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Charter van het stadsbestuur van de Stad Gent voor Zwijnaarde

Naar een charter voor Zwijnaarde

Het Gentse stadsbestuur wil verder werk maken van inspraak en participatie van alle 
bewoners van Gent. De Stad wil ook meer inzetten op ‘co-productie’, waarbij de Stad samen 
met bewoners in een brede coalitie (deel)projecten of inspraakacties realiseert. Samen 
met Zwijnaarde wil de Stad een charter opmaken, waarin wederzijdse engagementen 
van bewoners en stadsbestuur worden beschreven. Dit charter tussen het stadsbestuur 
en Zwijnaarde vormt dus als het ware een ‘afsprakennota’ waarin de wederzijdse 
engagementen voor de huidige bestuursperiode tussen bewoners en actoren uit Zwijnaarde 
en het stadsbestuur zijn opgenomen. Deze afsprakennota is niet limitatief: een aantal 
plannen zullen nog verder worden uitgewerkt in de loop van deze bestuursperiode. Voor 
deze plannen zullen de concrete engagementen pas later duidelijk worden.

De engagementen uit dit charter zijn gebaseerd op enerzijds het bestuursakkoord, en 
anderzijds vragen en signalen uit Zwijnaarde. Bewoners en actoren uit Zwijnaarde gaven 
die vragen en signalen gedurende de voorbije jaren door aan de Stad tijdens wijkdebatten, 
infoavonden, dialoogcafés, bewonersoverleg, mail, …. 

Zo was Zwijnaarde in oktober 2013 ‘Wijk van de Maand’. Tijdens die maand ontmoetten 
de leden van het college en de bewoners van Zwijnaarde elkaar rond diverse thema’s. 
Daarbij bespraken ze hoe bewoners hun dorp ervaren en hoe dat nog beter kan worden 
gemaakt. Bijzonder aan Wijk van de Maand is dat lokale verenigingen, bewonersgroepen en 
professionele werkers mee zorgen voor de organisatie en uitwerking van die ontmoetingen.
 

In Zwijnaarde bestaat sedert 2006 een Overlegplatform (OPZw), dat wordt getrokken door 
bewoners en sterk ondersteund door Gebiedsgerichte Werking. Het is een pluralistische, 
open vergadering die ongeveer 6 keer per jaar samenkomt en waar bewoners met 
elkaar, met de Stad en/of andere instanties overleg plegen rond thema’s die Zwijnaarde 
aanbelangen. Het OPZw heeft een belangrijke signaalfunctie naar het stadsbestuur.

Dit Overlegplatform heeft het bestuursakkoord van het huidige stadsbestuur (2013-2018) 
in detail doorgenomen en over de relevante punten voor Zwijnaarde gediscussieerd. 
Uiteindelijk werd uit deze discussies een tekst afgeleid, die als een “memorandum”, een 
geheugensteun over hun verwachtingen ten opzichte van het huidige stadsbestuur, aan de 
schepenen en gemeenteraadsleden werd bezorgd.

Prioriteiten voor Zwijnaarde

Uit de verschillende vragen en signalen en het memorandum van het Overlegplatform 
komen 4 thema’s als prioriteit naar voor:
 1. Inspraak en participatie
 2. Groen, milieu, publieke ruimte en speelruimte
 3. Mobiliteit en verkeersveiligheid
 4. Ondersteuning van het socio-cultureel verenigingsleven.

Dit charter focust op die 4 thema’s die op basis van signalen van bewoners, verenigingen  
en andere actoren uit Zwijnaarde als meest prioritair naar voor komen.  Via haar reguliere 
werking zal de Stad uiteraard ook aan andere thema’s blijven werken.

4. Wat betreft ondersteuning van het socio-cultureel verenigingsleven:

4.1. De Stad en het OCMW voorzien geschikte lokalen voor het socio-cultureel leven in 
Zwijnaarde: 

 • Bouw van een modern ontmoetingscentrum (OC) als vervanging voor de oude zaal  
 Melac (start werken begin 2015, zaal gebruiksklaar begin 2017) en renovatie van ’t  
 Kerksken (2014) voorafgaand aan de bouwwerken aan het OC;

 • Voorzien van een Lokaal Dienstencentrum van het OCMW;
 • Onderzoeken hoe de nood aan tentoonstellingsruimte in Zwijnaarde kan worden  

 opgevangen;
 • Meervoudig gebruik door verenigingen en bewoners van het schoolgebouw van De  

 Boekenmolen en de school Bert Carlier (verder) mogelijk maken. 

4.2. De Stad zorgt ervoor dat de filialen van de stedelijke bibliotheek, waaronder 
Zwijnaarde, mee kunnen genieten van de geplande uitbouw van de centrale 
bibliotheek tot een multimediaal centrum aan de Waalse Krook. 

4.3. De Stad bouwt De Boekenmolen uit tot een volwaardige basisschool.

4.4. De vzw OCZwijnaarde beheert het Ontmoetingscentrum Zwijnaarde en het 
Jeugdontmoetingscentrum (JOC) Variant.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 25 september 2014 
De burgemeester,  
  

Daniel Termont  

Voor het Overlegplatform Zwijnaarde en Ontmoetingscentrum Zwijnaarde,
ter kennisneming
  

Jean Pierre Blondeel Tom Van Wynsberge Lieven De Wilde



Engagementen

1. Wat betreft inspraak en participatie:

1.1. De Stad zal Zwijnaarde inspraak geven in de ontwikkeling van en de veranderingen 
binnen hun dorp. De Stad zal daarbij bewoners, verenigingen en andere actoren 
uit Zwijnaarde van meet af aan betrekken bij alle grote toekomstplannen voor 
Zwijnaarde en haar omgeving en hen hierbij ondersteunen om hun rol op te nemen. 
De Stad respecteert expliciet de autonomie van deze bewoners en actoren. Het 
stadsbestuur zal: 

 • Het Overlegplatform alle relevante informatie over projecten,  
 gemeenteraadsbesluiten, vragen van gemeenteraadsleden en collegebesluiten  
 bezorgen;

 • Het Overlegplatform in een vroeg stadium betrekken bij de projecten en  
 inspraakactiviteiten van de Stad Gent;

 • Het Overlegplatform administratief en logistiek ondersteunen via Gebiedsgerichte  
 Werking;

 • De Zwijnaardse bevolking en verenigingen betrekken bij plannen die Zwijnaarde   
 aanbelangen.

1.2. De Stad zal eveneens aandringen bij andere overheden en autonome 
overheidsbedrijven om het OPZw van meet af aan te informeren en te betrekken bij 
hun projecten die met Zwijnaarde verband houden.

1.3. Het Overlegplatform Zwijnaarde bespreekt projecten en thema’s die Zwijnaarde 
aanbelangen.

2. Wat betreft groen, milieu, publieke ruimte en speelruimte:

De Stad en het OCMW zullen zich inzetten voor een groene, gezonde en aangename 
leefomgeving:

2.1. De Stad zal in overleg met de bewoners, verenigingen en andere actoren 
maatregelen treffen die de dorpskern en Hekers-Zonnebloem opwaarderen: 

 • De Stad zal de groene publieke ruimte aan Hekers -Zonnebloem herinrichten  
 in overleg met de bewoners en verenigingen uit Zwijnaarde, en daarbij aandacht  
 besteden aan de nood aan vrije ruimte voor de bewoners om zich te ontspannen en  
 voor de jongeren om te spelen.

 • Het OCMW en de Stad zullen het Overlegplatform en andere bewoners van  
 Zwijnaarde betrekken bij de bouw  van het Lokaal Dienstencentrum en het  
 kinderdagverblijf.

 • De Stad zal via een aantal kleinere maatregelen (zoals het plaatsen van zitbanken,  
 een fietsenstalling, ...) het dorpsplein opwaarderen en het dorpsleven stimuleren.

2.2. De Stad zal samen met haar partners verder inzetten op de realisatie van het 
Parkbos en communicatie met en inspraak van Zwijnaarde hierbij:

 • Samen met het projectbureau het OPZw en de bewoners van Zwijnaarde verder  
 informeren over en betrekken bij de realisatie van het Parkbos in Zwijnaarde;

 • De opwaardering van het Maaltebruggepark opstarten;
 • Gesprekken voeren met diverse betrokken partners in verband met de site  

 Rijvissche (het terrein dat voorheen in het RUP als Wetenschapspark was bestemd,  
 het Hutsepotbos, het aanliggende natuurgebied, het kasteel en kasteeldomein  
 Rijvissche) en domein De Ghellinck, onder andere wat betreft de portaalfunctie. 
 
 
 

2.3. Bewoners en verenigingen uit Zwijnaarde zullen deelnemen aan de klankbordgroep 
en andere participatie- en inspraakacties in het kader van het Parkbos.

2.4. De Stad zal de bevoegde overheden aansporen om in het dorp een fijnstof-meetpunt 
te installeren, om geluidswerende ingrepen te bekomen t.a.v. de aanwezige 
autosnelwegen en om de lichtpollutie te beperken.

3. Wat betreft mobiliteit en verkeersveiligheid:

3.1. De Stad zal werken aan een betere verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers 
en hiervoor:

 
• Extra aandacht besteden aan het onderhoud en herstelling van de fietspaden en  
 trottoirs van de Heerweg-Zuid, vanaf de Zandvoordestraat tot de gemeentegrens.

 • Tijdens deze legislatuur zal TMVW verder werken aan de plannen voor de  
 heraanleg van de Krekelstraat en zal de Stad samen met de bewoners onderzoeken  
 of een aangepaste verkeerscirculatie in de Krekelstraat de verkeersveiligheid  
 voor fietsers en voetgangers op korte termijn kan verbeteren. De werken voor de  
 heraanleg  zullen pas tijdens de volgende legislatuur kunnen opstarten. 

 • De Stad zal een plan voor een verkeersveilige schoolomgeving voor de scholen in  
 de Hutsepotstraat opmaken, in samenwerking tussen Stad en scholen. 

 • De Stad zal de veiligheid voor fietsers verbeteren in de omgeving van Don Bosco:
  * Opnemen van de Rijvisschestraat in ‘Fietsfonds 2’ en in het kader van dat  

  ‘Fietsfonds 2’ bestuderen welke maatregelen aangewezen zijn om de  
 Rijvisschestraat veiliger te maken voor fietsers;

  * Aandringen bij AWV om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de ovonde/ 
  N60 te verbeteren.

 • De Stad zal een aanpassing van de snelheidsbegrenzing van het verkeer in  
 Zwijnaarde bekijken, daarbij rekening houdend met de globale herziening van het 

  Mobiliteitsplan.
 • De Stad zal overleggen met AWV en W&Z over het veiliger maken van  

 fietsverbindingen vanuit Zwijnaarde, respectievelijk via de Gewestwegen (N60 en  
 R4) en het jaagpad langs het Scheldekanaal.

 • De Stad zal verder werken aan trage wegen in Zwijnaarde.

3.2. De Stad zal maatregelen nemen om de hinder door geplande wegen- en andere 
infrastructuurwerken in Zwijnaarde effectief tot een minimum te beperken.

3.3. De Stad zal maatregelen nemen om de verkeersdruk in Zwijnaarde te verminderen 
en een vlotte toegang van Zwijnaarde naar de R4 te verzekeren:

 • De moeilijke doorstroming aan N60 (ovonde) en een betere ontsluiting van N60  
 naar R4-Buitenring agenderen op overleg met AWV (te bekijken in samenhang  
 met ontwikkeling van het Technologiepark en sluiting oprit van N60 naar E40); 
• De planning voor de nieuwe ontsluitingsweg van de bedrijventerreinen Zwijnaarde  
 II en III (‘Klaartestraat’ en ‘Domo’) die rechtstreeks aantakt op de R4 voorbereiden  
 en uitwerken.  
• De Stad zal overleg organiseren tussen het Overlegplatform Zwijnaarde en De Lijn  
 over het aanbod en de optimalisering van het openbaar vervoer in Zwijnaarde. 

3.4. De Stad zal maatregelen nemen om de parkeerdruk onder controle te houden:
 • De Stad zal de parkeersituatie in Zwijnaarde monitoren en evalueren  

 en bespreken met het Overlegplatform Zwijnaarde (aandachtspunten: het  
 dorpscentrum en de tramterminus/sporthal). 
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