwijnaarde verkeersveiliger voor wie 

zich te voet of per fiets verplaatst   

• voor iedereen [dus: van jong tot oud, zowel voor de inwoner als 

voor wie door Zwijnaarde stapt/fietst] 

• zowel tijdens de spitsuren als op andere momenten, 

• op weg naar de school, het werk, de winkel, de bus- of tramhalte, 

op bezoek, als ontspanning, enz.. 

• niet alleen richting Gentse binnenstad, maar ook naar St-Denijs-

Westrem, De Pinte en Merelbeke 

• veilig = ver weg van het zwaar vrachtverkeer !  

• en laat ons a.u.b. gezonde lucht inademen ! 

 

2. Sluipverkeer aanpakken 

• Hoe het gigantische woon-werk autoverkeer afkomstig van buiten 

Zwijnaarde, dat kriskras en dwars onze woonkernen rijdt, verzoenen met 

rustig, aangenaam en gezond wonen en leven? 

• Of meer bepaald: hoe in Zwijnaarde het steeds maar toenemende 

sluipverkeer weren uit de straten, waar de woonfunctie primeert, zonder 

uiteraard het bestemmingsverkeer naar onze woningen onmogelijk te 

maken? 
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• Waar blijven toch de reeds lang aangekondigde ontsluitingen (o.a. via de 

R4) van de Zwijnaardse bedrijventerreinen in expansie? Wanneer zal in 

Zwijnaarde (eindelijk) het economisch verkeer gescheiden zijn van het 

lokaal bewonerstransport? 

3. 250.000 voertuigen per werkdag 

 

• Een record aantal voertuigen op de E17, E40, R4 en N60 razen voorbij 

Zwijnaardse woonwijken en tasten onze gezondheid en levenskwaliteit 

aan.  Binnenkort rijden voertuigen op 4 rijstroken extra – wat op termijn 

nog meer verkeer zal aantrekken!   

Zijn de Zwijnaardse luchtwegen dan niet de belangrijkste wegen (net 

zoals de luchtwegen in de Gentse binnenstad ook de belangrijkste zijn)?      

• De fly-over en de E17-viaduct moeten weg uit Ledeberg en Gentbrugge? 

100% akkoord! En gaat de E17 vanaf Zwijnaarde (vanaf de brug naar 

Zevergem) ook onder de grond?  

• Vermits Gent, en de ruime regio er rond, veel beter worden door 2 

groenpolen ruimtelijk met elkaar te verbinden - de Scheldevallei in 

Zwijnaarde en de Gentbrugse Meersen – waar op wachten jullie om 

hiervoor te ijveren op Vlaams niveau?  

 

 


