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I. TEN GELEIDE 

Tijdens 3 opeenvolgende vergaderingen heeft het Overlegplatform Zwijnaarde (hierna verkort OPZW 

genoemd) zich gebogen over het bestuursakkoord van de Stad Gent voor de periode 2013-2018. 

Daarbij werd het nieuwe Gentse bestuursakkoord op een kritische maar steeds constructieve wijze 

besproken en bediscussieerd. 

Er kon worden vastgesteld dat de belangrijkste waarden en principes van het bestuursakkoord zeker 

worden gedeeld door de deelnemers aan het OPZW. 

In het bijzonder werd aandacht besteed aan de punten, waarvan geoordeeld werd dat zij ook een 

rechtstreeks belang kunnen hebben voor Zwijnaarde en dat zij een concrete invulling behoeven. 

Vooral de thema’s milieu en mobiliteit, ruimtelijke ordening, cultuur en participatie riepen een 

heleboel concrete voorstellen, opmerkingen en vragen op, die in voorliggend memorandum werden 

opgenomen. 

Om het geheel overzichtelijk en behapbaar te houden, werd het memorandum opgedeeld in twee 

onderdelen.  

Het eerste deel van het voorliggend memorandum bundelt een aantal concrete voorstellen die 

thema-overschrijdend zijn en waaromtrent een groot project of een bredere aanpak dan een louter 

punctuele wenselijk wordt geacht. Meerdere uiteenlopende doelstellingen worden daarbij 

nagestreefd. 

In het tweede gedeelte worden, opgedeeld volgens de hoofdstukken van het bestuursakkoord zelf, 

een aantal meer vrijblijvende opmerkingen aangereikt of worden concrete vragen naar invulling of 

verduidelijking gesteld. 

Dit memorandum heeft noch de ambitie exhaustief te zijn, noch kan het de individuele bewoners van 

Zwijnaarde en de nieuwe bestuursploeg van de Stad Gent binden. Het geeft echter in het kader van 

de vooropgestelde en te versterken participatie van burgers bij het beleid een duidelijk beeld van 

wat leeft in Zwijnaarde, en hoe de deelnemers aan het overlegplatform het bestuursakkoord ervaren 

en geconcretiseerd zouden willen zien. 

En zoals de titel al doet vermoeden, wil deze tekst minstens een welgekomen geheugensteun leveren 

aan het college van burgemeester en schepenen om Zwijnaarde en haar overlegplatform niet uit het 

oog te verliezen bij de talrijk te realiseren projecten ter uitvoering van het bestuursakkoord. 

  



II. VOORSTELLEN VANUIT HET ZWIJNAARDSE OVERLEGPLATFORM 

1. HET PARKBOSPROJECT  

Het project parkbos is voor de Zuidelijke deelgemeenten van Gent van erg groot belang en wordt 

door de Zwijnaardse bevolking een warm hart toegedragen.  

Het omhelst de mogelijkheid om voldoende ruimte te voorzien voor verschillende invullingen, waar 

zeer veel vraag naar is: natuurbescherming en leefgroen in de omgeving van de stad, een gezonde 

(groene) speel- en leefruimte, een verbetering van het milieu in onze rechtstreekse leefomgeving 

(buffering tegen lawaaihinder, lichtpollutie en fijn stof, verbetering van de luchtkwaliteit en de 

biodiversiteit, …), bescherming van waardevolle landschappen, een symbiose van landbouw, zachte 

recreatie en natuurbehoud en -inrichting.  

Het is daarom jammer vast te stellen dat een van de belangrijkste te realiseren deelprojecten van het 

parkbos op het Zwijnaardse grondgebied tijdens de komende bestuursperiode geen uitvoering dreigt 

te krijgen, voornamelijk het verwerven, inrichten en voor het publiek gedeeltelijk openstellen van het 

park De Ghellinck. Dat werd in het RUP grootstedelijk gebied Gent als kernbosgebied ingevuld en het 

OPZW kreeg in het verleden al een mooie timing van realisatie voorgespiegeld. Hierdoor dreigt het 

parkbosproject voor wat Zwijnaarde betreft wel erg mager uit te vallen. De vraag naar publiek 

toegankelijke ruimte in Zwijnaarde is prangend! 

Tegelijk worden er vanuit de bewoners ernstige vragen gesteld bij de invulling van de kleinere 

deelprojecten, die als gevolg van de gebrekkige participatie, integratie en afstemming met andere 

projecten het leefgroen juist gevoelig bedreigen (bijv. de invulling van de site Hekers-Zonnebloem, cf. 

infra). 

Het bestuursakkoord stelt onder Pt. 6.17-21 een snelle realisatie van de groenpolen voorop, met 

boscompensatie via de uitvoeringsplannen.  

In uitvoering hiervan dringt het OPZW aan op: 

• Grondverwerving en een snelle start van de noodzakelijke saneringswerken (verwijderen van 

munitie, kap en nieuwe aanplantingen) opdat park De Ghellinck op langere termijn alsnog kan 

worden ingericht als een toegankelijk kernbosgebied met als functie een zachte natuurrecreatie; 

• Herbestemming en inrichting van de ruimte die in het vroegere RUP Grootstedelijk Gebied Gent 

als grond voor het nieuwe wetenschapspark Rijvissche werd bestemd, als bosgebied. Dit RUP 

werd voor wat betreft het deel van het wetenschapspark, vernietigd door de Raad van State bij 

arrest van 24 januari 2012. De nieuwe bestemming dient zo snel mogelijk juridisch te worden 

verankerd, zodat de bosaanplanting kan gebeuren. Deze zone is immers gelegen in de 

onmiddellijke nabijheid van belangrijke verkeersaders (E40 en N60) en een groenbuffer (bos) kan 

bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit (zuivering fijn stof); 

• De verwerving en inrichting van kasteel Rijvissche als een nieuw (alternatief) portaal van het 

Parkbos, gelet op de ernstige vertragingen en de moeilijkheden die zich bij de realisatie van park 

De Ghellinck als kernbos voordoen. Zoals recent nog is gebleken uit een masterproef (zie bijlage), 

is dit kasteel met omliggend park van grote waarde op cultuurhistorisch en landschappelijk 

gebied. Ondanks de bescherming van het kasteel als monument, wordt het gebouw op 

onaanvaardbare wijze verwaarloosd, met leegstand en verkrotting tot gevolg. Het kasteel, met 



omliggend park, biedt nochtans vele mogelijkheden op het stuk van natuurrecreatie (bijv. een 

onthaal voor wandelaars en fietsers), bescherming van cultuurhistorisch erfgoed (bijv. een 

streekgebonden museum, dat ook de heemkundige kring zou kunnen huisvesten), groen en 

biodiversiteit, een veilige speelplek voor kinderen, … Zelfs een passende commerciële uitbating 

zou er kunnen gehuisvest worden om de economische rendabiliteit van het project te 

waarborgen (bijv. een bed & breakfast en/of een kleinschalige horecazaak voor bezoekers, ...).   

Het OPZW is van oordeel dat minstens de huidige eigenaars van kasteel Rijvissche op een 

dwingende wijze moeten worden aangemaand tot spoedig herstel van dit beschermd monument. 

Omwille van haar ligging, nabij de nieuw in te richten oude spoorweg, pleit het OPZW echter 

voor verwerving (aankoop, onteigening of erfpacht) en inrichting als onthaal voor het 

parkbosgebied. 

  



2. HERWAARDERING EN TOEKOMSTVISIE OP DE SITE DORPSKERN-HEKERS-ZONNEBLOEM 

Het bestuursakkoord stelt een herwaardering van de publieke ruimte voorop: meer en kwalitatieve 

publieke ruimte (4.24-4.29), met aandacht voor de zachte weggebruiker, opwaardering van 

woonstraten, pleinen en parken, een gebiedsdekkend en aaneengesloten speelruimteweefsel, ... 

Het OPZW onderschrijft deze doelstellingen ten volle, maar dient vast te stellen dat er op zich op dit 

moment in Zwijnaarde een omgekeerde beweging voltrekt! 

De reeds geplande projecten in en rond de dorpskern, Hekers en Zonnebloem herleiden met name 

de functioneel beschikbare publieke (groene) leefruimte tot nog nauwelijks enkele honderden 

vierkante meters parkruimte.  

Het bestuur liet totnogtoe ook de laatste kansen liggen om in Zwijnaarde nieuwe publieke ruimte te 

creëren. Zo bijv. wil het stadsbestuur de pastorie en achterliggende tuin op de private markt 

verkopen na realisatie van het nieuwe Ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Recent werden ook de 

kleine aan het dorpsplein grenzende huisjes in de Joachim Schayckstraat privaat verkocht. 

Bij gebrek aan extra parkeerruimte (de parking onder de nieuwe competitiesporthal Hekers werd uit 

economische overwegingen geschrapt) dreigen de dorpskern en de omliggende woonwijken ten 

slotte bij ieder (cultureel of sportief) evenement te versmachten onder de parkeerdruk. De 

resterende open ruimte wordt volledig versnipperd en is ook op heden weinig uitnodigend tot 

pleinactiviteiten en ontmoeting.  

Het stemt het OPZW hoopvol dat het bestuursakkoord onder Pt. 4.29 vermeldt dat per 

deelgemeente een publieke ruimte zal worden geselecteerd als strategisch project voor de komende 

legislatuur. De publieke ruimte dorpskern-Hekers-Zonnebloem vormt daartoe een geschikte cluster. 

Om die redenen dringt het OPZW aan op: 

• Bijkomende toegankelijke groene ruimte, in en rond de dorpskern; 

• Herinrichting en uitbreiding van pleinen, parken en dreven 

• Herzien van de plannen voor het toekomstige OCMW-dienstencentrum en de 

assistentiewoningen op campus Zonnebloem, onder meer in functie van een betere 

schoolomgeving; 

• Een reële bos- en natuurcompensatie in de eigen woonomgeving (en dus niet door het uitbetalen 

van een vergoeding, zoals de voorziene compensatie voor de gekapte bomen aan de toekomstige 

eindhalte van tramlijn 21/22 aan de bibliotheek van Zwijnaarde); 

• Bijkomende parkeerruimte, die onder geen beding ten koste mag gaan van het bestaande 

leefgroen en de resterende open publieke ruimte (binnen het OPZW circuleren meerdere 

voorstellen). Zo bijv. zou een uitbreiding van de voorziene ondergrondse parkeerruimte voor de 

assistentiewoningen aan Zonnebloem de bovengrondse parkeerplaatsen kunnen doen 

verdwijnen en compenseren. 

• Op korte termijn een globaal debat met de bewoners omtrent de visie van het Stadsbestuur op 

de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het dorpscentrum (pastorie, kerksken, 

Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, enz.), de site Hekers en campus Zonnebloem. 



3. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID 

De mobiliteit en de verkeersveiligheid zijn grote bezorgdheden van het OPZW, dat zich verheugt in 

een aantal grote werkzaamheden ten zuiden van Gent (ontsluiting van de Gentse buitenring (R4) 

richting Merelbeke, heraanleg De Sterre…).  

Het STOP-principe, waarbij in volgorde prioriteit wordt verleend aan voetgangers (stappers), fietsers 

(trappers), openbaar vervoer en privaat vervoer, is ook volgens het OPZW een goed uitgangspunt 

voor het beleid. 

Zwijnaarde wordt echter fel geplaagd door doorgaand sluikverkeer en de wegen, waarlangs dit 

passeert, zijn niet ingericht om de veiligheid van de zwakke weggebruiker (stapper-trapper) en de 

plaatselijke bewoners (ook de langs de weg gestationeerde wagens) te waarborgen. 

De meeste vernoemde Zwijnaardse wegen ter zake, zijn Krekelstraat, Rijvisschestraat, Heerweg-

Zuid/Heerweg-Noord, Tramstraat / Adolphe della Faillelaan en Zandvoordestraat. Deze wegen 

werden tijdens de vorige legislatuur amper aangepakt (op sommige plaatsen ontbreekt een degelijk 

voetpad, afgescheiden fietspad, ... ). 

Het OPZW hoopt dus globaal op een doorgedreven inhaalbeweging om de verkeersveiligheid van de 

wegen en de woonbuurten ernstig te verbeteren. 

VOETGANGERS 

Wat betreft het voetgangersbeleid (3.38, 39 en 40) vraagt het OPZW met aandrang herstel van een 

aantal slechte trottoirs (bijv. sommige stukken van de Zandvoordestraat) en aanleg van nieuwe 

voetpaden (bijv. in de Krekelstraat, de Joachim Schayckstraat, aan beide zijden van de Tramstraat...).  

Op drukke verbindingswegen zoals de N60 (bijv. het kruispunt met de Hutsepotstraat) en de Adolphe 

della Faillelaan (bijv. het kruispunt ter hoogte van de Joachim Schayckstraat) worden aanpassingen 

gevraagd om de veiligheid van overstekende voetgangers te verbeteren (bijv. verlichting, 

verkeerslichten, ...).  

Er wordt globaal ook meer inspraak gevraagd i.v.m. de prioriteitstelling voor heraanleg. 

Daarnaast wordt het ook als belangrijk ervaren dat voetgangers meer mogelijkheden krijgen om op 

een veilige manier te genieten van de landelijke omgeving. De aanleg van een netwerk en herstellen 

van voormalige trage wegen langs landerijen en boskanten is een opportuniteit om wijken en straten 

opnieuw met elkaar te verbinden. Daarbij moet ook aansluiting worden gezocht bij de trage wegen, 

fiets- en wandelroutes die zich buiten het Gentse grondgebied op grondgebied van de aanliggende 

deelgemeenten bevinden (i.c. Zevergem-De Pinte, Merelbeke). De Stad Gent kan het initiatief nemen 

om het bestuurlijk overleg ter zake op te starten. 

  



FIETSERS 

Voor de fietsers wordt in het bestuursakkoord de uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet 

vooropgesteld (3.23. en 3.24). 

Het op heden bestaande fietsnetwerk in Zwijnaarde blijkt alvast op tal van punten onvoldoende en 

onveilig. Zo bijv. wordt verwezen naar de verkeersonveiligheid aan de ovonde op de N60 en de 

wegen die op de N60 aansluiten (Rijvisschestraat, Hutsepotstraat, Krekelstraat). 

Er is een grondige doorlichting nodig van de wegen die fietsknooppunten met elkaar verbinden (bijv. 

de fietsknooppuntenroute die via de onveilige brug tussen Zevergem en Zwijnaarde naar de 

Hondelee en Krekelstraat loopt), de wegen waarlangs een fietsroute is aangeduid (bijv. Heerweg-

Noord) of wegen die schoolgaande jongeren systematisch gebruiken voor woon-schoolverkeer (bijv. 

ook de toegang op Zwijnaarde-brug tot de R4 in de richting van Drongen).  

Het jaagpad langs de Schelde moet worden heringericht. Evt. kan er een scheiding worden voorzien 

voor trager wandel- en fietsverkeer en een deel voor (iets sneller) wielertoerisme. Verder moet het 

fietspad (jaagpad) ter hoogte van Ghent Dredging zo snel mogelijk terug worden open gesteld. 

Ook moet er een betere bewegwijzering komen van de aan te raden (meest veilige) routes voor 

fietsers. 

Het OPZW vraagt in de eerste plaats een herwaardering van de bestaande fietspaden en de realisatie 

van enkele dringende nieuwe fietsverbindingen, onder meer een fietsbrug (of tunnel) om de ovonde 

op de N60 veilig te kunnen oversteken, die aansluit op de fietsinfrastructuur van de nieuw aan te 

leggen Oude Spoorweg en met toegang tot de school van Don Bosco Zwijnaarde.  

De nieuwe fietsersbruggen naar het parkbos (over E40 en R4/Ringvaart) worden minder prioritair 

geacht, en deze mogen dan ook niet ten koste gaan van de andere belangrijkere fietsprojecten in 

Zwijnaarde. Er wordt op aangedrongen dat ook door de bewoners voorgestelde alternatieven  

  



OPENBAAR VERVOER 

Wat betreft het openbaar vervoer, pleit het OPZW voor een belangrijke inhaalbeweging!  

Om het gebruik van het openbaar vervoer te optimaliseren dienen volgende beleidsmaatregelen te 

worden genomen: 

• Waar reizigers overstappen van fiets en privaat vervoer op openbaar vervoer, is er nood aan 

voldoende en goed ingerichte parkeerplaatsen, zowel voor wagens als voor fietsen (mét 

fietskarren). Zo is er zeker nood aan een veel ruimere parking aan de toekomstige terminus van 

tramlijn 21/22 (ter hoogte van de bibliotheek) dan voorzien. Zoals reeds hoger gezegd, mag deze 

echter onder geen beding ten koste gaan van het nog resterende leefgroen. Er kan bijv. worden 

gedacht aan een ruimere ondergrondse parkeerruimte onder de nieuw te bouwen serviceflats, of 

aan de reallocatie en verwerving van een nabijgelegen onderneming in de Dorpsstraat. 

• Er is nood aan een veel betere verbinding met de bussen van De Lijn: 

o Er moeten betere verbindingen met de aanliggende (deel)gemeenten worden voorzien 

(in het bijzonder ook Sint-Denijs-Westrem); 

o Tijdens werkzaamheden moeten zowel de frequentie als het aantal opstapplaatsen van 

het openbaar vervoer minstens worden gehandhaafd (en dus niet wat De Lijn tijdens de 

werkzaamheden aan De Sterre doet met de lijnen 70 en 71), om aldus de mobiliteit en 

bereikbaarheid te maximaliseren; 

o Een laatavond- en nachtnet moeten inwoners van de deelgemeenten de kans bieden om 

ook na middernacht nog via het openbaar vervoer van het stadscentrum naar huis terug 

te keren; 

o De toekomstige tramlijn 21/22 dient een voldoende hoge frequentie te hebben om 

Zwijnaarde met het station Gent-St.-Pieters te verbinden. Daarbij wordt opgemerkt dat 

ook de NMBS moet bijdragen tot de mobiliteit en ook na middernacht de Vlaamse 

centrumsteden nog zou moeten verbinden. 

• De bestaande bedrijfsterreinen moeten optimaal worden aangesloten op het openbaar 

vervoersnetwerk (industriepark, technologiepark, Eilandje, …) 

Het OPZW dringt in het bijzonder aan op meer voorafgaand overleg en dialoog van De Lijn met de 

bewoners en de plaatselijke gebruikers. De geplande afwikkeling (geschrapte buslijnen, verminderde 

frequentie, …) tijdens de werkzaamheden aan De Sterre zijn een schoolvoorbeeld van hoe het niet 

moet! 

  



PRIVAAT VERVOER 

Ten slotte dienen ook maatregelen te worden genomen om het privaat vervoer (autoverkeer) op een 

correcte en veilige manier een plaats te geven. 

• Er is nood aan een grote buurtparking in de nabijheid van het toekomstige ontmoetingscentrum 

Zwijnaarde (de huidige Melac). 

• Sluikverkeer moet zoveel als mogelijk worden vermeden door een betere verkeersflux te 

waarborgen (bijv. spitsverkeer N60) 

• Er moet meer logica komen in de snelheidsbeperking. Een uitbreiding van de zone 50 tot alle 

kleinere wegen op het Zwijnaardse grondgebied, ook al vallen die buiten de bebouwde kom (bijv. 

Klossestraat, Rijvisschestraat, Hondelee, Tramstraat / Adolphe della Faillelaan, …) wordt 

wenselijk geacht. 

• Zone 30 moet worden voorbehouden (maar ook effectief gerealiseerd) voor woonbuurten (bijv. 

woonwijk Hekers) en moet daar ook worden afgedwongen. Een herinrichting van de wegen (bijv. 

met kleine asverschuivingen) kan daartoe bijdragen. 

• Doorgaand vrachtverkeer moet worden geweerd uit woongebieden en de dorpskern. Zodra 

bedrijven een rechtstreekse toegang krijgen op de grotere verkeersassen (bijv. R4), moeten 

bepaalde wegen geheel of ten dele verboden worden voor (doorgaand) vrachtverkeer (met 

uitzondering van aangelanden). 

  



4. PARTICIPATIE EN INSPRAAK 

Zwijnaarde is op heden de enige Gentse deelgemeente die voor de fusie van 1976 autonomie had en 

op heden geen enkele inwonende vertegenwoordiger meer heeft in de Gentse gemeenteraad. De 

schaalvergroting heeft dus voor de 7000 inwoners van Zwijnaarde op lokaal-bestuurlijk vlak een 

democratisch deficit opgeleverd. 

Het OPZW hecht evident dan ook veel belang aan inspraak en participatie op het niveau van de 

Zwijnaardse deelgemeente om dit gebrek aan een vertegenwoordiging in de gemeenteraad zoveel 

als mogelijk te overbruggen en ervoor te zorgen dat de beslissingen van het bestuur daadwerkelijk 

een lokaal draagvlak kennen. 

In die context wordt binnen het OPZW de keuze van het stadsbestuur om geen deelgemeenteraden 

in te richten betreurd. Het OPZW is immers geen verkozen orgaan met stedelijke werkingsmiddelen 

dat op bindende wijze de bewoners van Zwijnaarde kan vertegenwoordigen, en kan daarom niet de 

rol van een verkozen democratisch bestuursorgaan, zoals een districtsraad, invullen.  

Het OPZW vraagt of er haar een meer officiële erkenning kan worden gegeven vanuit het 

Stadsbestuur als formeel adviesorgaan (al dan niet na installatie van een door de bewoners verkozen 

bestuur), om haar vertegenwoordigende functie meer te formaliseren en beter te legitimeren. 

Het OPZW verheugt zich evenwel over de uitgebreide aandacht die in het bestuursakkoord aan het 

thema participatie wordt verleend. Het verder blijven investeren in de gebiedsgerichte werking (wier 

steun van groot belang wordt ervaren voor de organisatie van het OPZW) en het aanhouden van de 

wijk-aan-zet-subsidies zijn alvast goede beslissingen. 

Het OPZW dringt echter sterk aan op een meer proactief participatief beleid, waarbij de bevolking, bij 

voorkeur via het OPZW, al van bij het begin wordt betrokken bij grote plannen en projecten. Het is 

wenselijk dat het Stadsbestuur al van bij de eerste plannen proactief informatie ter beschikking stelt 

en de gevoeligheden en bezorgdheden aftoetst bij de plaatselijke bewoners, nog vóór de 

concretisering. Het OPZW is van oordeel dat zo heel wat wrevel en juridische procedures achteraf 

kunnen worden vermeden.  

Informatie over lopende openbare onderzoeken en projecten waartegen bezwaar kan worden 

ingediend, zou ook gemakkelijker moeten terug te vinden zijn én via de geëigende kanalen worden 

rondgestuurd.  

Het OPZW hoopt alvast ook inspraak te krijgen bij de opmaak van het participatiepact dat in het 

bestuursakkoord voor de realisatie van grote projecten wordt vooropgesteld, alsook de beoogde 

afsprakennota i.v.m. het participatieproces (zie Pt. 14.8-11). 

Ook bij het opstellen van een wijkontwikkelingsplan (dat in het geval van Zwijnaarde beter 

dorpsontwikkelingsplan zou heten, gelet op de authentieke eigenheid van Zwijnaarde) wenst het 

OPZW een rol te kunnen spelen. 

De methodiek van het werken met klankbordgroepen is het OPZW zeker genegen (het OPZW heeft 

bijv. ook vertegenwoordigers geleverd voor de klankbordgroep Parkbos), maar er dient over gewaakt 

dat er meer evenwicht is in de samenstelling (meer vertegenwoordigers van bewoners en 

verenigingen dan ambtenaren), dat er voldoende frequentie is in het aantal vergaderingen (zo bijv. 



kwam de klankbordgroep minder hinder maar één keer samen na de installatievergadering) en dat er 

maximaal wordt teruggekoppeld naar het OPZW die de facto als een “open buurtstuurgroep” 

functioneert. 

Tenslotte wenst het OPZW nog meer zichtbare inbreng te hebben in de organisatie van de 

toekomstige wijkdebatten. 

Er wordt ook voorgesteld om de volksraadpleging voor lokale aangelegenheden per deelgebied (dus 

in casu op dorpsniveau) mogelijk te maken. 

  



5. ONDERSTEUNING VAN HET SOCIO-CULTUREEL VERENIGINGSLEVEN 

Het OPZW verheugt zich uiteraard over de beslissing van de huidige bestuursploeg om de oude zaal 

Melac te vervangen door een modern ontmoetingscentrum, waar het verenigingsleven goed 

gehuisvest wordt en waar socio-culturele activiteiten in een geschikte infrastructuur kunnen worden 

ontplooid. Het OPZW hoopt op een zo spoedig mogelijke realisatie en wil in samenwerking met de 

VZW OCZw, die ook het nieuwe ontmoetingscentrum te Zwijnaarde zal beheren (hierna verkort 

OCZw genoemd), ondersteuning bieden aan de verenigingen om maximaal gebruik te kunnen maken 

van de nieuwe infrastructuur. 

Toch valt te betwijfelen dat met het nieuwe OCZw alle noden kunnen worden ingevuld. Bovendien 

zijn stenen niet voldoende om het socio-cultureel weefsel te laten opbloeien: er is ook nood aan 

organisatorische en structurele ondersteuning. 

Het OPZW doet hieromtrent volgende voorstellen: 

• (bij Pt. 12.1 en 12.30 - het netwerk van wijkbibliotheken versterken): de wijkbibliotheek van 

Zwijnaarde zou moeten uitbreiden wat betreft openingsuren (vooral op zaterdag zou de 

bibliotheek langer open moeten zijn) en er moet ook worden ingezet op de nieuwe 

communicatiekanalen en media. Er zijn ook initiatieven wenselijk om een meer frequent gebruik 

van de afzonderlijke ruimte te stimuleren (lagere kost, actief inspelen op Zwijnaardse initiatieven, 

…) 

• (bij Pt. 12.5 – erfgoeddepot): naast de bestaande verenigingen die al rond erfgoed werken, werd 

recent in Zwijnaarde ook een nieuwe heemkundige vereniging opgericht: Porcaera. Deze 

verdienen een aangepaste huisvesting. Het OCZw lijkt hiervoor minder geschikt, omdat er geen 

permanent gebruik van een vaste ruimte door 1 vereniging wordt beoogd. Er kan beter worden 

gedacht aan een huisvesting in bijv. het kasteel Rijvissche (zie hoger – Parkbos), in het Pomphuis 

in Hondelee (dat reeds de technische dienst huisvest) of in de te renoveren molen van 

Zwijnaarde. Er is nood aan voldoende stock-ruimte voor unieke voorwerpen, fotomateriaal en 

krantenknipsels die het verleden van Zwijnaarde en omgeving opnieuw tot leven wekken. 

• Het bestuursakkoord stelt voorop het beleid ter ondersteuning van het bouwkundig erfgoed te 

evalueren en te onderzoeken naar meer publieke toegankelijkheid ervan. In die context wordt 

verwezen naar belangrijk cultuurhistorisch erfgoed, dat op heden verkommert en niet 

toegankelijk is, of waarvan zelfs de private verkoop in het vooruitzicht wordt gesteld: zo bijv. 

kasteel Rijvissche (zie hoger), de kasteelhoeve van park De Ghellinck, de molen van Zwijnaarde 

en de pastorie! Wat betreft de pastorie is het OPZW van mening dat een formule moet worden 

gezocht die ervoor zorgt dat de pastorie toch nog beschikbaar blijft voor publieke doeleinden en 

de achtergelegen tuin een publieke ruimte (buurtpark) blijft, die ook toegankelijk wordt via de 

Prelaatsdreef. 

• Zwijnaarde is geen eiland dat cultureel afgesloten is van de rest van de stad en mag dat ook niet 

worden. Culturele projecten en inrichtingen (musea, theater, …) in de binnenstad moet optimaal 

bereikbaar zijn voor Zwijnaardenaars. Omgekeerd moeten ook culturele projecten in Zwijnaarde 

maximaal worden ondersteund, kenbaar gemaakt en ontsloten voor het gehele Gentse 

doelpubliek. Zo kan worden onderzocht of de cultuurwatertram ook Zwijnaarde kan bereiken 

(bijv. op een eigen kade aan het Eilandje). Unieke projecten als het alternatieve Track-Z, eigen 

tentoonstellingen of feestelijkheden verdienen financiële, logistieke en administratieve steun. 

Deze kan geboden worden door de gebiedsgerichte werking, maar ook met de plaatselijke 



technische dienst en het lokaal dienstencentrum, waarvoor het OPZW voluit het behoud bepleit. 

Ook worden de aanvraagprocedures vaak als te ingewikkeld en te weinig flexibel ervaren (bijv. 

verzekering voor het gebruik van de kiosk, 10 ondertekenaars met verschillend adres uit de 

straat voor de aanvraag van “artiest zoekt feestneus”, boekhouding voor wijk-aan-zet-subsidies, 

…) en wordt gevraagd naar meer ondersteuning van de dorpskermissen om deze aantrekkelijker 

te kunnen maken (bijv. de septemberkermis raakt in verval, sinds het wegvallen van de 

paardenmarkt).  

• De kiosk en het dorpsplein zouden ook nog meer gebruikt kunnen worden voor het ontplooien 

van kunstzinnige projecten. Er wordt o.m. gedacht aan wegneembare banken op de kiosk, een 

digitale infokiosk en internet-hotspot  en/of een informatiepaneel (zoals bijv. aan de bushalte in 

Zevergem-dorp) waar onder meer informatie kan worden verspreid over de socio-culturele 

activiteiten in de deelgemeente en omgeving. 

• Wat betreft kunstonderwijs wordt specifiek gevraagd naar meer ondersteuning voor de 

harmonie van Zwijnaarde (die muziekles organiseert), bijv. door het voorzien van een aangepast 

permanent repetitielokaal en leslokalen (bijv. in de Pastorie), samenwerking met de scholen, … 

• Tenslotte wordt ook gevraagd om de faciliteiten van de plaatselijke schoolinfrastructuur 

(basisschool St.-Vincentius, Boekenmolen, Don Bosco) beter te ontsluiten voor het socio-

cultureel verenigingsleven. De stad zou een financieel raamakkoord kunnen afsluiten met de 

betrokken partners, met op elkaar afgestemde gebruiksvoorwaarden en tarifering. 

  



III. ANDERE OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES BIJ DE TEKST VAN HET 

BESTUURSAKKOORD 

In het tweede hoofdstuk van het memorandum worden per thema van het bestuursakkoord de 

resterende voorstellen, opmerkingen en vragen van het OPZW opgelijst. Ook hier wordt de mening 

van het OPZW weergegeven, waar mogelijk. 

ARMOEDEBESTRIJDING, WELZIJN EN OCMW 

• Als gevolg van de vergrijzing, is er ook in Zwijnaarde nood aan aangepaste woningen voor 

senioren. Nieuwe projecten als De zilvermolen (privaat) of de nieuwe assistentiewoningen aan 

Zonnebloem (OCMW) verruimen het aanbod, maar laten, gezien de gekozen formule van 

kapitaalsparticipatie, vermoeden dat deze niet voor iedereen betaalbaar zullen zijn. Het OPZW 

vindt het belangrijk dat ook minder kapitaalkrachtigen er gebruik van kunnen maken. Er wordt 

ook gevraagd naar transparantie omtrent de toekenningsprocedure. 

• Aangezien Zwijnaarde binnen de stad nog een van de landelijke gebieden met overwegend 

agrarisch karakter is, wordt de vraag gesteld of en waar er in Zwijnaarde nieuwe projecten in de 

ecologische stadslandbouw worden voorzien. 

• Ook Zwijnaarde heeft behoefte aan een sociaal huis, dat bij voorkeur wordt geïntegreerd in het 

lokaal dienstencentrum. 

• Er wordt opgemerkt dat een wijkgezondheidscentrum op Zwijnaards grondgebied wellicht niet 

nodig is (gelet op de samenstelling en densiteit van de populatie en de aanwezigheid van een 

wijkgezondheidscentrum in Nieuw-Gent). Evenwel is de huidige geografische opdeling van de 

huisartsenwachtkring (Zwijnaarde , Sint-Denijs-Westrem, Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle) 

ongelukkig, omdat ze het Gentse grondgebied overschrijdt. Het kabinet van de dokter van wacht 

uit Deurle of Sint-Martens-Latem is nagenoeg onbereikbaar voor inwoners van Zwijnaarde, en 

andersom. Hoewel dit een Vlaamse bevoegdheid is, dringt het OPZW er op aan dat de Stad Gent 

toch de nodige stappen zou zetten ten aanzien van het Vlaamse departement van Welzijn, opdat 

een gemeenschappelijke huisartsenwachtpost voor de Gentse zuidelijke deelgemeenten 

(Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en Drongen/Baarle/Luchteren) zou worden voorzien 

(bijv. in het nieuwe ziekenhuis Maria Middelares). 

  



KLIMAAT EN DUURZAAMHEID 

• Luchtkwaliteit en fijn stof: gelegen aan grote verkeersaders (E40,E17,R4, N60) is de uitstoot van 

fijn stof problematisch voor de luchtkwaliteit in Zwijnaarde. Het OPZW vraagt met aandrang een 

permanent meetpunt te Zwijnaarde. Desgevallend dienen de nodige maatregelen genomen 

(bijkomende groenbuffers, bebossing, enz.) om de lucht te zuiveren. 

• Lawaaihinder: een geluidsplan voor Zwijnaarde, met extra voorzieningen qua geluidsbuffering, 

gecombineerd met groenbuffers, rondom de grote verkeersaders, is wenselijk. 

• Lichtpollutie: Zwijnaarde krijgt meer en meer te kampen met ernstige lichtpollutie als gevolg van 

nieuwe industriële gebouwen (nachtelijke verlichting KBC-toren, lichtreclame Ikea, verlichting 

gebouwen zoals de kweekserres op het Technologiepark. Dit is bijzonder storend. Tegelijk wordt 

een degelijke verlichting van nieuwe fietsroutes, zoals over de Oude spoorwegbedding, 

geweigerd uit ecologische overwegingen. Dergelijk contradictorisch beleid is weinig rationeel. 

Het OPZW dringt erop aan dat de industriële verlichting na 22u tot een minimum zou worden 

herleid en de nodige functionele verlichting langs fiets- en wandelroutes wordt voorzien. 

• Zwerfvuil en sluikstorten: door haar ligging (langs waterlopen en grote wegen) wordt Zwijnaarde 

vaak het slachtoffer van klein en groot sluikafval. Naast een streng ontradingsbeleid, is het 

belangrijk dat storten ook snel worden opgeruimd. Zo bijv. komt er ’s winters heel wat zwerf- en 

sluikafval in de grachten bovendrijven, zonder dat dit snel werd opgeruimd. Een meerjaarlijkse 

reiniging van grachten, kanten en bermen is wenselijk. Ook zouden er meer kleinere vuilbakken 

moeten worden geplaatst aan publieke ruimtes. 

• Alternatief gebruik van de waterlopen: 

o Zo bijv. kan er tijdens de Gentse feesten een watertaxi worden voorzien langs De 

Schelde; 

o Zo bijv. zou een grote logistieke speler op het Eilandje kunnen worden gehuisvest, zoals 

voorzien in het MER “Eilandje”. 

• Bio landbouw in de stadsrand: het OPZW ziet in Zwijnaarde zeker ruimte voor initiatieven die de 

bestaande landbouw in die context kunnen ondersteunen. 

• Productie van groene stroom: het Eilandje lijkt een geschikte locatie voor bepaalde installaties. 

NATUUR EN GROEN 

Vele elementen kwamen al in voorgaande hoofdstukken aan bod. 

Het OPZw dringt ook aan op meer betrokkenheid en inspraak bij de herwaarderingsplannen van het 

Maaltepark, de geplande aanplantingen of het hakhoutbeheer. Daarbij wordt opgemerkt dat 

strenger moet worden toegezien op de naleving van de voorschriften van de uitgereikte 

vergunningen, in het bijzonder door grote projectontwikkelaars (nieuwe verkavelingen of industriële 

uitbatingen) en door de overheid (bijv. het hakhoutbeheer langs gewestwegen). Desgevallend dient 

ook te worden geverbaliseerd en streng gesanctioneerd. 

  



ECONOMIE 

De geplande verlenging van tramlijn 21/22 zal het verkeer over de as Heerweg-Noord/Heerweg-Zuid 

lange tijd ernstig verstoren. De zelfstandigen hopen de hinder tot een minimum beperkt te zien en 

vragen ondersteuning tijdens de werkzaamheden en een minder hinder-plan. 

Het bestuursakkoord voorziet ook dat de nieuwe tramassen maximaal moeten worden gebruikt om 

de economische ontwikkeling te stimuleren. De doortrekking van tramlijn 21/22 doet echter net het 

omgekeerde met het Zwijnaardse handelsapparaat. Het OPZW wil graag een overleg met de stad 

over de toekomstvisie op de middenstand en de kleinschalige economie in Zwijnaarde en welke 

flankerende maatregelen door de stad kunnen worden genomen om deze te ondersteunen. 

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG 

Wat betreft de kinderopvang stelt het OPZW voor dat er een samenwerking tussen de Stad Gent en 

de bedrijven in en rond het technologiepark Ardoyen zou kunnen worden opgezet, om een grote 

gezamenlijke crèche voor werknemers en bewoners te ontwikkelen (cf. de crèche van het 

Universitair Ziekenhuis Gent). 

Wat betreft de ondersteuning van de het onderwijsaanbod, wordt erop gewezen dat de bestaande 

scholen (St.-Vincentius en Boekenmolen), ingevolge de uitbreidingsplannen op campus Zonnebloem 

en site Hekers, precies alle kansen worden ontnomen om verder uit te breiden. Het OPZW dringt 

daarom aan op een herziening van de plannen voor de site Zonnebloem en Hekers en een overlegde 

toekomstvisie op de site, waarbij de belangen van de aanwezige scholen worden gevrijwaard. 

JEUGD 

In Zwijnaarde is er al veel te veel speelruimte verdwenen. 

Er lijkt bovendien ook een conflict in de maak tussen generaties: net op de plaatsen waar kinderen 

spelen, lawaai maken, fuiven, … worden gebouwen opgetrokken voor senioren (bijv. site Hekers, de 

Zilvermolen achter het JOC/Chiro-lokaal, …). Het is minstens wenselijk dat er geld wordt uitgetrokken 

voor bijv. een groenscherm en hoge netten rondom het terrein, en een tolerantiebeleid met 

sensibilisering van toekomstige bewoners van de serviceflats en rusthuis. 

Door bijkomende bebouwing (bijv. in Maaltemeers) neemt de nood aan extra speelruimte ook toe. 

Het OPZW vraagt om ook een aantal informele plekken te voorzien, waar jongeren gerust kunnen 

rondhangen (met banken en bij voorkeur overdekking) maar die sociale controle mogelijk laten. Er 

kan bijv. nuttig worden verwezen naar het vrije sportveldje in de Molenstraat te Zevergem, waar 

jongeren in de zomermaanden kunnen samenkomen, sporten en rondhangen.  

Daarnaast is er in de nieuwe groenprojecten expliciet nood aan speelruimte (speelbos en natuur om 

in te spelen). 

VEILIGHEID 

Veiligheid is geen zaak van de overheid alleen. Het OPZW vraagt een wijkgebonden aanpak, waar de 

wijkpolitie volwaardig aanwezig is in het bureau van Zwijnaarde, een aanwezigheid van 

gemeenschapswachten op het publiek domein en het opzetten van een “buurt bestuurt”-project in 

Zwijnaarde. 



SENIOREN 

Het OPZW vraagt naar inspraak in de plannen die worden opgemaakt om een leeftijdsmix in de 

woonwijken na te streven en de senioren meer te betrekken bij het buurtleven. Er wordt bijv. 

gedacht aan het stimuleren van kangoeroewoningen en het inplannen van bijv. collectieve 

moestuinen, waar zowel senioren, bewoners van de serviceflats en rusthuizen als de schoolgaande 

kinderen in kunnen meewerken. 

RECREATIE EN TOERISME 

Er wordt voorgesteld om het Maaltebruggepark op kindvriendelijke wijze te herinrichten en 

herwaarderen, met kinderboerderij, waterrecreatie en zonder hinderend fietspad. 

SPORT 

Het OPZW pleit ervoor dat de sportinfrastructuur van de scholen buiten de schooltijd ook door 

bewoners en verenigingen zou kunnen worden gebruikt (bijv. de sportterreinen van Don Bosco, het 

zwembad van Instituut Bert Carlier). 

Loopcircuits: Zwijnaarde heeft ook veel landelijke wegen waarlangs het heerlijk lopen zou zijn, mits 

aanleg van loopcircuits (afgescheiden van de weg en met geschikte (zachte) ondergrond). Ook de 

trage wegen bieden mogelijkheden. 

Tenslotte wordt gevraagd om plaats te behouden voor de boogschutters in het Maaltepark. Dit 

behoort een stukje tot het cultureel erfgoed van de deelgemeente. 

DIENSTVERLENING 

Zoals reeds hoger gesteld, pleit het OPZW voor behoud van het lokaal dienstencentrum en de 

technische dienst. Het is ook wenselijk dat het dienstencentrum één keer per week na de 

gebruikelijke kantooruren open zou zijn. 

DIERENWELZIJN 

Het OPZW vraagt expliciet om ook in Zwijnaarde een aantal hondentoiletten te voorzien, bijv. In de 

Prelaatsdreef, buurtpark Hekers, enz. 

Op het terrein aan de brug van Merelbeke zou bijkomend ook een hondenlosloopweide kunnen 

worden voorzien. 

Het huidige beleid betreffende sterilisatie van katten is praktisch niet interessant voor 

deelgemeenten met veel groen, en moet worden bijgestuurd. In Zwijnaarde worden katten immers 

gedumpt aan boerderijen of de manège. Als commerciële ondernemingen met een BTW-nummer 

kunnen deze echter niet genieten van gratis sterilisatie. 


