
Inleidende toespraak door Tom Van Wynsberge, Overlegplatform Zwijnaarde 

 
Geachte dames en heren politici,  schepenen, volksvertegenwoordigers of 
raadsleden, 
Dames en Heren, 
 
Namens het overlegplatform Zwijnaarde, de werkgroep Verkeer en Milieu van 
SDW / Afsnee, de Dekenij Borluut en de bewonersgroep van de Gestichtstraat 
heet ik u allen van harte welkom op ons politiek debat over mobiliteit ten Zuiden 
van Gent. 
 
Net als vorig jaar, toen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, wilden 
we nog voor de Vlaams, federale en Europese verkiezingen van 26 mei een 
politiek debat organiseren waarmee we het beleid, de beleidsvisies en beloftes 
dichter bij de bevolking willen brengen.  
 
Voor het Overlegplatform Zwijnaarde is dat van meet af aan haar opdracht 
geweest, nl. een brug slaan tussen burger en bestuur. 
 
Politiek is immers geen vrijblijvende bezigheid. Het is integendeel een 
dagdagelijkse opdracht om een antwoord te bieden op de noden en vragen van 
de bewoners.  
 
Wij, bewoners, hebben de politici nodig om een duurzaam en leefbaar beleid uit 
te werken, maar omgekeerd hebben politici ook de burgers nodig om noden en 
oplossingen af te toetsen en te verzoenen en aldus het beleid te legitimeren! 
 
Voor het debat van vandaag hebben we gekozen om één centraal thema te 
nemen dat heel veel mensen beroert, precies omdat het reikt tot in de achtertuin 
van eenieder: de mobiliteitsnoden en -problemen ten Zuiden van Gent. 
 
En al vindt het debat in onze Melac in Zwijnaarde plaats, voor de gelegenheid 
hebben we onze achtertuin toch wat ruimer gedefinieerd dan zone 9052.  
 
Immers, de auto’s en vrachtwagens razen over onze snelwegen van Noord naar 
Zuid en van Oost naar West. 
 
Lokaal vrachtverkeer en woon-werkverkeer loopt ook over secundaire en nog 
kleinere wegen langs of door de woonkernen van Zwijnaarde, Sint-Denijs-
Westrem en Afsnee, Drongen, Gentbrugge, maar ook Nieuw-Gent, Merelbeke, 
Destelbergen, De Pinte, Sint-Martens Latem. 
 
De zone waar we vanavond op focussen, vind je op deze slide terug. Belangrijk 
om weten is dat alle gearceerde delen plaatsen zijn waar er veel activiteiten zijn 
die verkeer aantrekken, omwille van tewerkstelling, handel, onderwijs en zorg. 
 
We nemen dus ook de Gestichtstraat in aanmerking, aangezien deze straat een 
belangrijke verkeersknooppunt en verkeersknelpunt vormt voor het 



vrachtverkeer naar de bedrijfsterreinen in en rond Zwijnaarde en de 
woonwijken van Nieuw Gent en aan het UZ. 
 
En in de voorbereiding van het debat van vanavond bleken ook onze 
gewaardeerde buren van Sint-Denijs-Westrem te kampen met dezelfde 
problemen als de bewoners van Zwijnaarde.  
 
Ze hebben last van de aanliggende snelwegen, vragen trage wegen en 
fietsverbindingen, maatregelen die het leefmilieu en de leefbaarheid van de 
woonwijken verbeteren en die de hinder van de grote verkeersaders kunnen 
minderen, enzoverder. 
 
Het debat zal deze avond met gestrenge hand in goede banen worden geleid door 
mevrouw Soumaya Zaougui van het communicatiebedrijf Billie Bonkers. 
Mevrouw Zaougui bracht zelf ook haar jeugd door in Zwijnaarde en kent dus 
zeer goed de omgeving. 
 
Dames en heren politici, u weze gewaarschuwd!  
 
Mevrouw Zaougui staat erom gekend dat zij zich niet zomaar met een kluitje in 
het riet laat sturen (voor zover u dat al zou proberen) en ze durft al eens 
doorvragen tot uw antwoord en het standpunt van uw partij helder is gesteld.  
 
En dus verwachten wij ook van haar en van jullie: scherpe vragen, korte en 
duidelijke antwoorden. 
 
Ik wens u veel succes en wens alle toehoorders een zeer informatieve en 
leerrijke avond toe. 
 
Mevrouw Zaougui, graag aan u het woord. 


