
Zwijnaardse prioriteitenlijst
te	realiseren	in	2019/2024

OPZw 13/11/2018
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https://www.facebook.com/toekomstzwijnaarde/

http://www.toekomstzwijnaarde.be/

De	PowerPoint	
opnieuw	
bekijken?

toekomstzwijnaarde@gmail.com



Memorandum	OPZw ⇥ Charter	voor	Zw (2013	– 2018)

Juli	

2013
• Het	Overlegplatform	Zwijnaarde (OPZw)	stelde	een	memorandum	op

Juni	

2014
• Het	stadsbestuur	antwoordde	met	een	Charter	voor	Zwijnaarde

Oktober	

2016
• Het	OPZw evalueerde	het	beleid	(in	aanloop	wijkbeurs	4/2/2017	)

Mei

2017
• Het	stadsbestuur	gaf	antwoord	⇨ besproken	op	OPZw 16/5/2017	



Prioriteitenlijst	OPZw⇥ nieuw	Charter	(2019-2024)

26	april

2018
• Aanzet	tot	memorandum	⇨ naar	alle	deelnemers	wijkdebat

26	juni	

2018
• Oproep	om	mee	te	werken	aan	memorandum	– OPZw vergadering	

Juli	- Sept

2018
• Voorstellen	op

29	okt

2018
• Ontwerp	prioriteitenlijst	⇨ mail	onderhandelaars	bestuursakkoord



Overlegplatform	Zwijnaarde	=	buurtoverleg

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

Goedgekeurde	/	aangepaste	
prioriteitenlijst	(13/11/2018)

Charter	voor	Zwijnaarde

Update	boordtabel	
(road map)		..	zie	volgende

Evaluatie	halfweg
(2021	/	2022)
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Mobiliteit	en	verkeersveiligheid

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheid

Lokaal	cultuurbeleid

Inspraak	en	burgerparticipatie

Economie	en	Zwijnaardse eigenheid

Jeugd	en	sport

OP
Zw 6	thema’s

I
II
III
IV
V

VI



8

1. Randvoorwaarden	bij	de	gigantische	verkeersstromen
2. Lokaal	bewonerstransport	scheiden	van	het	zware	

vrachtverkeer	en	het	woon-werkautoverkeer
3. Doorgaand	verkeer	en	economische	belangen	verzoenen	met	

rustig	en	gezond	wonen	en	leven	in	Zwijnaarde
4. Hoogkwalitatieve	fietsverbindingen	in	en	door	Zwijnaarde
5. Het	kernwinkelgebied	moet	auto	bereikbaar	blijven	via	de	

invalswegen	
6. Voldoende	autoparkeerplaatsen	en	fietsstallingen	
7. Een	performant	openbaar	vervoersaanbod	dat	het	woon-

werkautoverkeer	van/naar	Zwijnaarde	doet	dalen
8. Zwijnaarde	informeren	over	en	betrekken	bij	het	MCC	

(mobiliteitscoördinatiecentrum)	voor	de	zuidelijke	mozaïek

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!

Foto	Marc	Careel

Foto	Marc	Careel
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1. Randvoorwaarden	bij	de	gigantische	verkeersstromen
§ Het	auto- en	vrachtverkeer mag niet	(nog	meer)	ten	koste	gaan	

van	de	leefbaarheid	van	woonkernen	en	de	samenhang	van	
wonen	met	groen	en	water	in	de	omgeving.

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI
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R4WO

Zwijnaarde E40	+	E17	+	R4	buitenring
18 rijvakken	(met spits- en	weefstroken)

250.000 voertuigen	per	werkdag

Zwijnaarde +	N60 +	R4	binnenring
+	6 rijvakken
+ 35.000 voertuigen	per	werkdag

• Door	het	Oosterweelakkoord	wordt	
het	vrachtverkeer	rond	Antwerpen	
omgeleid	via	het	“radicaal	haventracé”	
(zie	blauwe	lijn),	en	komt,	via	de	
Liefkenshoektunnel,	terecht	op	de	E34	
Antwerpen	– Zelzate

• De	R4	West	en	Oost	worden	
omgebouwd	tot	primaire	wegen	die	al	
het	vrachtverkeer	moeten	verwerken	
van	Zelzate	naar	de	knooppunten	op	
de	E40	en	E17

Vademecum	autosnelwegen,	AWV,	18/5/2018



11Luchtkwaliteit:	5	slechte	(rode)	punten,	matig	in	dorpskern	(driehoek)
Verkeerslawaai	+	42%	|	sluipverkeer	30	à	36%
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1. Randvoorwaarden	bij	de	gigantische	verkeersstromen
§ Het	auto- en	vrachtverkeer	mag	niet	(nog	meer)	ten	koste	gaan	van	

de	leefbaarheid	van	woonkernen	en	de	samenhang	met	groen	en	
water	in	de	omgeving.

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

ü Heraanleg Ovonde
o de	verkeersdoorstroming	verbeteren	– het	doorgaande	

noord-zuid-verkeer	scheiden	van	het	verkeer	met	bestemming	
Zwijnaarde	[met	voorsorteerstroken,	ronde	punten,	
kruispunten	met	verkeerslichten,	tunnel(s),	brug(gen),	enz..	of	
combinatie	van	dit	alles]

o de	verkeersveiligheid verbeteren	voor	zwakke	weggebruikers	
(⇥ zie	ook	verder)	

ü E17	onder	de	grond	(cf.	film	architect	Dirk	Coopman	∴∵ ⇢ volgende)
ü E40 doeltreffender	van	de	omgeving	afschermen
ü In	afwachting	van	voorgaande	initiatieven:	snelheidsverlaging,	

geluids- en	groenschermen,	enz.	
ü Permanent	meetpunt	luchtkwaliteit ⇢ Ovonde of	Heerweg-Noord	

Houthakbeheer	
AWV	2018	- 2019
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https://vimeo.com/243364659 E17	onder	de	grond

Foto	Marc	Careel

OPZw, Viadukaduk en andere belangengroepen
bundelen krachten in

MANIFEST SNELWEGEN IN ENROND GENT
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2. Lokaal	bewonerstransport	scheiden	van	het	zware	
vrachtverkeer	en	het	woon-werkautoverkeer
§ Hiërarchie	wegen,	“verkeersleefbaarheidsplan	Zw.”	1997/1999:	
Ø wegen	met	een	verbindende	functie	
Ø ⇥ met	aantakkingen	(ontsluiting)	voor	bedrijventerreinen
Ø lokale	wegen	=	de	woonfunctie primeert	(sluipverkeer	weren)	

§ Wachten	op	R4	⇢ Merelbeke	=	april	2014
§ Zwijnaarde	zal	
Ø oprit	van	N60	⇢ E40	verliezen
Ø oprit	van	N60	⇢ R4-buitenring	in	de	plaats	krijgen
§ Problematiek
Ø woon-werkautoverkeer	(tijdens	spitsuren)	≠	alle	autoverkeer
Ø zwaar	vrachtverkeer	⇢ zeer	vroeg	/	verkeersonveilig
§ Verantwoordelijkheid:	
Ø wegbeheerder:	inrichting	van	de	weg	⇹ functie	van	de	weg	
Ø weggebruiker:	de	wegcode	respecteren	⇎ sluipverkeer

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Zwijnaarde

N60

E17	
(via	De	Pinte)

Ring

E40	/	E17
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Hiërarchie	van	de	wegen	in	Zwijnaarde Wegen	voor	doorgaand	verkeer

E17	->	Kortrijk (Fra)	|	->	Antw (Ned)

E40	->	Oostende	|	->	Brussel	(Duitsl)

R4	– binnenring	(Oost ->	West)

R4	– buitenring	(West	->	Oost)

N60	->	Oudenaarde, Ronse	|	->	Gent

Hybride functie	(verbinden	+	wonen)

N469	Tramstraat – A.	della Faillelaan (°)

Wegen waar	woonfunctie	primeert

=	alle buurten	van	Zwijnaarde
(°)	 met	het	doortrekken	van	de	R4-Zuid	van	Zwijnaarde	naar	Merelbeke	werd	de	
verwachting	gecreëerd	dat	de	verkeersintensiteit	zou	verminderen	op	de	N469

Rechtstreekse aantakkingen

<->	ontsluiting	bedrijven	(-terreinen)
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2. Lokaal	bewonerstransport	scheiden	van	het	zware	
vrachtverkeer	en	het	woon-werkautoverkeer
§ Hiërarchie	wegen,	“verkeersleefbaarheidsplan”	1997/1999,	
§ R4	⇢ Merelbeke	(2014)
Ø Wegen	met	een	verbindende	functie	⇥ ontsluiting	bedrijven
Ø Lokale	wegen	=	de	woonfunctie primeert	(sluipverkeer	weren)	

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen:
afstand	tussen	aansluitingen	op	
primaire	wegen	(zoals	R4)	=	3	à	5	km	

± 3,8	km

ü Overdracht	N469	(Tramstraat	– Adolphe della Faillelaan)	aan	
Gent	(N469	Zwijnaardsesteenweg is	in	2003	overgedragen	aan	
Merelbeke)

ü Coca-Colaweg naar	R4-binnenring	+	bedrijventerreinen
Zwijnaarde	II	(Alinso /	Domo)	en	III	(Klaartestraat)	aantakken
op	R4-buitenring	(zoals	beschreven	in	MER	kennisgevingsnota	2007)

ü Nieuwe	parkeerfaciliteiten	in	gebruik	nemen	als	de	rechtstreekse	
aantakking	van	de	ontsluitingswegen	op	de	R4	gerealiseerd	is

ü Om	sluipwegen	te	sluiten,	moeten	de	bestaande	toegangswegen	
Klaartestraat	en	Nederzwijnaarde geheel	of	ten	dele	verboden	
worden	voor	doorgaand	verkeer	/	vrachtverkeer		



Randvoorwaarden	bij	aanleg	R4	
(Project-MER	R4-zuid	30/4/2009)

17

2014	?
2015	?



18Polytoren	+	parkeergarage	320	wagens

Coca-Colaweg	(2019):	
€	535.200	voor	studiekosten	en	grondverwerving	

Ontsluiting	Zwijnaarde	II	(Alinso)	en	III	(Klaartestraat)
€	230.000	(2018	– 2023)	voor	ontwerp	van	de	wegenis

Verkeersstromen	via	R4	afritten	Gestichtstraat	en	autokeuring



19Polytoren	+	parkeergarage	320	wagens

Coca-Colaweg	(2019):	
€	535.200	voor	studiekosten	en	grondverwerving	

Ontsluiting	Zwijnaarde	II	(Alinso)	en	III	(Klaartestraat)
€	230.000	(2018	– 2023)	voor	ontwerp	van	de	wegenis

Foto	Marc	Careel

Masterplan	
campus	De	Deyne
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Masterplan	Campus	De	Deyne (2015)	

Bestaande	toestand Toekomstige	toestand



Hybride functie	
(deels	woonstraat)

de	Tramstraat
de	Adolphe della
Faillelaan

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
de	Joachim	
Schayckstraat

Verkeer van	het	
noorden	en	oosten
de	Heerweg-Noord	
(van	R4,	via	
Gestichtstraat)
de	Isabella	Van	
Oostenrijkstraat
de	Cornelis	de	
Schepperestraat
Nederzwijnaarde
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3. Doorgaand	verkeer	en	economische	belangen	verzoenen	met	
rustig	en	gezond	wonen	en	leven	in	Zwijnaarde

§ Wijkdebat	Zwijnaarde	22/10/2009
⇨ klachten	over	sluipverkeer,	zwaar	vrachtverkeer,	te	hoge	snelheid
⇨ lijst met	woonstraten die	lijden	onder	overlast	van	het	verkeer		
§ Het	stadsbestuur	moet	
ü zich	verzetten tegen	wijzigingen	aan	de	verkeersinfrastructuur	die	

de	leefbaarheid	van	Zwijnaardse woonwijken	zouden	aantasten	
(o.a.	beroep	aantekenen	tegen	beslissingen	op	hoger	niveau)	

ü daarbij	het	OPZw informeren en	betrekken als	bevoorrechte	
partner	vóór	en	naast	de	wettelijke	inspraakprocedures

ü voor	elke	verandering	een	draagvlak creëren	via	buurtoverleg	in	
het	OPZw ⇢ correct	informeren,	transparantie	garanderen,	
inspraak	organiseren	

ü alle	hefbomen gebruiken	om	tijdens	de	spitsuren	het	sluipverkeer	
te	weren	uit	Zwijnaardse straten	waar	de	woonfunctie	primeert

ü verhinderen dat	het	sluipverkeer	zich	zou	verplaatsen naar	
andere	woonstraten	in	(of	buiten)	Zwijnaarde

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI
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3. Doorgaand	verkeer	en	economische	belangen	verzoenen	met	
rustig	en	gezond	wonen	en	leven	in	Zwijnaarde

§ Het	stadsbestuur	moet	
ü onverwijld	een	einde	stellen	aan	het	wederrechtelijk	(illegaal)	

gebruik	van	een	zijingang	v/h	Technologiepark	(in	strijd	met	
bouwvergunning)

ü de	conclusies	van	het	plan	MER	(RUP	148)	inzake	mobiliteit	en	de	
leefbaarheid	in	de	woonwijken	zeer	snel	vertalen	in	concrete	
oplossingen	en	ingrepen	die	een	onmiddellijk	effect	ressorteren

ü straatbeeld	aanpassen	aan	zone	30	
• aan	ingang	=	poorteffect	
• op	lange	/	brede	straten	=	verhoogde	kruisingsvlakken	en	

oversteekplaatsen	met	wegversmallingen
ü onderzoeken	of	hetzij de	zone	30	kan	uitgebreid	worden	naar	

andere	buurten	(‘t	Schaarken,	Roosken,	Maaltemeers,	Rijvissche,	..)	
hetzij de	maximumsnelheid	er	kan	verlaagd	worden	tot	50	km/u	

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI
Het stadsbestuur	moet	onderzoeken	of	
specifieke	straten	kunnen	ingericht	
worden	als

• fietsstraat	in	beide	rijrichtingen	

• schoolstraat

• speelstraat

• woonerf
• straat	met	éénrichtingsverkeer	
• straat	verboden	voor	voertuigen	

zwaarder	geladen	dan	2	ton	of	3,5	ton
• straat	voorbehouden	voor	plaatselijk

verkeer
!!	het	geheel	van	maatregelen	moet	passen	
in	één	globale	ruimtelijke	visie	op	
Zwijnaarde	(=	structuurplan	Zwijnaarde)
!!	alle ingrepen moeten	een	samenhangend	
geheel	vormen	en	elkaar	versterken



3. Doorgaand	verkeer	en	economische	belangen	verzoenen	met	
rustig	en	gezond	wonen	en	leven	in	Zwijnaarde

§ Het	stadsbestuur	moet	
ü via	de	politie,	alle	weggebruikers	sensibiliseren en controleren

op	het	respecteren	van	de	wegcode
ü verkeersdrempels,	zoals	er	geplaatst	zijn	in	de	Klossestraat en	de	

Rijvisschestraat,	vervangen door	wegversmallingen,	asverschui-
vingen,	verkeersplateaus	of	andere	snelheidsremmende ingrepen

ü samen	met	de	partners,	een	coherente	mobiliteitsvisie voor	het	
Parkbos ontwikkelen	(studie	is	‘verdwenen’	in	PGIGZ	=	Project	
Grote	Infrastructuren	Gent	Zuid,	stopgezet	op	1/4/2017)		

ü de Krekelstraat	en	de	Eedstraat heraanleggen (°)
ü de Rijvisschestraat en	de	Heerweg-Zuid	(van	Zandvoordestraat	
⇢ Zevergem)	heraanleggen (°)

(°)	de	prioriteiten	moeten	gaan	naar	ingrepen	die	sluipverkeer	
ontmoedigen,	de	veiligheid	van	fietsers	en	voetgangs	verhogen	en	de	
snelheid	van	auto’s	en	vrachtwagens	verlagen

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Rijvisschestraat

Krekelstraat

Heerweg-Zuid 23

Sensibiliseren	en	controleren
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4. Hoogkwalitatieve	fietsverbindingen	in	en	door	Zwijnaarde
§ Het	jaagpad langs	het	Scheldekanaal	(ter	hoogte	van	Domo /	

Alinso)	moet	een	fiets- en	voetpad	blijven
§ Ghent Dredging moet	weg	uit	de	zone	tussen	de	Zonneputtragel en	

de	Nieuwescheldestraat +	het	jaagpad	moet	toegankelijk	worden
§ De	oversteekbaarheid	van	de	N60	moet	veiliger worden	voor	

zwakke	weggebruikers	aan
ü de	Ovonde
ü het	kruispunt	Hutsepotstraat	– Rijvisschestraat
ü het	kruispunt	Krekelstraat	– Klossestraat
§ De	veilige	fietsroute	tussen	de	Oudespoorweg – Modderenman-

pad	(F7	fietssnelweg) en	de	Ovonde (Don	Bosco	college)	moet	er	
snel komen

§ Wij	zien	geen	meerwaarde	in	fietssuggestiestroken waar	er	kan	
geparkeerd	worden

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Foto	Marc	Careel
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4. Hoogkwalitatieve	fietsverbindingen	in	en	door	Zwijnaarde
§ Waar	snelheden	tot	50	km/uur	(of	meer)	zijn	toegelaten	of	mogelijk	

zijn,	wensen	wij	veilige,	van	de	rijweg	afgescheiden,	fietspaden
ü o.a.	Krekelstraat,	Heerweg-Zuid	(naar	Zevergem)
ü as	Adolphe	della	Faillelaan	- Tramstraat	(N469)
§ Als	alternatief	voor	fietspad	op	N469,	kan	eventueel	de	fietsroute	

door	de	Isabella	Van	Oostenrijkstraat,	de	Schaarkenstraat en	het	
Technologiepark	geoptimaliseerd	worden	met	o.a.	veilige	oversteken	
aan	Heerweg-Noord	en	trage	weg	door	het	Technologiepark

§ De	politie	moet	sensibiliseren	en	optreden	tegen	onaangepast	en	
gevaarlijk	rijgedrag	door	fietsers	(en	alle	“voortbewegings-
toestellen”)	

§ Geef	prioriteit	aan	een	fiets- en	voetweg	door	het	pas	verworven	
kasteelpark	de	Ghellinck met
§ het	fietspad	verlengen	naar	het	zuiden	(Gebuurtestraat	⇢

Krekelstraat	⇢ Zevergem)	in	het	kader	van	ruilverkavelingen
§ een	doorsteek	tussen	de	Hutsepotstraat	en	de	Tramstraat,	voor	

dubbel	gebruik	van	parkeerfaciliteiten	op	het	Technologiepark

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Zevergem⇆ Heerweg-Zuid

de	Ghellinck

⇊ Zevergem

Technologiepark	⇈
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4. Hoogkwalitatieve	fietsverbindingen	in	en	door	Zwijnaarde
§ Wij	vragen	bovendien
ü de	aanleg	te	onderzoeken	van	een	fietsersbrug over	de	

Bovenschelde,	tussen	Zwijnaarde	(einde	Zwartekobestraat)	en	
Merelbeke	(naar	het	natuurgebied	"Scheldemeersen”)

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

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

ü conform	het	door	de	gemeenteraad	in	1995	besliste	rooi- en	
onteigeningsplan	(zie	De	Kiosk	35),	het	Halfbunderpad te
verbreden	bij	de	monding	in	de	Hutsepotstraat,	zo	dat	de	fietsers
er	veilig	en	vlot	door	kunnen	rijden

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Zwijnaarde

Merelbeke
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5. Het	kernwinkelgebied	moet	autobereikbaar blijven	via	de	
invalswegen	waar	ook	het	openbaar	vervoer	van/naar	
Zwijnaarde	rijdt

§ Het	kernwinkelgebied	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

ü dit	winkelgebied	moet	auto- en	bestelwagen	bereikbaar	
blijven	via	de	logische	invalswegen	die	het	minste	hinder	
veroorzaken	voor	het	omliggende	woonweefsel
• 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

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Alle

winkels

bereikbaar

met wagen
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R4	=	ringweg,	primaire	weg	type	I
N60	=	expresweg,	primaire	weg	type	I
N469	(Tramstraat	– A.	della Faillelaan)	 	=	lokale	
ontsluitingsweg
Heerweg-Noord	en	Heerweg-Zuid	
=	hoofdstraten	
+	Hutsepotstraat,	Dorpsstraat,	Zandvoordestraat	
Winkelkernen:	detailhandel	en	horeca
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6. Voldoende	autoparkeerplaatsen	en	fietsstallingen	in	het	
kernwinkelgebied	en	in	dichtbevolkte	woonwijken

§ De	in	2017	verloren	parkeerplaatsen	bij	de	heraanleg van	de	
Adolphe della Faillelaan moeten gecompenseerd worden

§ De	parking	aan	de	Heerweg-Noord	nr.	101	moet	behouden	blijven	
als buurtparking

§ Waar	de	parkeerdruk	hoog	is,	op	vaste	tijden	terugkerende	
tellingen	uitvoeren	⇢ OPZw betrekken	alvorens	parkeerplaatsen	
te	schrappen	of	betalend	parkeren,	bewonersparkeren en	blauwe	
zones	in	te	voeren

§ Autoremmend parkeerbeleid	t.a.v.	bedrijven	(-terreinen)	mag	er	
niet	toe	leiden	dat	de	parkeerdruk	verschuift	naar	de	aanpalende	
straten	⇢ het	stadsbestuur	moet	er	maatregelen	tegen	nemen,	
zonder	dat	parkeren	voor	de	bewoners	wordt	ingeperkt

§ P+R	Hekers is	vaak onderbenut (tramreizigers	parkeren	er	niet)
§ Gebruik	fietsstallingen	monitoren,	uitbreiden	waar	nodig	+	beter	

beveiligen	tegen	diefstallen	en	vandalisme
§ Akkoord	met	aanmoedigen	van	autodelen	en	elektrisch	rijden	⇢

plaats	a.u.b.	laadpalen	in	Zwijnaarde

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

A.	della Faillelaan Heerweg-Noord

Ovondebermparkeren op	de

Fietsstalling	
tramterminus

Ter	Linden	aan	
P+R	Hekers
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7. Een	performant	openbaar	vervoersaanbod	dat	het	woon-
werkautoverkeer	van/naar	Zwijnaarde	doet	dalen

§ Het	aanbod	aan	openbaar	vervoer	moet	minstens	op	peil	blijven
§ Tramaanbod	a.u.b.	uitbreiden tot	de	eindhalte	op	vrijdag- en	

zaterdagavond	na	22u30	tot	in	de	kleine	uurtjes	(minstens	1	en	bij	
voorkeur	2	per	uur)

§ Het	openbaar	vervoersaanbod	moet mee	evolueren met	de	
bevolkingsaangroei in	Zwijnaardse wijken	die	‘verdichten’	

§ Tram	is	(nog)	geen	succes	bij	wie	naar	Zwijnaarde	komt	werken	⤏
de	bijdrage	van	de	tram	aan	een	duurzame	modal shift	bij	de	
pendelaars	van/naar	Zwijnaarde	is	gering	⤏ er	moet	meer	ingezet	
worden	op	voor- of	natraject tussen	de	tramhalte	en	de	bestemming	
(de	bedrijven)	in	Zwijnaarde	(bv.	met	deelfietsen	en	shuttle	busjes)	
– de	tramhalte	Klaartestraat	moet	multimodaal	knooppunt	
worden

§ Er	moet	openbaar	of	collectief	vervoer	worden	aangeboden	naar	
bedrijventerreinen Zwijnaarde	I	(Eiland)	en	II	(Alinso /	Domo)	
zodat	de	vlotte	verkeersdoorstroming	op	de	R4	niet	in	het	gedrang	
komt	bij	expansie	tewerkstelling		

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Foto	Christa	Coppens

Foto	Benjamin	Brolet

Foto	Marc	Careel
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8. Zwijnaarde	informeren	over	en	betrekken	bij	het	MCC	
(mobiliteitscoördinatiecentrum)	voor	de	zuidelijke	mozaïek

§ Het	MCC	zal	de	noodzakelijke	ingrepen	op	vlak	van	mobiliteit	in	de	
zuidelijke	mozaïek	coördineren	(pilootproject	tot	eind	2021)

§ Focus	op	het	economische	(woon-werk)	vervoer	naar	o.a.	de	5	
bedrijventerreinen	in	Zwijnaarde	

§ Wij	vragen	dat	de	Zwijnaardse bevolking	– via	het	OPZw - wordt	
betrokken	als	stakeholder	en	bevoorrechte	partner,	en	dit	los	
van	de	ruime	communicatie	over	deze	problematiek	

Mobiliteit	en	verkeersveiligheidI

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!

Gesprek	gehad	en	nog	te	voeren	met	
• Viadukaduk
• Geen	2e R17	(Heusden/Destelbergen)
• VOKA,	Vlaams	netwerk	ondernemingen
• Unizo,	Unie	van	Zelfstandige	Ondernemers
• vzw	Ardoyen /	UGent
• actiegroep	sluiten	Gestichtstraat
• GMF	– Gents	MilieuFront
• Fietsersbond
• Don	Bosco	college	/	ouderraad
• ….
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1. ∷ RUP	169	Groen
∷ groen	Technologiepark	
∷ Parkbos	(Maaltebruggepark,	de	Ghellinck,	speelbos)
∷ groenbuffer	E17(ruilverkaveling	Schelde-Leie)
∷ landschapsvisie	Rijvissche
∷ studie	"Behoud	en	Herwaardering	van	de	Scheldevallei“
∷ Zonnebloempark	

2. Ruimtelijke	ordening
• Verdichten
• Verweven	van	functies
• Visie	op	mobiliteit	en	ruimtelijke	ordening	=	één	structuurschets

3. Netheid

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!

Foto	Marc	Careel
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII
① Bedrijventerrein	Alinso /	Domo

voormalige	kasteelpark	‘Scheldelinde’	

② Hondelee
• bosje	achter	de	voetbalclub
• bosje	tussen	woningen	en	hoeve	

van	‘Het	Hof	van	Nonkel	Pat’
• beboste	tuinzones

③ Pastorij
• enkel	het	voorplein	en	de	strook	

ten	noorden	van	de	walgracht

④ Hekers
• Zonnebloempark
• buurtpark	Hekers

⑤ Rijvissche
• bebost	perceel	ten	zuiden	van	de	

E40,	palend	aan	Don	Bosco	
Zwijnaarde

• gebied	dat	bestemd	was	als	
wetenschapspark	(maar	vernietigd	
door	RvS)

⑥ Prelaatsdreef
• Toegevoegd	!!!



34

Prelaatsdreef (herfst)
Prelaatsdreef (zomer)

Hutsepotbos Voortuin	Pastorij

Buurtpark	Hekers

Zonnebloempark

Foto’s	Marc	Careel
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

Zwijnaarde Sint-Denijs-
Westrem +	Afsnee

Drongen

Oppervlakte
deelgemeente	in	km2

12,18 10,19
(0,83 t.o.v.	Zw.)

25,63
(2,10	t.o.v.	Zw.)

RUP	169 Groen	in	ha 21 56 130

Privaat /	publiek	in	% 50	/	50 10	/	90 1	/	99

Aankoop	privaat	groen	
in	ha

10 50 129

Wat als	Zwijnaarde	
proportioneel	evenveel	
groen	kreeg	(in	ha)

60
(dus	40	te	

weinig)
Grootste	groengebied
(oppervlakte in	ha)

Rijvissche
(11,74)

Rosdambeekvallei	
(40,48)

Assels	
(55,50)

Pastorij voortuin - ganse tuin

Oever/jaagpad niet langs	
Scheldekanaal

(Alinso/Domo)

wel langs	de Leie -

deel van St-Denijs-
Westrem is ook Parkbos

Parkbos: de Ghellinck in Zwijnaarde is
nog niet gerealiseerd, de boskern Grand
Noble (66 ha) in St-Denijs-Westrem is
wel gerealiseerd, wat niet verhindert
dat er nog eens ± 40 ha privaat groen in
de Rosdambeekvallei in SDW/Afsnee
wordt aangekocht en publiek toeganke-
lijk gemaakt.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/tear-clip-art-free&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/raindrops-water-nature-liquid-wet-310146/&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_titkfrWAhWSmbQKHcuYBTUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/raindrops-water-nature-liquid-wet-310146/&psig=AOvVaw1WWyGOvseEQ3J-sa9KlqEg&ust=1508414845994350
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos
§ De	reactie	was

• In	Zwijnaarde	hebben	in	het	verleden	al	heel	grote	oppervlaktes	
een	groene	bestemming	gekregen.

• Eigenlijk	moet	de	totale	oppervlakte	aan	groene	bestemmingen	
(ook	de	reeds	bestaande)	in	beeld	gebracht	worden.

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII
Er	is	in	de	afgelopen	15	jaar	publiek	heel	wat	
toegankelijk	groen	verdwenen door:
1. de	vervanging	van	een	kleiner	OCMW	

rusthuis	(geopend	in	1974)	door	een	nieuw	
en	groter	WZC	Zonnebloem	(geopend	in	
2005)

2. de	wijkbibliotheek	(2007)
3. de	extra	balsporthal	naast	de	bestaande	

sporthal	(2014)
4. de	tramterminus	(2016)
5. de	assistentiewoningen	De	Zonnetuin	(2018)
6. het	LDC	De	Mantel	(2018)

de	zone	ten	zuiden	van	
de	Ghellinck

herbestemd van	landbouw- naar	bosgebied
⇨ er	wordt	(nog	steeds)	druk	aan	gewerkt

17,5	ha	bufferbos-
gebied	thv	E17	
de	natuurzone	thv
Rijvissche

die	op	het	gewestplan	woongebied	was

de	vallei	van	de	
Bovenschelde

ingekleurd	als	natuurgebied

heel	veel	kasteelparken ingekleurd	als	groengebied
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos
§ Advies	GECORO

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

Negatief	in	procesnota	28/6/2018
jaagpad watergebonden	

bedrijvigheid
Pastorij zelfde	kadastraal	

perceel	als	gebouw
bosje	oprit	N60⤏ E40	 RUP	148	

Technologiepark
bosje	‘Ten	Bos’ veel	groen	in	

omgeving	+	geen	
onderdeel	van	groter	
geheel

begraafplaatsen	en	
sportvelden

geen	biologische	
waarde

Tijarm buffergebied	

Advies	GECORO	
16/11/2017

Positief	voor	3		van	
de	7	voorstellen

Midden	2019	volgt	een	openbaar	
onderzoek	dat	60	dagen	zal	duren
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Compenseer

verdwenen groen

Foto’s	Marc	Careel
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Compenseer verdwenen groen

Foto	Marc	Careel

Google	street view

Google	street view



Masterplan	Alinso

40

1. RUP	169	Groen	en	Parkbos
§ Een	extra	inspanning	in	de	legislatuur	2019/2024	om	
ü het	groene	karakter	van	Zwijnaarde minstens	te	vrijwaren	
ü het	openbaar	groen	te compenseren dat	in	de	voorbije	jaren	

is	verhard	en/of	verkocht.	
§ Een	groot	bos	of	park	‘Scheldelinde’	

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

• Wit	omlijnd	1,68	ha

• Rood	omlijnd	± 8	à	9	ha

• Afbreken:	gebouw	aan	de	(te	
supprimeren)	ingang	+	Ghent
Dredging +	parking	
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos
§ Technologiepark

• Verzet tegen	herbestemming	van	bosje	aan	oprit	N60	⤏ E40	
om	er	universiteits- en	bedrijfsgebouwen	op	te	richten

• Vraag	om	de	Zwijnaardse inwoners	te	informeren over	- en	
betrekken bij	- het	vrijwaren	en	beschermen	van	groen	met	het	
inrichtings- en	groenbeheerplan	van	de	UGent

§ Parkbos
• (Nog)	geen	realisaties	in	Zwijnaarde (ten	oosten	N60)	⤄

Grand	Noble,	Rosdambeek,	Hooglatem,	Scheldevelde,	…
• Aangekondigd:	heraanleg Maaltebruggepark
• Gepland:	speelbos	(tussen	de	Heerweg-Zuid,	Mattestede	en	

Kelderijstraat)
⇨ zolang	de	E17	bovengronds	blijft,	doorgang	onder	de	E17	voor	

fietsers	en	voetgangers,	die	het	speelbos	aan	de	Kelderijstraat
met	Hondelee en	de	Zwartekobenstraat verbindt

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII
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Maaltebruggepark Speelbos
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1. RUP	169	Groen	en	Parkbos
§ Parkbos

• ANB	heeft	kasteelpark	de	Ghellinck gekocht	zonder	de	kasteel-
hoeve en	de	hovenierswoning

• De	prioriteiten voor	het	OPZw zijn	
- de	aanleg	van	een	trage	weg	door	het	domein	
- de inrichting	als	portaal	van	het	deel	aan	de	Hutsepotstraat

• Binnen	een	afzienbare	tijd	moet	er	een	veilige	en duurzame	
oplossing komen	voor	de	munitieproblematiek

§ Extra	spoed	zetten	achter	groenbuffer	E17,	kant	Scheldevallei	
(ruilverkaveling	Schelde-Leie)

§ Landschapsvisie	Rijvissche:	vraag	naar	milderende	maatregelen	
omwille	van	bouw	70	appartementen	(vrees	voor	wateroverlast en
extra	verkeersdruk)

§ Studie	"Behoud	en	Herwaardering	van	de	Scheldevallei“	opnieuw	
opnemen

§ Zonnebloempark	in	2019	heraanleggen (volgens	timing,	plan	+	
opmerkingen)

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII
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de	Ghellinck

Foto	Marc	Careel

Foto	Marc	Careel Foto	Marc	Careel

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/afbeeldingen/226319?size=full
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2. Ruimtelijke	ordening
§ Volgens	de	Structuurvisie	2030	[Ruimte	voor	Gent]	moeten	de	

reeds	verstedelijkte	Zwijnaardse woonwijken	nog	meer	
verdichten	om	de	stadsuitbreiding	op	te	vangen	⤏ verdichten	
is	onvermijdelijk

§ Akkoord,	maar	a.u.b.	verdichten	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.
ü de	Zwijnaardse eigenheid moet	behouden	blijven
ü respect	voor	de	Zwijnaardse authenticiteit,	die	diep	

geworteld	is	in	een	rijke	geschiedenis,	met	o.a.	verenigingen	
die	plaatselijke	tradities	eren

ü geen te	ver	doorgedreven	‘verappartementisering’	en	
hoogbouw

§ Mocht	men	de	intunneling van	de	E17	kunnen	realiseren	zijn	er	
enorme	nieuwe	mogelijkheden	op	vlak	van	wonen	en	
verdichting	op	vrijgekomen	gronden	

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

46Foto	Marc	Careel
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2. Ruimtelijke	ordening
§ Verweven	van	functies	=	wonen,	werken	en	winkelen	– alles	in	

dezelfde	buurt,	zo	creëer	je	nabijheid	⤏ maar	de	grote	groep	
pendelaars die	naar	Zwijnaarde komt	om	te	werken,	is	bijna	
volledig afgescheiden van	wie	hier	woont	en	van	de	lokale	
kleinhandel	en	horeca

§ De	stad	moet	creatieve	oplossingen	voorstellen,	zonder echter	de	
mobiliteits- en	parkeerdruk	in	woonwijken	te	verhogen

§ Zwijnaarde krijgt prioriteit bij	het	uitwerken	van	een	ruimtelijke	
visie,	zowel	voor	mobiliteit	als	ruimtelijke	ordening	⤏
structuurschets:	overleggen	met	de	bewoners	in	het	OPZw

§ 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

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII
Verweven van functies

Gesprek	gehad	en	nog	te	voeren	met	
• WondelgemSwingt
• Natuurpunt
• Gentse	stadsbouwmeester
• Vlaamse	bouwmeester,	….
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3. Netheid

§ Er	is	veel	ergernis over	zwerfvuil	en	sluikstorten	in	de	groene	zones	
van	Zwijnaarde,	langs	de	wandel- en	fietsassen,	langs	de	trage	wegen	
en	op	het	jaagpad	langs	de	Schelde

§ De	meldingsapp voor	sluikstorten	moet	ontwikkeld	worden	tot	een	
platform	voor	verschillende	overheden,	zodat	de	melder	zeker	is	dat	
er	ook	wordt	geruimd	op	de	gronden	van	de	Stad	Gent,	het	
Agentschap	Wegen	en	Verkeer,	de	Vlaamse	Waterweg,	de	
buurgemeenten	en	private	eigenaars

§ 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

Groen,	ruimtelijke	ordening	en	netheidII

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!
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- Thema	werd	behandeld	door	het	Cultuurplatform	Zwijnaarde (CPZw),	
die	de	meeste	lokale	culturele	organisaties	verenigt	

- CPZw heeft	via	Gentse	cultuurraad	adviserende	stem	in	stedelijk	
cultuurbeleid

- Er	moet	meer	focus	gelegd	worden	op	de	meerwaarde	van	het	
lokale	cultuurbeleid	in	de	wijken	en	deelgemeenten	buiten	de	
historische	stadskern

- In	moderne	grootsteden	evolueren	deelgemeenten	tot	trekpleisters	
wanneer	hun	eigenheid	en	aantrekkelijkheid	in	de	verf	wordt	gezet

- Zwijnaardse troeven	=	kansen	⤏ historische	kastelen,	rijke	
geschiedenis	en	unieke	ligging	in	de	Scheldevallei	en	aan	het	Parkbos

- Bedreiging	=	als	Zwijnaarde ontdaan	wordt	van	haar	identiteit	zal	het	
evolueren	tot	een	“saaie	voorstedelijke	slaapstad”,	waar	niets	te	
beleven	valt

- Gentse cultuurraad:	“the	next	big	thing	will	be	a	lot	of	small	things”
- Zorg er voor dat dat	culturele	ontplooiing	niet	stopt	aan	de	rand	

van	het	centrum,	de	stadsring	of	de	oevers	van	de	Ringvaart

Lokaal	cultuurbeleidIII
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- Zie	bescheiden	successen	van	de	culturele	programmatie	van	het	
OCZwijnaarde,	de	kunst- en	cultuurroute	TrackZ,	de	Koninklijke	
Harmonie	Zwijnaarde,	de	Kunstkring	Spectrum,	de	socio-culturele	
vereniging	Porcaera,	en	zoveel	andere	verenigingen	en	creatieve	
mensen	⇥ zie	hierna	∵∴ .	.	.

- Cultuur	=	dicht	bij	huis,	divers,	laagdrempelig	en	toegankelijk
zodat	iedereen kan	participeren
1. De	rol	van	het	lokale	cultuurplatform	(LCP)
2. (Onroerend)	erfgoed
3. Nieuwe	socio-culturele	evenementen	in	het	nieuwe	

ontmoetingscentrum	de	Nieuwe	Melac en	het	LDC	De	Mantel
4. Nood	aan	leslokalen	voor	muziekonderwijs	en	kunstonderwijs,	

repetitieruimtes,	enz.
5. Het	lokale	bibliotheekfiliaal…	meer	dan	een	afhaalpunt
6. Financiering	van	kleinschalige	projecten	en	culturele	initiatieven
7. Communicatie	als	bron	van	samenwerking
8. Varia

Lokaal	cultuurbeleidIII

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!

http://www.cultuurzwijnaarde.be/
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http://www.oczwijnaarde.be/
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http://www.khzwijnaarde.be

Zwijnaarde	feest

Zwijnaarde	viertZwijnaarde	trekpleister	voor	cultuur,	wanneer	de	
eigenheid	en	aantrekkelijkheid	in	de	verf	wordt	gezet



53

Bij	de	inwoners	van	Zwijnaarde	bestaat	er	wel	
degelijk	interesse	voor	lokale	cultuurbeleving

Foto’s	Marc	Careel
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1. De	rol	van	het	lokale	cultuurplatform	(LCP)
§ Doel:	“integraal	lokaal	cultuurbeleid”,	maar	

• in	de	beleidsnota	van	2014	werden	de	LPC’s vergeten
• de	cultuurraad	is	slechts	een	adviesorgaan,	zonder	aansturende	rol

§ Bevraging:	de	leden	appreciëren	de	overkoepelende	en	
ondersteunende	functie	van	het	LCP

§ Van	LCP	wordt	verwacht	dat	ze	culturele	initiatieven	stimuleert,	
ondersteunt	en	coördineert	⤏ verenigingen	en	individuele	culturele	
initiatiefnemers	samenbrengen,	informeren	en	laten	samenwerken

§ Wij	vragen	dat	de	stad	Gent	meer	investeert	in	de	lokale	
cultuurplatforms	als	facilitator,	stimulator	en	coördinator	⤏
• de	vorming van	de	cultuurplatforms	en	hun	verenigingen	

(administratie,	subsidies,	hoe	project	opzetten,	..)
• het	ter	beschikking	stellen	van	een	lokaal	cultuurondersteunings-

fonds,	naast	het	eigen	werkingsbudget	⇨ kleine	initiatieven	
• de	oprichting	van	een	specifieke	“adviesraad van	lokale	

cultuurplatforms”	⇨ adviesfunctie	t.a.v.	projectsubsidies

Lokaal	cultuurbeleidIII
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2. (Onroerend)	erfgoed
§ Wij	hechten	groot	belang	aan	het	behoud	en	de	reële	bescherming	

van	het	waardevol	cultuurhistorisch	erfgoed	
ü maakt	deel	uit	van	de	rijke	geschiedenis	van	Zwijnaarde en	geeft	

het	dorp	haar	uniek	karakter
ü tijdens	de	voorbije	legislatuur	werd	er	ronduit	lichtzinnig	

omgesprongen	met	het	Zwijnaardse erfgoed	⤏ verkoop van
• de	pastorie met	achterliggende	pastorietuin,	palend	aan	de	

Prelaatsdreef
• het	oude	gemeentehuis	met	haar	unieke	raadszaal	en	

Zwijnaardse glasramen
§ Vraag	om	het	sterk	verkommerde	kasteel	Rijvissche te	verwerven	

en	(deels)	toegankelijk	te	maken
§ De	Molen	van	Zwijnaarde is	in	zeer	slechte	staat	
§ De	oude	brouwerij	“De	Schelde” is	aan	het	vervallen

eigenaars	aanzetten	en	financieel	ondersteunen	om	het	gebouw	
goed	te	beheren

Lokaal	cultuurbeleidIII

Foto’s	Marc	Careel



3. Nieuwe	socio-culturele	evenementen	in	het	OC	de	Nieuwe	
Melac en	het	LDC	De	Mantel

§ Na	de	feestelijke	opening	van	Nieuwe Melac in	2017	moet	er	
geïnvesteerd	worden	in	beheersondersteuning,	zodat	de	
faciliteiten	betaalbaar	kunnen	blijven	voor	iedereen	en	het	beheer	
(door	de	vzw	OC	Zw)	professioneel	kan	ondersteund	worden

§ Er	zijn	ook	heel	wat	mogelijkheden	voor	socio-culturele	activiteiten	
in	het	LDC	De	Mantel	van	het	OCMW	Gent,	dat	in	september	2018	
de	deuren	opende

§ Vraag	naar	een	specifieke	visie	en	bijhorend	plan	als	antwoord	op	
de	vraag:	hoe	het	culturele	leven	uit	de	centrumstad	meer	
vertalen	naar	de	deelgemeenten?	

§ Bij	voorbeeld	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

Lokaal	cultuurbeleidIII
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Foto	Marc	Careel
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4. Nood	aan	leslokalen	voor	muziekonderwijs	en	
kunstonderwijs,	repetitieruimtes,	enz

• Ondanks	alle	voormelde	investeringen,	blijft	de	nood aan	een	
atelierruimte,	een	permanente	tentoonstellingsruimte	en	
lokalen	voor	repetities (zowel	voor	muziekverenigingen	als	
kleine	muziekgroepjes	of	creatieveling	mensen)	groot

5. Het	lokale	bibliotheekfiliaal…	meer	dan	een	afhaalpunt
• Wifi	=	ok |	terugbrengsysteem	waarbij	het	filiaal	geen	rol	meer	

speelt	=	ok
• Bibliotheek	mist	echter	een	uitleenpunt	voor	

gezelschapsspellen	en	speelgoed
• Bibliotheekfiliaal	Zwijnaarde:	a.u.b.	langere	openingsuren,	in	

het	bijzonder	in	het	weekend	(op	zaterdagnamiddag)	
• In	samenwerking	met	lokale	bewoners	en	verenigingen	zou	het	

aanpalende	zaaltje	tijdens	het	weekend	overdag	open	moeten	
kunnen	blijven,	zodat	gebruikers	van	het	wijkpark	daarvan	
kunnen	genieten	(toilet	en	schuilplaats	bij	regenweer)

Lokaal	cultuurbeleidIII

Foto	Marc	Careel
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6. Financiering	van	kleinschalige	projecten	en	culturele	
initiatieven

• Knelpunt:	aanvragen	worden	niet	weerhouden	op	grond	van	
criteria,	die	erg	subjectief	ingevuld	worden,	zoals	‘onvoldoende	
vernieuwend’,	‘geen	co-creatie’,	enz.

• Burgerbudget werd	door	individuele	initiatiefnemers	ervaren	
als	een	flop	⤏ herneming	van	het	burgerbudget	vergt	een	
ernstige	bijsturing	en	een	betere	afbakening

• Vraag	naar	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

• Herneem	de	jaarlijkse	financiering	van	een	beeld	in	een	van	de	
Gentse	wijken⤄ dure	prestigeprojecten	als	de	“kunst”-zuilen	
op	de	Korenmarkt

Lokaal	cultuurbeleidIII

Foto	Marc	Careel



7. Communicatie	als	bron	van	samenwerking
• Communicatie en	publiciteit zijn	kritische	succesfactoren om	

een	lokaal	cultuurbeleid	te	laten	uitgroeien
• Bij	gebrek	aan	voldoende	publiek	toegankelijke	en	

laagdrempelige	communicatiemiddelen,	is	het	moeilijk	om	
nieuwe	doelgroepen	en	actoren	te	benaderen	en	aan	te	trekken	

• Plaats	digitale	informatieborden	voor	de	UIT-IN-ZWIJNAARDE-
agenda	(was	een	burgerbudgetvoorstel	dat	niet	werd	toegelaten	
tot	de	beoordelingsfase)

8. Varia
• Vaste	vlaggenmasten op	het	dorpsplein
• De	inname	van	het	openbaar	domein	niet	meer	factureren	voor	

socio-culturele	initiatieven

Lokaal	cultuurbeleidIII

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!
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• OPZw is	gestart	in	2005	met	steun	dienst	gebiedsgerichte	werking	
(nu	dient	burgerparticipatie)	⤏ heeft	lange	traditie	|	intussen	is	het	
maatschappelijk	belang	van	burgerparticipatie	overal	toegenomen,	

• Zwijnaarde is	als	enige	vroegere	fusiegemeente	opnieuw	niet	
rechtstreeks	vertegenwoordigd	in	de	Gentse	gemeenteraad	⤏
OPZw blijft	nodig	als	‘brug’	tussen	Zwijnaarde en	Gents	bestuur

• Informeren	als	1e maatregel	tegen	verzuring	⤏ OPZw organiseert	
inspraak	zonder	structuur	of	mandaat	|	OPZw is	niet verkozen en	
heeft	dus	geen democratisch	mandaat om	Zwijnaarde in	rechte	of	
in	beleid	te	“vertegenwoordigen”

• OPZw heeft	onvoldoende	hefbomen	om	initiatieven	te	
ontwikkelen

• Wat	ontbreekt is	een	formele	identiteit	om	zich	namens	
bewoners	te	engageren	in	samenwerkingsverbanden	en	akkoorden

• OPZw heeft	geen eigen	financiële	middelen	⤏ OPZw heeft	een	
“Wijk	aan	zet”	subsidie	gevraagd

Inspraak	en	burgerparticipatieIV
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• Vandaar	vraag	aan	het	Gents	stadsbestuur	om	OPZw opnieuw	te	
erkennen als	hét	bewonersplatform dat	burgerparticipatie in	
Zwijnaarde inhoud	en	vorm	geeft

• Werk	maken	van	het	gemeentelijk	reglement	m.b.t.	het	
grondwettelijk	recht	om	verzoekschriften in	te	dienen	bij	de	
stedelijke	instanties	en	het	recht	op	inspraak	(waarvan	sprake	in	
artikel	304,	§5	van	het	Vlaams	Decreet	Lokaal	Bestuur	van	22/12/2017)	
- zo	ruim	en	gebruiksvriendelijk	mogelijk	
- zonder	al	te	veel	bureaucratische	belemmeringen
- handtekeningdrempels	beperken	tot	maximum	500
- ook	met	digitale	handtekening	
- alle	inwoners	van	Gent	die	minstens	16	jaar	oud	mogen	deelnemen

• Aan	de	gemeenteraad	een	reglement	ter	goedkeuring	voorleggen	
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)

Inspraak	en	burgerparticipatieIV
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• Als	het	burgerbudget	experiment	wordt	verder	gezet,	vragen	wij	
maximaal	rekening	te	houden	met	de	evaluatie	van	maart	
2018	en	daarbij	zeker	volgende	aanbevelingen ter	harte	te	nemen
- verlagen	van	de	ondergrens	naar	10.000	
- 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

Inspraak	en	burgerparticipatieIV

Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!
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• Lokale	handelaars	bouwen	hun	zaak	geleidelijk	af	om	er	dan	
uiteindelijk	mee	te	stoppen,	zonder	verderzetten	van	de	activiteit	
door	een	overnemer	⤏ oorzaken	en	bedenkingen
- langlopende	werkzaamheden	voor	verlenging	tram	+	het	schrappen	

van	een	aantal	parkeerplaatsen	langs	het	tracé
- panden	met	leegstaande	winkels	worden	gesloopt	/	in	de	plaats	

komen	vaak	appartementen	(lucratief)
- er	worden	weinig	nieuwe	handelsinitiatieven	opgestart
- hoewel	er	een	interessant	potentieel	aan	klanten	aanwezig	is	voor	

sectoren	als	horeca,	persoonlijke	verzorging,	levensmiddelen
- bereikbaarheid	met	de	wagen	en	voldoende	parkeerfaciliteiten	

blijven	belangrijk	voor	de	handelaars	en	horeca	
- maar	oplossing	moet	niet gezocht	worden	in	meer gemotoriseerd	

verkeer	(in	de	voorbije	jaren	steeg	het	aantal	wagens,	dat	door	
Zwijnaarde reed	- en	toch	sloten	winkels	en	horecazaken	de	deuren)

Economie	en	Zwijnaardse eigenheidV



• Wij	vragen	dat	het	stadsbestuur	de	Zwijnaardse handel	en	horeca	
actief	ondersteunt met	combinatie	van	elkaar	versterkende		
maatregelen.	Wij	denken	dat	volgende	acties	nuttig	kunnen	zijn:

1) Moedig	consumeren	in	eigen	buurt	aan.	Ondersteun	lokale	
samenwerking	bij	handelaars	en	horeca,	bij	voorbeeld	met	een	
gemeenschappelijke	verlofkalender,	het	organiseren	van	een	
lokale	tombola,	het	aanbieden	van	een	‘Zwijnaardse’	
getrouwheidskaart,	het	uitbouwen	van	een	gezamenlijke	portaal	
website,	enz..

2) De	beleving	bevorderen.	Terrasjes	op	pleinen,	een	lokale	
kermis	in	de	buurt	en	muzikanten	op	straat,	kerstverlichting	in	
het	kernwinkelgebied,	wandelen	op	brede	voetpaden,	enz..	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.	

Economie	en	Zwijnaardse eigenheidV

64 Foto	Marc	Careel
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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

Foto’s	Marc	Careel
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3) Handelszaken	met	een	complementair	aanbod	clusteren.	Met	
één	winkel	creëer	je	geen	winkelstraat.	Aaneengesloten	
handelspanden	versterken	elkaar.	Cluster	de	winkels	samen	tot	
één	kernwinkelgebied.	Bekijk	opportuniteiten	en	geef	kansen	
aan	de	omgeving	van	de	tramterminus	en	wijkbibliotheek,	met	
in	de	nabijheid	een	P&R,	wijkpark,	sporthal,	scholen	en	
ouderenzorg.

4) Kom	met	originele	en	concrete	initiatieven	voor	het	‘verweven’	
van	functies.	Hierdoor	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	goed	voor	de	lokale	
handelaars	en	horeca	– ook	in	Zwijnaarde!		

• Zwijnaarde wordt	‘vergeten’	in	documenten	van	de	stad,	krijgt	
geen	aandacht	in	publiciteit	van/voor	Gent,	komt	niet voor	op	
kaarten	die	het	stadsbestuur	laat	verspreiden,	enz.	..	⤏ de	perceptie	
ontstaat	dat	de	R40	of	de	Ringvaart	de	grens	vormen	van	Gent

Economie	en	Zwijnaardse eigenheidV
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• De	lokalen	van	KLJ	op	de	bovenverdieping	van	het	Kerksken
werden	gerestaureerd,	maar	daar	houdt	het	zowat	op.	De	achter	de	
pastorie	gelegen	tuin	staat	niet (meer)	ter	beschikking	als	speel-
terrein 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.	

• 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.

• Daarnaast	dient	het	jeugdontmoetingscentrum	(JOC	Variant)	op	de	
benedenverdieping	van	het	bestaande	gebouw	verder	als	
polyvalente	ruimte	te	worden	behouden,	voor	kleinschalige	
initiatieven	van	verenigingen	en	bewoners	(jong	en	oud)

Jeugd	en	sportVI
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• 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.

Jeugd	en	sportVI
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Tijd	voor	vragen	en	opmerkingen	!
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Nog	reacties,	
vragen,	
opmerkingen,	
voorstellen	..	?

OPZw 13/11/2018 https://www.facebook.com/toekomstzwijnaarde/

http://www.toekomstzwijnaarde.be/

toekomstzwijnaarde@gmail.com


