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DEBAT 26/04/2018 
OVER DE TOEKOMST VAN ZWIJNAARDE 

I. Welkom namens Overlegplatform Zwijnaarde

II. Moderator: Zaki

III. Deelnemers: 

1) Rudy Coddens (sp.a)

2) Filip Watteeuw (Groen)

3) Filip Van Laecke (CD&V)

4) Christophe Peeters (Open VLD)

5) Anneleen Van Bossuyt (N-VA) 

6) Adelien Blancqaert (Vlaams Belang - vervangt Johan Deckmyn)
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DEBAT 26/04/2018 
OVER DE TOEKOMST VAN ZWIJNAARDE 

IV. Thema’s

1) Inspraak en burgerparticipatie 

2) Cultuurbeleid

3) Groen en ruimtelijke ordening

4) Mobiliteit en verkeersveiligheid

Vragen uit het publiek.

(Na)praten met de panelleden
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Hoe burgerparticipatie bestendigen 
en versterken?
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I. INSPRAAK EN 
BURGER-
PARTICIPATIE

1. Hoe burgerparticipatie 
bestendigen en versterken?

• Is er een democratisch deficit?

• Zo ja, hoe kunnen we de burgerparticipatie vergroten?

• Is een lokale raad met decretale (informatie- en 
advies-)bevoegdheden een optie? 

• Kunnen bepaalde bevoegdheden inzake 
kleinschalige lokale initiatieven gedelegeerd 
worden?

• Hoe meer weerklank krijgen bij de hogere overheden? 

• Hoe de link tussen lokale burgerparticipatie en hogere 
overheden versterken/waarborgen?
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Cultuurbeleid
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• Kunnen de grote cultuurevenementen ook in 
Zwijnaarde komen? (Festival van Vlaanderen, 
OdeGand, optredens op de Kiosk?...)

• Hoe kunnen onze lokale verenigingen beter financieel 
worden ondersteund voor kleinschalige projecten?

• “Kunst in de publieke ruimte” (bv. een beeld voor de 
deelgemeente?)

• Hoe ons cultuurhistorisch erfgoed beter bewaren en 
beschermen (cf. verkoop pastorij, vroegere
gemeentehuis, de molen en kastelen van Zwijnaarde 
(Rijvissche?) …)

• Mogen de deelgemeenten hun eigen identiteit 
bewaren? Een bijkomende troef voor de stad?

II. CULTUUR

2. Cultuurbeleid
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3. Eigenheid / identiteit

• Bekijk Zwijnaarde en de andere deelgemeenten als een 
culturele plus voor de stad!

• Zwijnaarde is meer dan een slaapwijk aan de rand van 
de Gent, die de stadsgroei kan opvangen. Erken de 
Zwijnaardse eigenheid, geschiedenis, verenigingen, 
tradities en inwoners.

• Beschouw de Zwijnaardse Gentenaars niet als 
“cultuurtoeristen” die met tram 2 naar de eigen 
centrumstad moeten sporen om een graantje mee te 
pikken.

II. CULTUUR
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Toegankelijk groen en Parkbos
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• Wel nog groen aan de grenzen van Zwijnaarde, 
maar steeds minder in de dorpskern (zie Hekers –
Zonnebloem en uitverkoop v/d Pastorietuin)

• Geen extra groen voor Zwijnaarde in het RUP 
Groen! Wij vragen o.m. een wijkpark Scheldelinde 
tot aan het Scheldekanaal. 

• Wanneer wordt het kasteelpark de Ghellinck een 
portaal van Parkbos? Wanneer komt er een trage 
weg door de Ghellinck? 

• Hoe het Parkbos en de verstedelijking in 
Zwijnaarde verzoenen met korte keten landbouw?

III. GROEN EN 
RUIMTELIJKE 
ORDENING

4. Toegankelijk groen en Parkbos
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• Woonwijken moeten verdichten om de stadsgroei op 
te vangen. Waar wel en waar niet? Appartementen in 
de plaats van groen – zie Rijvissche - is dat de 
toekomst?

• Verstedelijken versus het vrijwaren van de 
Zwijnaarde eigenheid?

• Verweven van functies is de regel: wonen – werken –
winkelen, dicht bij elkaar.  Maar niet voor de 
bedrijventerreinen en campussen in Zwijnaarde. 

• De grote groep, die hier komt werken, is en blijft 
volledig gescheiden van de lokale kleinhandel en 
horeca, die het moeilijk hebben. Waar blijven de 
creatieve oplossingen?

III. GROEN EN 
RUIMTELIJKE 
ORDENING

5. Verstedelijken en verweven van 
functies
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Mobiliteit: verkeersveilig, sluipverkeer, E17 in tunnel 
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• Hoe worden de (invals-)wegen in Zwijnaarde 
verkeersveiliger voor wie zich te voet of per fiets 
verplaatst, vooral op spitsuren en uiteraard ver weg 
van het vrachtverkeer (wat nu niet het geval is)?  

IV. MOBILITEIT EN 
VERKEERS-
VEILIGHEID

6. Verkeerveiliger Zwijnaarde

• Hoe het gigantische woon-werk autoverkeer 
afkomstig van buiten Zwijnaarde, kriskras en dwars 
onze woonkernen, verzoenen met hier rustig, 
aangenaam en gezond wonen en leven?

• Waar blijven toch de reeds lang aangekondigde 
betere ontsluitingen (o.a. via de R4) van de 
Zwijnaardse bedrijventerreinen in expansie? 

7. Sluipverkeer aanpakken
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• Een record aantal voertuigen op de E17, E40, R4 en 
N60 razen voorbij Zwijnaardse woonwijken en tasten 
onze gezondheid en levenskwaliteit aan. 

• Zijn de Zwijnaardse luchtwegen dan niet de 
belangrijkste wegen?     

• 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 wachten politici op? 

IV. MOBILITEIT EN 
VERKEERS-
VEILIGHEID

8. 250.000 voertuigen per werkdag
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VRAGEN ?
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