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"met gelukkige mensen, mensen gelukkig maken"

1. SAMEN voor Zingem, Huise én Ouwegem.

Alstublieft. 

Dit is uw persoonlijke exemplaar van ons programma. Het programma van de kartellijst SAMEN. Netjes bij u thuis afgeleverd en met zorg opgesteld om u te 
informeren. Over onze realisaties, standpunten en toekomstplannen voor Zingem. 

Relevant, helder en zonder borstklopperij. 

Al zijn we natuurlijk ook wel een beetje trots. Trots op wat is en wat nog komen moet. Trots op onze gemeente, uw dorp en uw straat.

Tevreden kijken we terug op de weg die we de voorbije jaren hebben afgelegd. En met vertrouwen blikken we vooruit. SAMEN natuurlijk.

Dat is onze stijl. 

Met dossierkennis, respect en een positieve kijk de zaken bespreekbaar maken, naar oplossingen zoeken en de dialoog aangaan. In alle openheid.

Doen denken. En van denken naar doen.

SAMEN gevat reageren en anticiperen op nieuwe uitdagingen. SAMEN luisteren naar wat u bezighoudt. En SAMEN kansen creëren voor een leefbaar en levendig 
Zingem. 

Want SAMEN gaan we graag verder. Voor uw gemeente. Voor jong en oud. Voor u en uw gezin.

- Afspraak op 14 oktober 2012 in het stemhokje -



Samen informeren en luisteren
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2. Communicatie

Communiceren doen we allemaal. Met of zonder woorden. 
Van een nette babbel met de containerparkwachter of een 
beleefde groet aan het adres van de postbode tot een gezellig 
Zingems onderonsje over een plaatselijk nieuwtje, een lokale 
sportheld of – waarom niet – de politiek. En u, waarover praat 
u graag een woordje mee?

SAMENgevat

Voor SAMEN is communicatie niet alleen duidelijk zeggen wat je doet en 
doen wat je zegt, maar ook luisteren. Luisteren naar wat er leeft onder 
de Zingemnaren. Plannen bespreken en op een transparante manier 
beslissingen toelichten. Om daarna met uw meningen, opmerkingen en 
suggesties stevig aan de slag te gaan. En van Zingem een betere plek te 
maken om te wonen, werken en leven.

GEMEENTELIJKE WEBSITE

De vormgeving en mogelijkheden van de gemeentelijke website dateren 
al van 2001. Een eeuwigheid dus in internetland. De technologie is 
ondertussen zodanig geëvolueerd dat er duidelijk nood is aan een nieuwe 
website. En die komt er ook. Zo is er al een webbouwer aangesteld die  
www.zingem.be in een nieuw kleedje zal stoppen. Waarbij inhoud, 
vormgeving en functionaliteit stevig onder handen worden genomen.

De nieuwe website zal zich nog meer richten naar zijn 6 doelgroepen: 
inwoners van Zingem, toeristen, verenigingen, bedrijven, personeelsleden 
en politieke mandatarissen. Via een bedrijvenmodule zullen bedrijven, 
winkels, vrije beroepen, … hun informatie kunnen toevoegen aan de 
centrale bedrijvendatabank van de gemeente. En verenigingen zullen hun 
evenementen kunnen toevoegen aan de centrale evenementenkalender, 
na goedkeuring van de verantwoordelijke ambtenaar. Tenslotte zal het ook 
mogelijk zijn om de gemeentelijke infrastructuur te reserveren. Om naar 
uit te kijken, of niet soms?

DE ZINGEMNAAR

Maandelijks valt ‘De Zingemnaar’ bij u in de brievenbus. Deze gemeentelijke 
gids houdt u op de hoogte van gemeentelijke diensten, activiteiten binnen 
onze gemeente en belangrijke dossiers. 

Verder vindt u in deze publicatie ook nuttige info zoals wachtdiensten, 
premies en nog zoveel meer. Hebt u een editie gemist? Op www.zingem.be 
kan u De Zingemnaar telkens ook downloaden in pdf-formaat.

INFORMATIEGIDS

Sinds 2004 geeft SAMEN een informatiegids uit. Deze gids bevat algemene 
info over onze drie deelgemeentes en geeft een volledig overzicht van alle 
gemeentelijke diensten en OCMW-diensten.
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SPORTGIDS

Wie in Zingem aan sport wil doen, vindt in de Sportgids alle nodige 
informatie: de Zingemse sportclubs, de geplande sportkampen en een lijst 
van alle sportreeksen ingericht door de gemeentelijke sportdienst. Deze 
gids wordt jaarlijks herwerkt en staat ter beschikking van de inwoners aan 
de infobalie of het loket in het gemeentehuis.

INFOVERGADERINGEN

Bij infrastructuurwerken of projectplannen vindt SAMEN het belangrijk 
om u zo goed mogelijk te informeren en horen we ook graag uw 
mening. Daarom organiseren we geregeld infovergaderingen waarop alle 
betrokkenen worden uitgenodigd. 

Enkele voorbeelden:

•	 aanleg van de fietspaden

•	 heraanleg van Ouwegem

•	 sportsite

•	 verbouwen van de school

•	 wegenwerken aan de Omgangstraat, Dompel, collector 
Ouwegem en Huise

•	 voetwegen

HOORZITTINGEN EN INSPRAAK

Zelfs in een samenleving die bulkt van de moderne communicatiemiddelen 
geniet het gesprek van mens tot mens vaak de voorkeur. Persoonlijk contact 
met de gezichten achter het beleid vertelt u zoveel meer dan papieren 
richtlijnen. En een goede babbel met u als rechtstreeks betrokkenen geeft 
ons heel wat waardevolle informatie. 

Tijdens hoorzittingen en inspraakvergaderingen kan elke inwoner daarom 
zijn vragen, opmerkingen of suggesties naar voren brengen. De diensten 
en mandatarissen van SAMEN nemen vervolgens alle feedback ter harte en 
stemmen hun beleidsbeslissingen hier ook echt op af. In de mate van het 
mogelijke. En in het belang van Zingem.
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En ook na de hoorzittingen kan u voor verder overleg altijd terecht bij 
zowel de mandatarissen als de technische dienst. Inspraak is onder 
SAMEN immers geen loos begrip. Zo worden ook de diverse adviesraden 
geconsulteerd bij ieder dossier dat hun aanbelangt. 

Zingem telt volgende adviesraden:

•	 Jeugdraad

•	 Sportraad

•	 Cultuurraad

•	 Seniorenadviesraad

•	 MINA-raad

•	 Gecoro

•	 Beheerraad bibliotheek

BEWONERSBRIEVEN EN ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN 

Bij de uitvoering van belangrijke wegenwerken worden de betrokken 
bewoners via een nieuwsbrief in de bus en via e-mail op de hoogte gebracht 
van de start en de vordering van de werken en de mogelijke impact. Iedere 
geïnteresseerde kan de nieuwsbrief elektronisch krijgen door een mailtje 
te sturen naar technischedienst@zingem.be.

ONTHAAL VAN NIEUWE INWONERS

Wie zich voor het eerst ergens settelt, voelt zich ongetwijfeld sneller thuis 
in een omgeving die nieuwkomers enthousiast verwelkomt en informeert. 
Daarom nam SAMEN in 2002 het initiatief om alle nieuwe inwoners 

halfjaarlijks uit te nodigen op het gemeentehuis. De nieuwe inwoners 
maken zo kennis met de verschillende diensten en het bestuur. Bovendien 
krijgen ze ook uitleg over de drie deelgemeenten.

SAMEN voor communicatie

- SAMEN wil de informatiegids verder uitbouwen en om de 
drie jaar een herwerkte versie aanbieden. 

- SAMEN vindt uw mening en visie belangrijk. Daarom wil 
SAMEN de volgende jaren de Zingemse bevolking verder 
blijven informeren en inspraak geven via infovergaderingen 
en hoorzittingen.

- SAMEN wil het systeem van bewonersbrieven en 
elektronische nieuwsbrieven voortzetten en intensifiëren 
om elke inwoner van Zingem zo goed mogelijk te informeren.

- SAMEN wil dat nieuwe inwoners zich ook in de toekomst 
welkom voelen in onze gemeente door het onthaal en de 
informatievoorziening verder te optimaliseren.

- SAMEN wil de nieuwe tendensen in communicatie op 
de voet volgen en op een doordachte en relevante manier 
inzetten.



Samen beleven
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3. Cultuur

Voor de een is het de harmonie die verzamelen blaast op het 
dorpsplein of een bibliotheek die zin geeft om te lezen. Voor 
de ander is het kunst in de straat, een buurman die op het 
Griffel-podium de rol van zijn leven speelt of proeven van de 
plaatselijke festiviteiten en folklore. En voor u, wat is cultuur 
voor u? 

SAMENgevat

Voor SAMEN is cultuur verwondering, beleving en verrijking. Het is 
je inspannen om te ontspannen. Het is je blik verruimen. Met een 
tentoonstelling, muziek, een museumbezoek en nog zoveel meer. In 
Zingem, maar ook soms daarbuiten. Voor alle leeftijden, voor ieders 
budget. Zo wil SAMEN met haalbare, toegankelijke cultuurprojecten een 
breed publiek aanspreken. 

DE BIBLIOTHEEK

Lezen is leerrijk, prikkelt de verbeelding en brengt de wereld dichterbij, 
zonder dat u daarbij uit uw luie zetel hoeft te komen. Tenzij om naar 
de bibliotheek te gaan natuurlijk. Dat is immers de uitgelezen plek om 
cultuur op te snuiven.

Onze bib biedt een mooi aanbod van tijdloze en actuele titels. De boeken-
lijst wordt regelmatig aangevuld en is afgestemd op zowel de beginnende 
als geoefende lezer. Een aangepaste collectie grootletterboeken en Daisy-
boeken (luisterboeken op cd-rom) laat mensen met een leesbeperking 

kennismaken met de boeiende wereld van het boek. Wisselcollecties 
strips, muziek en film maken het aanbod compleet.

Wist u trouwens dat u de catalogus van de 
bibliotheek makkelijk kan raadplegen via de site 
van onze gemeente? Boeken online reserveren of 
de uitleentermijn verlengen? Probeer het gerust 
uit!

Zo maken boeken school

Niet elke jongere vindt even makkelijk de weg naar de bibliotheek. Om de 
jeugd meer aan het lezen te krijgen, werkt de bibliotheek nauw samen met 
het onderwijs. Onze scholen krijgen boekenkoffers en de leerlingen brengen 
de bib ook een bezoek. Voor de beginnende lezertjes zijn er bovendien 
workshops in de klassen. Verder organiseert het gemeentebestuur 
samen met Creakindo (een overlegorgaan van de Zingemse scholen) ook 
toneelvoorstellingen en auteurslezingen.
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Lees- en ontmoetingsplaats

De bibliotheek is niet alleen een bron van cultuur, maar ook een nuttig 
contactpunt. Elk jaar is er tijdens de bibliotheekweek een activiteit voor 
het brede publiek. Met diverse thema’s die inhaken op de actualiteit 
brengt de bibliotheek afwisseling en gezelligheid. Verenigingen kunnen er 
ook terecht voor informatie over geplande evenementen in de gemeente.

Tenslotte wordt er binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
voor bibliotheken (ZOVLA) heel wat georganiseerd, zoals computerlessen 
voor senioren, (voor)leesprojecten voor peuters en eerste lezertjes, 
initiatieven voor lezers met dyslexie en nog zoveel meer.

EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN

Zingem mag dan wel een landelijke gemeente zijn, maar dat betekent niet 
dat er weinig te beleven valt. Zingem telt immers heel wat socioculturele 
verenigingen die de meest uiteenlopende activiteiten organiseren. En dat 
is vaak een hele uitdaging. Want iedereen moet tegenwoordig goed op de 
centen letten en de reglementering wordt alsmaar strenger. 

Veel van deze projecten worden dan ook gedragen door vrijwilligers die 
zich met hart en ziel inzetten voor onze gemeente. Dat verdient niet alleen 
een pluim, maar ook onze volle steun. De gemeentelijke uitleendienst 
voorziet daarom ruimte en uitrusting in overleg met de initiatiefnemers.
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SAMEN voor cultuur

- SAMEN wil op korte termijn de bibliotheek moderniseren 
tot een gezellige lees- en ontmoetingsplaats. In onze plan-
nen voor het nieuwe gemeentecomplex van Huise krijgt de 
bib meer ruimte en een nieuw interieur. Speciale aandacht 
gaat daarbij naar de toegankelijkheid van het gebouw.

- SAMEN wil zich blijven inzetten om de bibliotheek verder uit 
te bouwen met een boeiende en gevarieerde collectie. 

- SAMEN wil de samenwerking met de scholen voortzetten 
en nieuwe initiatieven nemen om kinderen en jongeren te 
laten kennismaken met de bibliotheek. Het zal tijdens de 
komende jaren een uitdaging zijn nieuwe manieren aan te 
reiken om ‘anders te gaan lezen’.

- Zo wil SAMEN in 2013 een project opzetten rond Fundels. 
Deze zogenaamde ‘bundels vol fun’ verrijken het klassieke 
prentenboek met multimediale inhoud en leuke activitei-
ten. Hierbij wordt het taalgevoel van jonge kinderen gesti-
muleerd door een combinatie van lezen, spelen, boeken en 
internet. Lees er alles over op www.fundels.com. 

- SAMEN wil de collectie voor mensen met een leesbeperking 
verder uitbreiden.

- SAMEN engageert zich om het samenwerkingsverband met 
andere gemeenten ook tijdens de nieuwe legislatuur voort 
te zetten. Dit kan alleen maar resulteren in duurzame pro-
jecten. 

- SAMEN wil verenigingen en hun vrijwilligers blijven aanmoe-
digen en ondersteunen met de expertise van gemeentelijke 
ambtenaren. 

- SAMEN wil dat de erkende Zingemse verenigingen ook in de 
toekomst gebruik kunnen maken van de Griffel en het ge-
meentecomplex in Huise voor een democratische prijs.

- SAMEN wil het reservatiesysteem voor deze publieke ruimtes 
en het materiaal uit de uitleendienst volledig digitaliseren.

- SAMEN wil zich garant stellen voor het onderhoud van de te 
huren ruimtes zodat de verenigingen er comfortabel gebruik 
van kunnen maken.

- SAMEN wil de uitleendienst verder uitbouwen en inspelen 
op de behoeften van de verenigingen bij de aankoop van 
nieuw materiaal. 

- SAMEN wil de verenigingen ondersteunen bij de nieuwe wet-
geving rond organisatie van activiteiten in een tent. Door 
hen te informeren over de nodige attesten, de controles te 
regelen en nodige veiligheidsvoorzieningen zoals brandblus-
sers gratis uit te lenen. 
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- SAMEN wil de verenigingen meer ruimte geven op de ge-
meentelijke website om activiteiten aan te kondigen en 
hun werking te promoten. Het zal ook een middel zijn om 
de werking van de verschillende verenigingen op elkaar af 
te stemmen. 

- SAMEN wil de organisatie van Open Monumentendag, Erf-
goeddag en Open Kerkendag blijven ondersteunen.

- SAMEN wil cultuur bij jongeren stimuleren door tijdens de 
speelpleinwerking ook culturele workshops aan te bieden 
en samen met jeugdverenigingen culturele activiteiten te 
organiseren.

- SAMEN wil de streekproducten promoten en waar mogelijk 
ondersteuning bieden in het aanbod. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de plaatsing van de hoeveborden met aanduiding 
van de activiteit op de hoeve en de verkrijgbare producten.

- SAMEN wil een breed draagvlak voor cultuur creëren en 
grootschaligere projecten mee ondersteunen.

- SAMEN wil de cultuurraad verder blijven stimuleren in het 
overleg tussen de verschillende verenigingen en hen als vol-
waardige gesprekspartner blijven zien.

 



Samen vernieuwen
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4. Openbare werken

Om uw lichaam in topvorm te houden is een fysieke inspanning 
zo nu en dan echt wel nodig. En wie lang wil blijven genieten van 
zijn woning of tuin weet dat onderhoud en renovatiewerken 
er nu eenmaal bijhoren. Met een gemeente is dat niet anders. 
Een likje verf, een flinke snoeibeurt of een nieuwe voorgevel … 
Daar knapt toch iedereen van op, of niet soms?

SAMENgevat

Voor SAMEN is investeren in openbare ruimtes, investeren in 
levenskwaliteit. En in de toekomst van onze gemeente. Zoals in een 
riolering die het afvalwater afvoert zonder dat het ons aan de lippen 
staat. In publieke gebouwen die tegelijk toegankelijk, uitnodigend 
en functioneel zijn. Of in fietspaden die ons op een veilige manier in 
vervoering brengen. We zouden immers niet willen dat u straks over de 
staat van het wegdek valt. Letterlijk noch figuurlijk.

DORPSKERNVERNIEUWING

Niemand kan ontkennen dat er onder het bewind van SAMEN veel is 
gewerkt. Onze gemeente heeft immers een ware gedaanteverwisseling 
ondergaan. Huise is opnieuw aangelegd en bijna de volledige kern van 
Zingem is vernieuwd. Bovendien vonden er ook verfraaiingswerken 
plaats in de Omgangstraat en Boterhoek. En wie herinnert er zich nog 
het Zingemse Kerkplein in steenslag vol kuilen en putten, waar nu een 
volwaardig plein is gerealiseerd? 

Minder overlast

In de Omgangstraat en Boterhoek zoals bij alle wegeniswerken namen we 
trouwens niet alleen het wegdek, maar ook de volledige riolering onder 
handen. Zodat er voor de buurtbewoners slechts eenmalig overlast was. 
Het spreekt voor zich dat dit een flink stukje planning, een goed werkende 
ambtenarij en een doordachte opvolging vergde. Het nieuwe overstort 
naar de Breegracht zorgt er bovendien voor dat we de wateroverlast in 
de Omgangstraat onder controle kunnen houden. Opvallend zijn ook de 
fietssuggestiestroken die de veiligheid voor de fietser verhogen.
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Een hart voor Ouwegem

Het belangrijkste project voor de komende jaren is natuurlijk de 
dorpskernvernieuwing van Ouwegem. Een aanzet van mogelijke 
veranderingen hebben we al toegelicht onder de vorm van een 
dorpsontwikkelingsplan. Op de georganiseerde infoavond kregen alle 
buurtbewoners de kans om vragen, opmerkingen en suggesties te 
formuleren. Ook hier zal het wegdek samen worden aangepakt met het 
rioleringsstelsel. De realisatie zal dan ook starten op Den Bos, het laagste 
punt van het traject. 
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De Molendamstraat en het Pluimke krijgen binnenkort  een noodzakelijke 
grondige renovatie.

Op Den Bos zal een zuiveringsstation voor Ouwegem gebouwd worden. De 
vernieuwing zal zich verderzetten via de Beertegemstraat en een stuk van 
de Landegemstraat, naar de Ouwegemsesteenweg.  

Centrale blikvanger

Een heel belangrijk punt bij de vernieuwing van de Ouwegemsesteenweg 
is de site tussen de Griffel, de parking in de Molendamstraat en de Vrije 
Basisschool Ouwegem. Deze site krijgt een centrale rol en moet zowel een 
blikvanger als een ontmoetingsplaats worden. Om de bebouwde kom af 
te sluiten aan de zijde van Kruishoutem zal ook een poorteffect gecreëerd 
worden zoals aan de Hofakkerstraat.

Wist u trouwens dat de gemeente sinds 2002 

geen enkele nieuwe lening is aangegaan?

Van een goed bestuur gesproken …  

SAMEN mag hier terecht fier op zijn!
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N437 (Boeregemstraat tussen Kruishoutem (Lozer) en Nazareth (Ede-
molen))

De N437 die eigenlijk een gemeenschappelijke weg is voor de 3 gemeenten 
Kruishoutem, Nazareth en Zingem krijgt een nieuw rioleringsstelsel, 
wegdek en veilige fietspaden. De financiering zal gebeuren door het 
gewest en de betrokken gemeenten. Dit project is opgenomen in een 
subsidiëringsprogramma dat van start zal gaan vanaf het moment dat 
waterzuiveringsvoorzieningen zijn getroffen op het grondgebied van 
Nazareth.

VERNIEUWING, HERSTELLING EN VERBETERING 
IN OVERIGE WEGEN

Naast deze grote wegenwerken zijn er nog een heel pak zaken die SAMEN 
de komende legislatuur wil aanpakken. In de eerste plaats wenst SAMEN 
een onderhoudscontract aan te houden met een erkend aannemer voor 
de hoogdringende herstellingswerken aan bestaande wegen. Zo heeft de 
Kolpaert nood aan een nieuwe deklaag in asfalt. Kleinere wegen zoals de 
Korte Molenstraat en de Oost Beertegemstraat krijgen een vernieuwde 
wegbedding. Dossiers worden opgestart voor Broekstraat, Melegemstraat 
en Heulestraat. Dankzij al deze inspanningen zal Zingem over een 
wegennet beschikken waar we trots op mogen zijn. 

TECHNISCHE DIENST MET BURGERZIN

SAMEN kan op elk moment rekenen op de kennis en hulp van een sterk 
technisch team. Een team dat denkt en handelt in het belang van onze 
gemeente en haar inwoners. En daar zijn we trots op. Want het is belangrijk 
om onze gemeente veilig en netjes te houden. 

SAMEN doet daarom grote inspanningen om sneeuw en ijzel te bestrijden, 
om de grachten tijdig te ruimen en de bermen te onderhouden. Bij 
overstromingsgevaar hebben we ook de nodige draaiboeken klaar zodat 
we snel in actie kunnen komen. Bovendien maakt onze technische dienst 
zo veel mogelijk werk van uw opmerkingen en suggesties.

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM

De werken aan het gemeentehuis zijn voltooid en we beschikken ook over 
een gloednieuw administratief centrum. Deze uitbreiding en renovatie 
waren noodzakelijk voor een goede werking van onze diensten. Alle 
rechtstreekse dienstverlening aan de Zingemse bevolking vindt plaats 
in het nieuwe gedeelte. En ook het OCMW heeft een eigen stek in deze 
nieuwe administratieve vleugel. Geen wonder dat SAMEN terecht trots is 
op dit Sociaal Huis.
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Het gerenoveerde, oude gemeentehuis huisvest de ondersteunende 
diensten zoals de gemeentesecretaris, financieel beheerder, algemene 
dienst en het secretariaat. Verder wordt dit gedeelte gebruikt voor 
ceremoniële zaken, de gemeenteraad en het schepencollege.

De volgende logische stap is nu de omgevingsaanleg. Ook hier besteden 
we uiteraard de nodige aandacht aan uitstraling en functionaliteit. Zodat 
alle Zingemnaren straks volop kunnen genieten van een extra streepje 
groen in hun dorpskern en rond hun gemeentehuis.

RENOVATIE GEMEENTECOMPLEX HUISE

Na een grondige vernieuwing en renovatie van het gemeentehuis komt nu 
het gemeentecomplex van Huise aan de beurt. Het gebouw dat initieel het 
gemeentehuis en postgebouw van Huise was, werd in gebruik genomen 
in 1968. Tot op vandaag is hieraan weinig gewijzigd of gerenoveerd. 

Gelukkig komt daar onder SAMEN in de toekomst verandering in. Het 
gemeentecomplex blijft immers voor de bibliotheek en verschillende 
verenigingen een belangrijke stek. SAMEN vindt dan ook dat het gebouw 
de nodige opwaardering verdient. 

PASTORIETUIN OUWEGEM

Ieder dorp heeft voor zijn inwoners een plaats nodig om even tot rust 
te komen. Zo hebben we in Zingem de tuin van het gemeentehuis (die 
volledig heraangelegd wordt) of rustplekjes in de Boterhoek en Weistraat. 
In Huise is er de Rooigembeekvallei. 

Een andere rust- en ontmoetingsplek moet de pastorietuin worden in 
Ouwegem. Zichtassen zullen een nieuwe kijk geven op het hart van het 
park vanaf de aanpalende straten en parkeerplaatsen. Openheid maakt 
de tuin goed toegankelijk, nodigt uit tot wandelen en zorgt voor sociale 
controle. Het huidige kerkhof blijft bestaan en wordt omringd door 
een nieuw aan te planten haag. Aan de zijde van de Ouwegemstraat 
komen parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een rolstoeltoegankelijke 
toegangsweg naar de pastorietuin. 

Een nieuw gebouw zal de huidige boldertent vervangen. Het gebouw kan 
worden gebruikt om te krulbollen, maar zal ook beschikbaar zijn voor 
kleine vergaderingen of samenkomsten. Tussen de parking en de eigenlijke 
pastorietuin voorziet het gemeentebestuur vijf nieuwe petanquebanen. 
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SAMEN voor openbare ruimtes

- Samen zal zich blijven inzetten voor goed onderhouden, 
nuttige en aangename openbare ruimtes.

- SAMEN engageert zich voor de volledige dorpskernvernieu-
wing in Ouwegem en voor de bouw van een zuiveringssta-
tion op Den Bos.

- SAMEN wil van de ruimte om en rond de Griffel een veilige 
en aantrekkelijke plaats maken in rustieke materialen die 
duidelijk verschillen van het overige deel van de Ouwegem-
sesteenweg. 

- SAMEN wil op korte afstand voldoende parkeerplaatsen 
voorzien voor het gemeenschapscentrum de Griffel en de 
aanwezige handelszaken. 

- SAMEN wil de aanliggende straten zoals de Oude Dorpsweg 
en het Pluimke mee vernieuwen.

- SAMEN zal in overleg met het gewest en de betrokken ge-
meenten de N437 (Boeregemstraat tussen Lozer en Edemo-
len) voorzien van een nieuw rioleringsstelsel, wegdek en vei-
lige fietspaden.

- Ook enkele kleinere wegen, die niet in een integraal project 
zitten, staan op de planning om aangepakt te worden door 
SAMEN. Zoals de Korte Molenstraat en de Oost Beertegem-
straat.

-  SAMEN wil de nodige voorbereidingen treffen in de dossiers 
rond de Broekstraat-Melegemstraat en Heulestraat voor de 
aanleg van een nieuw rioleringsstelsel en wegdek.

- SAMEN zal komende legislatuur het overige deel van de Om-
gangstraat (Damstraat tot Dompel) verder afwerken samen 
met de Dompel, een stuk van de Kwaadstraat, Dorpsstraat 
en Verbindingsstraat. Veiligheid staat hier terug centraal 
met enkele accenten rond de Vrije Basisschool ‘De Regen-
boog’ en de ingang van zaal Volkskring. Fietssuggestiestro-
ken zullen terug te vinden zijn in de Omgangstraat en Ver-
bindingsstraat. Ook het rioleringsstelsel wordt vernieuwd.

- SAMEN zal de nodige stappen zetten om de Strijpstraat te 
vernieuwen.

- SAMEN zal in het gemeentecomplex Huise een duurzame 
renovatie uitvoeren waarbij er voldoende ruimte is voor de 
bibliotheek en KSA.

- In de kern van Ouwegem wenst SAMEN de pastorietuin aan 
te pakken. De tuin moet in de toekomst een gezellige en 
multifunctionele ontmoetingsplaats voor de dorpsbewo-
ners worden.



Samen openbloeien
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5. Jeugd

Iedereen beleeft zijn jeugd op een andere manier. De een 
slingert in zijn apenjaren behendig van lief naar lief, terwijl 
de ander verlegen naar complimentjes hengelt bij de eerste 
de beste bakvis. De een luiert er vrolijk op los en laat zich 
pamperen in Hotel Mama, terwijl de ander vroegrijp het warme 
nest verlaat en al snel de donzige vleugels uitslaat. Hoe zou je 
zelf zijn?

SAMENgevat

Voor SAMEN is het helder: investeren in de jeugd is investeren in de 
toekomst. We moeten jongeren enerzijds voldoende beschermen. En 
anderzijds de nodige ruimte geven om zich vrij te ontwikkelen. Om speels, 
nieuwsgierig en vol levenslust de wereld te verkennen en veranderen. Om 
morgen mee vorm te geven en tegelijk te genieten van vandaag. Door 
naar elkaar te luisteren en nieuwe ideeën samen te brengen.

JEUGDBELEID

Onze jeugd heeft al jaren een bijzondere plaats in de gemeente. In navolging 
van de voorbije jaren hebben we ook gedurende de huidige legislatuur 
twee nieuwe jeugdbeleidsplannen gemaakt. Door deze beleidsplannen 
op te stellen en uit te werken, slagen we er telkens in het maximum aan 
subsidies voor jeugdwerking te verkrijgen van hogere overheden.

Mede dankzij deze subsidies kan de gemeente lokale jeugdwerkinitiatieven 
en andere initiatieven rond jeugdwerk financieel en logistiek ondersteunen. 
Zo kunnen we ook een degelijke speelpleinwerking uitbouwen. Vanaf 
2014 is er voor de subsidies geen afzonderlijk jeugdbeleidsplan meer 
nodig. Wel moet het jeugdbeleid opgenomen worden in een gemeentelijk 
meerjarenplan.

JEUGDRAAD 

De jeugdraad is al sinds 1997 een actief adviesorgaan waarin zowel 
jongeren uit diverse jeugdverenigingen als niet-aangesloten jongeren een 
stem hebben. De jeugdraad is een forum waar een open en eerlijke dialoog 
respect afdwingt voor elkaars werkingen. En waar op een laagdrempelige 
manier met gemeentelijke diensten en gemeentebestuur van ideeën kan 
worden gewisseld. 

LOKALE JEUGDWERKINITIATIEVEN

Onze gemeente telt drie jeugdverenigingen: KSA in Huise, KLJ in Ouwegem 
en Scouts in Zingem. Zowat 40 jonge vrijwilligers zetten zich via hun 
jeugdbeweging het hele jaar in voor de vrijetijdsbesteding van een 300-tal 
jongeren. Deze initiatieven worden dan ook terecht voluit gesteund vanuit 
het gemeentebestuur. Via een puntensysteem kunnen deze verenigingen 
subsidies krijgen voor hun normale werking: huisvesting, kampen, 
opleidingen … Logistieke ondersteuning is er in de vorm van kamp-
vervoer, jaarlijks aangevulde EHBO-koffers, jaarlijks nazicht van brand-
blusapparaten en een subsidiemap waarin alle nodige reglementeringen 
en in te vullen subsidieaanvragen gebundeld worden. 
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Van de jeugduitleendienst maken alle verenigingen, maar in het 
bijzonder de jeugdverenigingen, frequent gebruik. Ook in het kader van 
de uitwerking van het jeugdbeleidsplan werden infopanelen ontworpen 
waarop jeugdverenigingen, maar ook andere Zingemse verenigingen, hun 
activiteiten kunnen promoten.

Eén van de items waar SAMEN tijdens de huidige legislatuur werk van 
heeft gemaakt, was de huisvesting van de jeugdverenigingen. Vooral het 
lokaal van KLJ Ouwegem bleek een probleem. SAMEN is er in geslaagd om 
voor deze vereniging een nieuwe locatie te vinden, namelijk het voormalig 
OCMW-gebouw. Hierdoor komt deze jeugdvereniging terug naar hartje 
Ouwegem en heeft zij een ruime en veilige locatie.

De gemeentelijke speelpleinwerking ’t Fluitje is al lang een begrip in 
onze gemeente. Gedurende de zomervakantie kunnen zo’n 350 kinderen 
zich uitleven op ons speelplein. Een 40-tal jongeren zet zich tegen een 
vrijwilligersvergoeding in om dagelijks een aantrekkelijk programma te 
bieden.
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JEUGDWERK

Het jeugdbeleidsplan is er niet enkel voor de jeugdwerkinitiatieven, maar 
ook voor alle jongeren. Door in te spelen op de prioriteit ‘jeugdcultuur’ 
werden een aantal nieuwe subsidies verkregen. Zo kunnen bestaande 
erkende Zingemse verenigingen een subsidie krijgen voor het opstarten 
van een cultureel project met en voor jongeren. Of gesubsidieerd worden 
voor het behouden van een lopend jeugdinitiatief. Ook enkelingen kunnen 
subsidies aanvragen bij het uitwerken van een eigen cultureel project. 
Sinds geruime tijd is er in de gemeente een kinderatelier waar kinderen 
een uurtje heel creatief kunnen bezig zijn met allerlei materialen onder de 
deskundige leiding van een artistiek opgeleide begeleider.

SAMEN voor de jeugd

- SAMEN zal in het meerjarenplan voldoende aandacht schen-
ken aan jeugdwerk en een degelijk beleid inzake jeugd en 
jeugdwerk voeren. We blijven maximaal gebruikmaken van 
subsidies bij het uitwerken van diverse initiatieven.

- SAMEN wil de jeugdraad blijven zien als een volwaardig ad-
viesorgaan en verder ondersteunen en nog meer onafhanke-
lijke jongeren stimuleren hieraan mee te werken.

- SAMEN zal initiatieven blijven steunen waarbij de jeugd-
raad en jeugddienst samenwerken tot het opzetten van een 
totaalevenement voor de jeugd (Jeugdraadcup, Boomel, …).

- SAMEN wil de jeugdraad blijven zien als een platform voor 
diverse jeugdwerkinitiatieven.

- SAMEN engageert zich om de logistieke en materiële onder-
steuning van jeugdverenigingen zoals ze nu bepaald wordt 
in het huidig jeugdbeleidsplan verder te zetten. 

- SAMEN wil een veilige werking van particuliere jeugdwerk-
initiatieven stimuleren. Door extra financiële middelen te 
voorzien voor veiligheidsaanpassingen in de lokalen van de 
jeugdverenigingen, overleg en controles door brandweer, 
door vorming aan te bieden rond ‘veilig vervoer van kinde-
ren’, EHBO-cursus …
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- SAMEN wil een fuifbeleid uitbouwen door
•	 bij	de	organisatie	van	een	fuif	overleg	te	plannen	tussen	

gemeentelijke diensten, politie en jeugdvereniging(en)
•	 bij	 toezicht	op	gebruik	van	alcohol	en	drugs	praktische	

ondersteuning te geven samen met PISAD 

- SAMEN wil zich blijven inzetten om voor elke jeugdvereni-
ging een aangepaste locatie te voorzien. Wij ijveren ervoor 
om bij de vernieuwing van het gemeentecomplex van Huise 
ook de huisvesting van de KSA te bekijken en de mogelijk-
heden te onderzoeken hen meer ruimte te geven.

- SAMEN wil een degelijke speelpleinwerking blijven uitbou-
wen. We willen naast het speelaanbod voor kinderen en 
kleuters ook tieners actief betrekken in de speelpleinwer-
king en hen mee leiding te laten geven.

- Via de sportfunctionaris wil SAMEN ook op geregelde tijd-
stippen sport aanbieden tijdens de speelpleinwerking. 
SAMEN wil elk jaar enkele educatieve workshops inlassen.

- SAMEN wil initiatieven ter bevordering van jeugdcultuur 
blijven stimuleren. SAMEN is van mening dat verenigingen 
die zich inzetten om jonge mensen cultuur bij te brengen in 
een actieve, langdurende werking daar de nodige materiële 
steun moeten voor krijgen.

- SAMEN zal alles in het werk stellen om het kinderatelier ook 
de komende jaren op te richten.

- SAMEN wil dat de kinderen op verschillende plaatsen vrij 
kunnen spelen. Wij willen daarom de bestaande gemeente-
lijke speelpleinen in Zingem, achter de Griffel in Ouwegem 
en in Huise onderhouden, waar nodig opfrissen en vernieu-
wen. Het bestrijden van vandalisme op deze plaatsen zal één 
van de prioriteiten worden.

- SAMEN wil verder nagaan waar veilige ontmoetingsplaatsen 
en kleine ‘speelplaatsen’ nog mogelijk zijn. Bij de heraanleg 
van de hof van de pastorie in Ouwegem wordt daarom ook 
voorzien in een amfitheatertje. 

- SAMEN wil komende legislatuur het speelbos openstellen 
voor het publiek en dit verder ontwikkelen tot een ruimte 
waar kinderen kunnen ravotten en ongehinderd kunnen ver-
toeven.

- SAMEN zal zich verder blijven inzetten om de opvangmo-
menten voor kinderen buiten de schooluren zo goed mo-
gelijk te organiseren. Het oprichten van een IBO door het 
OCMW is hier een aanzet toe.

- SAMEN wil alle kinderen gelijke kansen geven, ook wanneer 
dit door hun thuissituatie niet zo evident is. In samenwer-
king met het OCMW zullen, zoals nu al het geval is, kinderen 
van minder bemiddelde ouders gratis naar het speelplein 
kunnen blijven komen.



Samen oogsten
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6. Landbouw- en
 plattelandsbeleid

Het platteland of, zoals u wil, de boerenbuiten is als vanouds 
het terrein van een veldwerker met een diepgeworteld geloof 
in de kracht van de natuur: de landbouwer natuurlijk. Dage-
lijks is hij in de weer. Door wind en regen, zowel overdag als 
’s nachts. Voor het welzijn van zijn veestapel. De gezondheid 
van zijn gewassen. En voor het eten op ons bord. En dus ook 
dat van u.

SAMENgevat

Voor SAMEN is het een uitdaging om de landbouwactiviteiten in te plan-
nen met respect voor de natuur en de omgeving. En de economische en 
ecologische belangen perfect op elkaar af te stemmen. Met aandacht 
voor verantwoord bodemgebruik, een harmonieuze landschappelijke 
integratie en duurzame projecten. Door enerzijds het traditionele land-
bouwwerk te ondersteunen en anderzijds de recreatieve mogelijkheden 
ervan te promoten.

LANDBOUW

Waar velen bij het platteland nog spontaan denken aan een wilde 
boerendochter met blozende wangen, is de landbouwrealiteit vandaag 
iets minder rooskleurig. Er komt immers steeds meer kijken bij het 
runnen van een landbouwbedrijf. Zo is er de complexe realiteit van de 
schaalvergroting, een groeiende regelgeving en de daarmee gepaard 

gaande kosten. Al gaat het niet allemaal om bedreigingen. 

Dankzij de charmes van onze landelijke ligging zijn er ook heel wat kansen 
voor authentiek hoevetoerisme met eerlijke producten. Allemaal factoren 
die om een optimale samenwerking vragen tussen de landbouw en onze 
gemeente. 

Landbouw is en blijft in een plattelandsgemeente als Zingem nu eenmaal 
belangrijk. Alhoewel deze bevoegdheid zich bijna volledig bevindt 
op Vlaams en Europees niveau, kan de gemeente hier nog steeds een 
ondersteunende rol spelen. 

Een vruchtbare samenwerking

Voor de sector is het belangrijk dat het gemeentebestuur bij elke 
beleidsbeslissing oog heeft voor de invloed ervan op de landbouw. Zo dient 
er in verschillende dossiers rond openbare werken, ruimtelijke ordening en 
milieu rekening te worden gehouden met de aanwezige landbouwers en 
hun activiteiten. Overleg tussen het beleid en de betrokken landbouwers 
is hier noodzakelijk en wordt nagestreefd. Naast de ecologische afweging 
die we maken, blijft voor landbouw ook een economische afweging 
noodzakelijk. 

Voor een plattelandsgemeente als Zingem waar landbouw nog de grootste 
grondgebruiker is, blijft de integratie van landbouw in het sociale weefsel 
van de gemeente belangrijk. Het imagoprobleem waarmee de sector kampt, 
vormt echter soms een struikelblok. Het gemeentebestuur probeert hierbij 
zoveel mogelijk verzoenend op te treden.

Verder blijft ook de vertegenwoordiging van de landbouw in verschillende 
adviesraden zoals GECORO en MINA-raad noodzakelijk. Ook de 
samenwerking tussen verschillende landbouwers als initiatief vanuit de 
sector kan ondersteund worden.
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HOEVEPRODUCTEN

Naast de schaalvergroting van bedrijven is er de differentiatie. Zo zijn 
verschillende bedrijven al gestart met verwerking van eigen producten en 
verkoop op de hoeve. Dit zorgt voor een heel korte weg tussen producent 
en consument, wat trouwens ook het milieu ten goede komt.

SAMEN zal de rechtstreekse verkoop op de hoeve verder ondersteunen via 
een brochure met alle hoeveproducenten en hun producten. Deze brochure 
zal verdeeld worden onder de Zingemnaren en aangeboden worden aan 
nieuwe inwoners. 

Daarnaast moeten deze hoeveproducenten worden opgenomen in 
bestaande en nieuwe recreatieve routes.

PLATTELANDSONTWIKKELING

Plattelandsontwikkeling is eigenlijk gespreid over alle mogelijke 
bevoegdheden (mobiliteit, openbare werken, …) en zorgt ervoor dat een 
plattelandsgemeente als Zingem naast de nodige rust toch voldoende 
vitaliteit blijft uitstralen.

Vaak worden realisaties hier op projectbasis uitgewerkt (project hoeve-
borden, verfraaiing bepaalde hoekjes in de gemeente, …). 

SAMEN voor land- en tuinbouw

- SAMEN streeft steeds naar een vruchtbare samenwerking 
tussen de landbouw, de gemeentediensten en hogere over-
heden.

- SAMEN wenst de steunmaatregelen voor landbouwers aan 
te houden zoals grondontleding, beheer en onderhoud van 
kleine landschapselementen, … Daarnaast kunnen land-
bouwers verder gesensibiliseerd worden rond mogelijke be-
heersovereenkomsten.

- Samen engageert zich om de verkoop van landbouwpro-
ducten op de hoeve te ondersteunen en te promoten.

- SAMEN staat open voor duurzame voorstellen die vanuit de 
basis ontstaan met betrokken bewoners, verenigingen, … De 
gemeente kan hiervoor eigen middelen voorzien en een be-
roep doen op middelen afkomstig van Provinciale, Vlaamse 
en Europese overheden.



Samen vooruitgaan
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7. Mobiliteit en
 verkeersveiligheid

Je hebt fietsers die aan de bumper kleven van een wagen die 
door de dorpskom raast. Je heb de jogger die enkel oren heeft 
naar de opzwepende muziek die uit zijn MP3-speler schalt. 
Maar je hebt ook de chauffeur die zich in het vizier van het 
elektronisch snelheidsbord ruiterlijk aan de regels houdt. En 
dan is er nog paard en kar die het gemotoriseerd verkeer soms 
laten steigeren van ongeduld. En u, welk type weggebruiker 
bent u? 

SAMENgevat

Gezwind en zonder blutsen of builen van punt A naar B in Zingem? Voor 
SAMEN is het een prioriteit. Meer zelfs, een levenswerk. Daarom zetten 
we ons voor de volle honderd procent in om het Zingemse verkeer in 
goede banen te leiden. Nu eens stap voor stap. Dan weer met een hoger 
verzet. Tot zelfs in volle galop als het even kan. En vooral met de blik 
gericht op het einddoel: een veilige en vlotte doorstroom van elke type 
weggebruiker.

HET MOBILITEITSPLAN

Via het gemeentelijk mobiliteitsplan werd de mobiliteit in Zingem al voor 
een belangrijk stuk aangepakt. Hierbij maakten we optimaal gebruik van 
subsidies van hogere overheden. De Omgangstraat kreeg een nieuwe 
rijweg met de nodige fietssuggestiestroken. De Kruishoutemsesteenweg-

Ouwegemsesteenweg is heraangelegd en voorzien van veilige fietspaden. 
En dan is er ook nog de nieuwe tunnel onder de N60 die het zwarte 
kruispunt vervangt. Verder heeft Zingem opnieuw het ‘moederconvenant 
mobiliteit’ ondertekend waarbij we ons engageren om een duurzame en 
veilige mobiliteit na te streven.

SNELHEIDSZONES

Overdreven snelheid blijft een probleem binnen vele gemeenten. 
Automobilisten houden zich niet aan de geldende snelheidsbeperkingen 
en brengen de veiligheid in het gedrang. Maar zij die klagen over de hoge 
snelheden voor eigen deur, gaan op hun beurt dan weer in de fout voor de 
deur van een ander. Daarom is een mentaliteitswijziging echt noodzakelijk. 
Snelheidsborden die de snelheid van de automobilist weergeven, zoals op 
de Kruishoutemsesteenweg, kunnen hierbij sensibiliserend werken.

Veiligheid is geen haastwerk

De introductie van snelheidszones in overleg met de politiezone Vlaamse 
Ardennen moet het aantal snelheidsovertredingen afremmen. Op wegen 
buiten de bebouwde kom zal een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden. 
In de bebouwde kom mag niet vlugger dan 50 km/u worden gereden. 
Terwijl op enkele kritische plaatsen zoals schoolomgevingen de limiet 
ligt op 30 km/u. Flankerende maatregelen zullen helpen om het gewenste 
snelheidsregime af te dwingen. Daarnaast zullen we ook niet aarzelen om 
repressief op te treden. Wegpiraten en onverbeterlijke verkeersovertreders 
zijn dus gewaarschuwd. 
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OP NAAR EEN KINDVRIENDELIJK VERKEER

Veiligheid rond de schoolomgeving is het belangrijkste voor onze 
kinderen. In het verleden deden we al inspanningen rond alle scholen op 
het grondgebied Zingem. We voerden zone 30 in, plaatsten paaltjes, … Ook 
in de huidige legislatuur is er heel wat vooruitgang geboekt. Zo zorgden 
we ervoor dat de ingang van de gemeenteschool niet direct uitgeeft op de 
parking. En voor de Vrije Basisschool in Zingem is een nog veiligere ingang 
opgenomen in de plannen voor de heraanleg Kwaadstraat-Omgangstraat-
Verbindingsstraat-Dompel-Dorpsstraat.

Veiligheid aan de schoolpoort, da’s klasse

Voor de Vrije Basisschool Ouwegem zijn de gesprekken opgestart voor de 
heraanleg van de parking waar ook de school op uitgeeft. Bij de heraanleg 
van wegen of parking in de schoolomgeving grijpt SAMEN telkens de 
kans om deze nog veiliger en kindvriendelijker te maken met aangepast 
straatmeubilair. Op het stuk van de doortocht in Ouwegem voor het 
gemeenschapscentrum de Griffel zal een zone 30 geïntegreerd worden met 
accentverlichting. SAMEN zal bij de vernieuwing van de schoolgebouwen 
ook de veiligheid aan de Vrije Basisschool in Huise herbekijken.

Tevens zullen we ook sensibiliserend optreden wanneer ouders onbewust 
de schoolomgeving onveilig maken bij het brengen en afhalen van hun 
kinderen. Ouders kunnen bijvoorbeeld jaarlijks eenmalig betrokken 
worden bij de lessen verkeersopvoeding.

TRAGE WEGEN

Tijdens de huidige legislatuur is onder begeleiding van de vzw Trage 
Wegen een grondige inventarisatie gebeurd van de aanwezige trage 
wegen en buurtwegen in onze gemeente. Aan deze inventarisatie is een 
tragewegenplan verbonden dat we verder zullen uitwerken.

Na uitvoerig overleg kwamen we tot een plan dat rekening houdt met 
diverse wensen en dat de steun kreeg van alle betrokken partijen. Voor 
het bestuur dienen trage wegen in de eerste plaats een functioneel en 
verbindend karakter te hebben op het vlak van mobiliteit. Al is er ook 
ruimte voor recreatieve routes. 

Deze trage wegen kunnen gebruikt worden door een of meerdere afgelijnde 
doelgroepen (voetgangers, fietsers, ruiters) afhankelijk van hun profiel. 
Specifiek voor ruiters kunnen we eventueel extra doorsteken overwegen.
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VOETPADEN EN FIETSPADEN

De aanleg van voetpaden en fietspaden was voor de huidige legislatuur 
een prioriteit en blijft voor de komende legislatuur belangrijk. SAMEN is 
dan ook volledig zijn engagement van de huidige legislatuur nagekomen. 

Voetpaden werden aangelegd in de Veldstraat, Oscar Declercqstraat, 
Boterhoek, Omgangstraat (vanaf de Liststraat tot aan de Heirweg), Sport-
straat, vernieuwde Ouwegemsesteenweg en Kruishoutemsesteenweg 
(binnen bebouwde kom). We hebben stappen gezet in de restauratie 
van bestaande voetpaden langs de Heirweg, Wannegemstraat en 
Speelstraat. En ook de beloofde veilige fietspaden langs onze belangrijkste 
verbindingswegen Kruishoutemsesteenweg-Ouwegemsesteenweg kwamen 
er. Waar fietspaden onmogelijk waren wegens ruimtegebrek zorgden we 
voor fietssuggestiestroken, zoals op de Boterhoek en in de Omgangstraat.
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Tijdens de komende legislatuur zullen ook fietspaden aangelegd worden 
op de N437 (Boeregemstraat tussen Lozer en de Edemolen) en bij de 
doortocht Ouwegem. De fietssuggestiestroken bieden ook een alternatief 
voor straten als de Kloosterstraat (in overleg met Kruishoutem), Heirweg 
(al dan niet met flankerende maatregelen) en het overige nieuw aan te 
leggen deel in de Omgangstraat en Verbindingsstraat. 

Nu de tunnel onder de N60 afgewerkt is, kijken we verder naar mogelijke 
aanpassingen van de Bekestraat die het comfort voor fietsers en 
automobilisten verbeteren. Deze verbinding is gelegen op het Bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk.  Dit  is een netwerk voor functioneel 
fietsverkeer over de gemeentegrenzen heen. Zoals naar het werk, de 
school of de winkel.

Betere verbindingen

Aanpassingen op het vlak van mobiliteit kunnen de barrière die er soms nog 
is tussen Huise, Ouwegem en Zingem alleen maar verkleinen. Zo spreken 
we van de driehoek Huise-Ouwegem-Zingem waarbij de 3 deelgemeenten 
dichter bij elkaar worden gebracht door de tunnel onder de N60 (Huise-
Zingem), trage wegen Wilgenpad en Plankbeekpad (Huise-Ouwegem) en 
de veilige fietsverbinding Ouwegemsesteenweg-Kruishoutemsesteenweg 
(Ouwegem-Zingem). 

Voor de kasseistrook van de Lange Aststraat hebben we bovendien een 
bescherming aangevraagd. Wanneer deze verkregen wordt, kunnen we de 
Lange Aststraat op termijn heraanleggen met subsidies van de Vlaamse 
Overheid.
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SAMEN voor verkeer

- SAMEN plant de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan dat 
de resterende mobiliteitsknelpunten in kaart brengt en aan-
pakt. Dit plan omvat een visie en stappenplan die een duur-
zame en veilige mobiliteit in onze gemeente garanderen. 
Hierbij is de zwakke weggebruiker prioritair. Zingem geniet 
zo maximaal van subsidies.

- Samen engageert zich om in voorbereiding van het nieuwe 
mobiliteitsplan de inwoners helder en correct te informeren.

- Samen wil snelheidsovertredingen aanpakken door ener-
zijds snelheidszones te introduceren samen met extra 
sensibiliserende en repressieve maatregelen. 

- SAMEN wil de veiligheid aan het rust- en verzorgingstehuis 
Home Vijvens verhogen door markeringen aan te brengen 
voor blinden en slechtzienden.

- Bij de dorpskernvernieuwing in Ouwegem zal SAMEN de 
veiligheid verbeteren door een zone 30 te integreren met 
accentverlichting.

- SAMEN streeft ernaar om bij werkzaamheden aan scholen de 
veiligheid van de kinderen maximaal te vrijwaren via aan-
gepaste maatregelen.

- SAMEN engageert zich voor de verdere uitwerking van het 
tragewegenplan. Zo kunnen we een strak en haalbaar finan-
cieel plan uitwerken voor verbetering en onderhoud in onder 
andere de Speelstraat-Leebeekstraat, Strijpstraat-Amelot-
straat en Omgangstraat-Sportstraat.

- SAMEN zet de herstelling en aanleg van veilige fietspaden, 
voetpaden en fietssuggestiestroken verder.

- SAMEN blijft ijveren voor de aanleg van het langeafstands-
fietspad startende van de Kouterstraat langs de spoorweg 
naar Heurne.

- SAMEN wil ervoor zorgen dat de drie dorpskernen van de 
deelgemeenten verbonden worden door een veilige fietsver-
binding.



Samen zorgen
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8. OCMW

Als we een betaalbare plek zoeken om te wonen, willen we 
ergens kunnen aankloppen. Als het een momentje regent, wil-
len we allemaal kunnen schuilen. Als we onverwacht struike-
len, breken we liever onze val dan een been. En als we plots 
tegen een schuldenberg aankijken, hopen we dat iemand ons 
eroverheen helpt. U staat toch ook altijd klaar voor een ander?

SAMENgevat

Niet iedereen krijgt in het leven evenveel kansen. En tegenslagen zitten 
soms in een klein hoekje. Val je naast de boot, dan bestaan er vangnet-
ten. Voor SAMEN ligt de kracht van een lokaal sociaal beleid in de juiste 
coördinatie van die bestaande vangnetten. Glipt er toch nog iemand door 
de mazen van het net, dan gaat SAMEN voor een eigen gemeentelijke so-
lidariteit.

SAMENWERKING

Om welzijn en gezondheid te laten primeren moet er een goede 
samenwerking zijn. Enerzijds tussen gemeentelijke diensten en het OCMW 
onderling. En anderzijds via het lokaal sociaal beleidsplan met andere 
ondersteunende privédiensten.

ZORG IN EIGEN OMGEVING

Zorgbehoevenden blijven graag zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 
met de vertrouwde gezichten om zich heen. 

Daarom biedt uw gemeente volgende diensten aan:

•	 Poetsdienst: momenteel zijn er 10 mensen tewerkgesteld die poetsen 
bij ongeveer 65 Zingemnaren. De bezoldiging wordt vastgelegd 
volgens het inkomen en KI van de zorgbehoevende.

•	 Mantelzorgtoelage: deze toelage hebben we in de huidige legislatuur 
volledig op punt gezet; wie hiervoor in aanmerking komt, krijgt 
€ 50,00.

•	 Het OCMW ondersteunt sinds 1996 de privédiensten voor gezins- en 
bejaardenhulp volgens een verdeelsleutel, afhankelijk van het aantal 
huisbezoeken.

•	 Personenalarmsystemen: zorgbehoevenden die alleen thuis zijn 
en zich niet meer veilig voelen, kunnen hiervan gebruikmaken en 
daardoor langer in hun vertrouwde huiselijke omgeving verblijven. 
Wie in een noodsituatie verkeert, kan door een eenvoudige druk op 
de knop alarm geven en de naasten verwittigen, zodat men tijdig 
kan geholpen worden. Het OCMW verhuurt deze systemen tegen 
kostprijs van € 12,39 per maand.
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De gezondheid van alle inwoners van Zingem ligt SAMEN nauw aan het 
hart.

•	 Zingem is aangesloten bij het Provinciaal Interbestuurlijk Samen-
werkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD). Er is ook 
een nauwe samenwerking met alle Zingemse scholen.

•	 Zingem is lid van het Lokaal GezondheidsOverleg Oost-Vlaanderen 
(LOGO) en is vertegenwoordigd in de regioraad. Samen met deze raad 
werken wij aan de gezondheid van onze inwoners en trachten wij het 
sterftecijfer naar omlaag te krijgen. Door enerzijds sensibilisering 
rond de schadelijke gevolgen van roken en anderzijds het promoten 
van vaccinaties, borstscreening, gezonde voeding en beweging. 

•	 Het meldpunt bejaardenmis(be)handeling biedt een aanspreekpunt 
voor bejaarden, die door familie, bekenden of hulpverleners weinig 
respectvol behandeld of mishandeld worden. Zij kunnen terecht op 
dit meldpunt, dat uiterst discreet zal optreden en/of bemiddelen. 
Met vragen kan u terecht op het meldpunt bejaardenmis(be)
handeling via het nummer 09 360 33 66.

•	 De ouderenadviesraad is een orgaan waarin alle 50-plusverenigingen 
een afgevaardigde en een plaatsvervanger hebben. Samen met een 
onafhankelijk voorzitter, de schepen van Sociale Zaken en een 
secretaris zien zij toe op het ouderenbeleid binnen de gemeente 
Zingem en geven ze advies.

STEUN AAN OUDERS EN KINDEREN

Kinderen en hun ouders verdienen alle steun die ze kunnen krijgen. Zeker 
als het even wat minder gaat. Uw gemeente neemt daarom heel wat 
initiatieven in het belang van het gezin.

•	 Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen materiële of financiële 
hulp. Zoals tussenkomst bij de aankoop van een sportabonnement, 
bij deelname aan de speelpleinwerking, ...

•	 Kinderopvanggezinnen: het OCMW werkt samen met Nazareth 
rond de kinderopvang in privéwoningen. We tellen momenteel 
28 onthaalouders waar ongeveer 150 kinderen terechtkunnen 
voor dagopvang en voor- en naschoolse opvang. Tevens is er een 
overlegcomité waarin zowel het OCMW, de schepen van Sociale 
Zaken, de schepen van Onderwijs, de directies van de verschillende 
Zingemse scholen als private opvanginitiatieven zetelen.

•	 De aangesloten opvangmama’s kunnen maandelijks terecht in de 
speel-o-theek van het OCMW. Deze speel-o-theek wordt regelmatig 
aangevuld met nieuw en veilig speelgoed.

•	 Buitenschoolse Kinderopvang (BKO): in de vakanties kunnen de 
kinderen vanaf 2,5 jaar in de BKO terecht tegen een betaalbare 
bijdrage.

•	 Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO): dit nieuw opvanginitiatief is 
volledig ingericht volgens de noden van kinderen tussen 2,5 en 12 
jaar. Tijdens de voor- en naschoolse opvang, schoolvrije dagen en 
schoolvakanties worden kinderen hier binnen een huiselijke sfeer 
opgevangen en bijgestaan door gekwalificeerde begeleiders.
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LOKAAL SOCIAAL BELEID – SOCIAAL HUIS

Onder het beleid van SAMEN heeft de gemeente, samen met het OCMW, 
een Lokaal Sociaal Beleidsplan opgemaakt. In dit beleidsplan heeft SAMEN 
de gemeentelijke diensten, de OCMW-diensten en privé-initiatieven op 
elkaar afgestemd. Zo werd het Sociaal Huis geboren. 

Door deze diensten op dezelfde locatie te laten samenwerken en de 
openbare en de private diensten op één lijn te brengen, krijgt de burger 
sneller het juiste advies aan de centrale gemeentelijke balie, waar ons 
Sociaal Huis dienst doet.

SAMEN heeft ook alle sociale toelagen ondergebracht bij het OCMW. Met 
als resultaat dat de bevolking nu makkelijker toegang heeft tot de juiste 
premies of telkens correct wordt doorverwezen.

WELZIJN EN WONEN

SAMEN vindt dat alle alleenstaanden en gezinnen recht hebben op een 
degelijk uitgeruste, leefbare woning. Tijdens deze legislatuur heeft SAMEN 
grond in opstal gegeven aan de sociale huisvestingsmaatschappij om 14 
nieuwe sociale woongelegenheden te creëren in Ouwegem. Er werd hier 
geopteerd om ook 6 woningen voor andersvaliden in te richten.

In het Wijnhuisveld realiseerden we 6 nieuwe woongelegenheden. 
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SOCIALE STEUN EN DIENSTVERLENING

•	 Budgetbegeleiding: wanneer mensen moeite hebben om hun centen 
te beheren, kunnen ze terecht bij de sociale dienst. Deze stelt samen 
met de cliënt een budget op waarbij er rekening wordt gehouden 
met inkomsten, vaste uitgaven en dagdagelijkse uitgaven. De cliënt 
blijft wel zelf beschikken over zijn inkomsten.

•	 Budgetbeheer: wanneer mensen slechts beschikken over een klein 
inkomen en het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, 
kunnen zij beroep doen op de sociale dienst. Samen zoeken ze dan 
naar mogelijke oplossingen en stellen ze een evenwichtig budget op 
dat rekening houdt met de schuldenlast en het inkomen. De cliënt 
beschikt hierbij niet zelf over zijn inkomen, maar kan instappen of 

uitstappen wanneer hij het wil.

•	 Dienst schuldbemiddeling: het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap heeft het OCMW Zingem een goedkeuring tot 2013 
verleend als erkende instelling voor schuldbemiddeling. Zingem 
werkt hiervoor samen met Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij wij 
gebruik kunnen maken van een gezamenlijke juridische dienst. De 
schuldbemiddelaar zorgt ervoor dat de schulden afbetaald worden, 
maar de cliënt kan verder een menswaardig leven leiden. De cliënt 
heeft geen eigen beheer over zijn gelden en inkomsten. De cliënt 
moet zich ook strikt houden aan deze collectieve schuldenregeling.

•	 Maatschappelijke integratie: wie over onvoldoende middelen 
beschikt en voldoet aan bepaalde voorwaarden heeft recht op 
een gedeeltelijk of volwaardig leefloon. Naast dit aanbod kan het 
OCMW ook nog tussenkomst verlenen in hospitalisatiekosten, 
medische en farmaceutische kosten, ambulante verzorging in 
een verpleeginstelling, verwarmingskosten, verblijfskosten in een 
sociaal opvangcentrum voor daklozen en huurwaarborg.

•	 Lokaal Opvanginitiatief (LOI): sinds 2002 is er een LOI in Zingem, 
waar maximaal vijf mannelijke asielzoekers opvang krijgen. In 2011 
werd dit uitgebreid met een woning waar een éénoudergezin, koppel 
of alleenstaande vrouw terecht kan. Dankzij dit opvanginitiatief 
beschikken de asielzoekers over een woning met water, elektriciteit 
en verwarming. Daarnaast krijgen zij wekelijks een kleine som geld 
om etenswaren te kopen. Dit initiatief is volledig door de staat 
gefinancierd en wordt strikt opgevolgd door een maatschappelijk 
assistent.

•	 Voedselbedeling	aan	kansarmen.

SAMEN staat er borg voor dat al deze diensten kwaliteitsvol blijven werken 
en verder worden uitgebouwd.
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SAMEN voor iedereen

- SAMEN vindt welzijn en gezondheid voor alle inwoners zeer 
belangrijk.

- SAMEN engageert zich om de diensten voor poetshulp, 
mantelzorg en personenalarmsystemen verder te behou-
den en de kwaliteit ervan te bewaken.

- SAMEN vindt de lichamelijke en geestelijke gezondheids-
zorg van haar inwoners prioritair. Daarom verbinden wij ons 
tot het correct informeren van de bevolking via verschillende 
communicatiekanalen zoals ‘de Zingemnaar’, de website, 
affiches, folders en infosessies rond gezond eten, leven en 
bewegen.

- SAMEN engageert zich om een kwaliteitsvolle opvang aan 
te bieden voor alle Zingemse kinderen van 0 tot 12 jaar en 
dat tegen een betaalbare bijdrage voor iedereen.

- SAMEN engageert zich om het Lokaal Sociaal Beleid te eva-
lueren en verder te verbeteren zodat alle Zingemnaren hier 
optimaal van kunnen genieten.

- SAMEN stelt zich garant om deze evolutie binnen het Lokaal 
Sociaal Beleid en het Sociaal Huis duidelijk te communice-
ren naar de burger.

- SAMEN engageert zich om verder positief samen te wer-
ken met de Sociale Huisvestingsmaatschappij en te blijven 
zoeken op de privémarkt om voldoende sociale woningen 
en sociale kavels te kunnen aanbieden op het grondgebied 
Zingem. Op vraag kan een conformiteitsattest afgeleverd 
worden door de gemeentelijke diensten. 

- SAMEN staat er borg voor dat al de sociale diensten kwali-
teitsvol blijven werken en verder worden uitgebouwd.

- SAMEN engageert zich om alle tegemoetkomingen en 
premies te behouden en te onderzoeken of nieuwe moge-
lijke milieupremies kunnen worden geïntroduceerd.



Samen leren
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9. Onderwijs

Kinderen leren onder meer door te imiteren. Het is aan ons om 
het goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat u uw zoon of 
dochter zoveel mogelijk positieve signalen en prikkels geeft, 
niet zeurt als u een karwei opknapt, dat u hen na schooltijd 
enthousiast begeleidt bij het huiswerk en ’s avonds tijdig on-
der de wol stopt. Om vervolgens ’s morgens vrolijk de dingen 
te groeten. Bij de les blijven is dus de boodschap. Ook voor u.

SAMENgevat

Voor SAMEN is het belangrijk dat kinderen onderwijs kunnen genieten in 
hun eigen leefomgeving. Het is het spelenderwijs aanleren van kennis en 
vaardigheden op het ritme dat het best aansluit bij de mogelijkheden van 
ieder kind. Het is inzichten en waarden overbrengen door aanmoediging, 
herhaling en inprenting. SAMEN zorgt ervoor dat onze kinderen gelijke 
kansen krijgen voor welke school ze ook kiezen.

VAN LEREN TOT STIMULEREN

Ouders moeten voor hun kinderen een school kunnen kiezen die aansluit bij 
de opvoeding thuis. De keuze tussen gemeentelijk en vrij onderwijs moet 
voor het basisonderwijs bewaard worden. Door deze keuzemogelijkheid 
blijft iedere school zijn beste beentje voorzetten. En daar halen de 
leerlingen alleen maar voordeel uit.

Daarom is het voor SAMEN vanzelfsprekend dat ouders vrij kunnen kiezen 
voor een school met een eigen pedagogisch project waarin het gezin zich 
volledig kan terugvinden. 

Creakindo

Enkele jaren geleden heeft SAMEN het overlegorgaan Creakindo in het 
leven geroepen. Hierin zetelen de directies van de vier Zingemse scholen. 
Maandelijks is er een overleg op het gemeentehuis. Hierdoor kunnen 
projecten gemeenschappelijk opgenomen worden, zoals de sportdagen, de 
verkeersweek, een toneelvoorstelling, een bezoek aan de bibliotheek e.d. 

Indien nodig krijgen deze directies ondersteuning van de verschillende 
gemeentelijke diensten en/of de betrokken schepen. 

SAMEN blijft zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs en geeft 
volgende sociale en anderen voordelen in de vier Zingemse scholen.

•	 Tussenkomst van € 0,25 in de maaltijden van alle kinderen in de vier 
Zingemse scholen

•	 Gelijke bijdrage per kind voor de aankoop van het sinterklaas- en 
paasgeschenk

•	 Busvervoer voor de vier scholen wordt gefinancierd door de gemeente

•	 Gelijkschakeling van voor- en naschoolse opvang qua duurtijd en 
bijdrage

•	 Zwemvervoer: een beperkte bijdrage van de ouders, de aanvullende 
kosten worden bijgepast door de gemeente

•	 Voor één leeftijdsgroep per school is het zwemmen gratis
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•	 Creakindo en de gemeente (politie, sportfunctionaris, cultuur-
verantwoordelijke, bibliothecaris, …) organiseren samen de verkeers-
week, daguitstappen, toneelvoorstellingen, de sportdag, sport-
kampen, en meer. 

PROJECTEN WAAR DE VIER ZINGEMSE SCHOLEN APART OF SAMEN AAN 
WERKEN

•	 Zwerfvuilactie in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst

•	 Boomplantacties in samenwerking met de gemeentelijke milieu-
dienst

•	 Samenwerking Wereldwinkel

•	 MOS: Milieuzorg Op School

•	 De week van de zachte weggebruiker

•	 Fruitproject: fruitdag op school

•	 Gendergelijkheid: jongen en meisje zijn evenwaardig en kunnen 
verschillende taken op zich nemen

•	 Muzische vorming: werken rond media, muziek, beeld, drama en 
plastische opvoeding; ieder jaar wordt media en een ander onderdeel 
uitgewerkt én dit om de zelfontplooiing van de leerling te bevorderen

•	 Werken rond techniek

•	 De intense samenwerking tussen de vier scholen i.v.m. het natuur-
leerpad in de Zingemse Scheldemeersen 

•	 Zot van Gezond: aandacht voor beweging en gezonde voeding

•	 Megadrugsproject in samenwerking met PISAD

•	 Meervoudige intelligentie 

•	 Omnisport na de schooluren

REALISATIE VAN HET MASTERPLAN

SAMEN had in de vorige legislatuur een aanvraag ingediend voor subsidies 
om de gemeenteschool te kunnen uitbouwen. Wij kregen in 2007 hiervoor 
de toestemming en volgende stappen werden toen gezet:

•	 Aanstellen van een ontwerper 

•	 Maken van het masterplan in 4 fases 

•	 Goedkeuren van dit plan en de nodige subsidies 

•	 Bouwen van 5 kleuterklasjes en een slaapklasje 
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•	 Aanleg van een kleuterspeelplaats

•	 Slopen van de fietsenstalling 

•	 Bouwen van twee lagere schoolklassen en een leraarskamer

•	 Invullen van een ICT-klas

•	 Afbreken van de oude gebouwen aan de parking

•	 Realiseren van 6 klassen op de eerste verdieping

•	 Realiseren van een overdekte speelplaats onder deze klassen en een 
speelruimte voor de lagere schoolklassen

•	 Installeren van een lift

•	 Nieuwe fietsenstalling en afwerking buiten

•	 Installeren van digitale borden en waar nodig nieuw meubilair

SAMEN voor onderwijs

- SAMEN vindt het belangrijk dat elke leerling gelijke kansen 
krijgt in het onderwijs en dat er financiële steun is om soci-
ale ongelijkheid weg te werken.

- SAMEN wil alle huidige afspraken tussen de vier Zingemse 
scholen handhaven en de onderlinge samenwerking stimu-
leren en uitbreiden.

- SAMEN wil zich inzetten voor een breed pakket studiemo-
gelijkheden zodat leerlingen zich verder kunnen oriënteren 
binnen onderwijs.



Samen helpen



"met gelukkige mensen, mensen gelukkig maken"

Ontwikkelingssamenwerking    45

10. Ontwikkelingssamenwerking
 

Wat denkt u? Is de taart groot genoeg voor iedereen? Mo-
gen we de ingrediënten voor de taart zomaar wegnemen bij 
iemand anders? Of enkel tegen een eerlijke prijs? En wilt u 
alleen het grootste stuk? Of bent u bereid de taart in kleinere 
partjes te verdelen zodat een grotere groep mensen kan mee-
genieten? 

SAMENgevat

Voor SAMEN is ontwikkelingssamenwerking een zaak van solidariteit, 
noodhulp, eerlijke handel en mensenrechten. Van zich belangeloos inzet-
ten om ook de zelfredzaamheid, het comfort en de welvaart van anderen 
te verbeteren. Door de Zingemnaar uit te nodigen om verder te kijken 
dan de eigen kerktoren. En door projecten en voorlichting rond duurzame 
ontwikkeling alle kansen te geven. 

Wij moeten er ons dringend van bewust worden dat de rijkdommen in de 
wereld vooral gebruikt werden om de welvaart in het westen te verhogen. 
Indien wij willen dat de welvaart in de ontwikkelingslanden groeit tot 
op ons welvaartspeil, dan moeten wij beseffen dat zoiets vandaag al 
onmogelijk is.

Er zijn geen grondstoffen genoeg om iedereen op de wereld een auto te 
geven, om iedereen een tv-toestel of een computer te geven. Er is vandaag 
al een vermoeden van nakende tekorten aan energie, zuiver water en later 
nog zuivere lucht. We moeten ons dan ook realiseren dat hun armoede 
soms de basis is van onze rijkdom.

Wij zullen in de toekomst op alle bestuurlijke echelons de violen moeten 
stemmen en samen zoeken naar een doeltreffende manier om de welvaart 
voor een stuk te herverdelen over de ganse wereld.

SAMEN wil dan ook meewerken aan de bewustwording van deze 
problematiek en zal initiatieven in die zin ondersteunen en 
eventueel zelf bewustwordingscampagnes organiseren. Om voor 
ontwikkelingssamenwerking een draagvlak te creëren bij de bevolking 
en verdere stappen te kunnen zetten in de concretisering van 
ontwikkelingssamenwerking.

SAMEN voor ontwikkeling

- SAMEN moedigt projecten rond ontwikkelingssamenwer-
king aan evenals informatieve en educatieve initiatieven die 
de Noord-Zuidproblematiek onder de aandacht brengen.

- SAMEN zal verder ondersteuning bieden aan de reeds be-
staande en succesvolle initiatieven zoals de 11.11.11.-actie zo-
als die momenteel georganiseerd wordt. 

- SAMEN stimuleert privé-initiatieven rond natuurrampen in 
derdewereldlanden, werken met straatkinderen, … met ma-
teriële, logistieke of financiële ondersteuning.



Samen wonen en werken
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11. Ruimtelijke ordening
 en stedenbouw

Hebben we wel genoeg plek voor een driezit? Staat de lamp 
niet te dicht tegen de schuine wand? Passen de kleuren in de 
woonkamer bij die van de open keuken? En waar kunnen we 
het kantoorgedeelte inplanten? U merkt het … De ruimte in-
delen is een kwestie van keuzes maken en rekening houden 
met de totale woon- of werkomgeving. En wat binnen kan, 
moet ook buiten kunnen. Of niet soms?

SAMENgevat

Ruimtelijke ordening betekent voor SAMEN plaats maken voor doordach-
te keuzes, duidelijke afspraken en planmatig denken. Om de samenle-
ving en ruimte zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en beschikbare 
gronden optimaal te benutten. Met respect voor openbare en private be-
langen, procedures en redelijke termijnen. En zonder daarbij het totaal-
plaatje uit het oog te verliezen.

HET AFLEVEREN VAN STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNINGEN

De codex ruimtelijke ordening en het grond- en pandendecreet 
hebben de afhandeling van een stedenbouwkundige vergunning er 
niet makkelijker op gemaakt. Vergunningen moeten binnen een vaste 
termijn worden verwerkt. Het overschrijden van deze periode leidt tot 
een administratieve weigering. Om dit te vermijden hebben we de dienst 

stedenbouw uitgebouwd tot 3 ambtenaren. Zij moeten ervoor zorgen dat 
de stedenbouwkundige aanvragen tijdig worden afgewerkt in volgorde 
van indiening.

Overleg wint tijd …

Om complexere dossiers vlotter te kunnen verwerken, hebben we tijdens 
de huidige legislatuur het 3-partijenoverleg ingevoerd. Hierbij plannen we 
voorafgaand aan de aanvraag een overleg over de bouwplannen, tussen 
de bevoegde schepen van de gemeente, stedenbouwkundige ambtenaren 
van de gemeente, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren en de 
bouwheer. Na dit informeel overleg is duidelijk wat kan en niet kan op een 
bepaalde locatie. De afhandeling van de aanvraag verloopt hiermee een 
stuk efficiënter. Meteen wordt ook een mogelijke weigering vermeden en 
tijd gespaard.

… en kwaliteit

Een goede ruimtelijke ordening vraagt om een doordacht beleid. Want 
het is onze taak om de kwaliteit van de woningenbouw in de gemeente 
te waarborgen. Zo zijn voor SAMEN meergezinswoningen mogelijk binnen 
de draagkracht van de locatie. Als maximale bouwhoogte wordt in Zingem 
altijd de norm van 2 bouwlagen en een dak aangehouden. 

Verder dienen op het terrein parkeerplaatsen of garages te worden 
voorzien ter waarde van minimaal 1,25 maal het aantal appartementen. Zo 
vermijden we parkeeroverlast op het openbaar domein. SAMEN beseft dat 
appartementen noodzakelijk zijn voor kleine gezinnen of ouderen, maar 
dan binnen de normen van een plattelandsgemeente. 
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SAMEN gaat daarbij niet voor de opmaak van een verordening, maar wenst 
dossier per dossier op een pragmatische manier te benaderen. Hierin is 
een goede werking van een 3-partijenoverleg en ambtenarij belangrijk. 
Daarnaast kunnen complexe dossiers steeds behandeld en voor advies 
voorgelegd worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening.

Stedenbouwkundig ambtenaar gezocht

SAMEN zal komende legislatuur verdere stappen zetten om ontvoogd 
te worden. Zo krijgt de gemeente meer autonomie bij het afleveren 
van stedenbouwkundige vergunningen. Hiervoor zijn vijf voorwaarden 
belangrijk: een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een vastgesteld 
vergunningenregister, een register van onbebouwde percelen en een 
conform verklaard plannenregister. Het aanstellen van een gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar blijkt echter een probleem. Verschillende 
examens hebben nog niet geleid tot een geschikte kandidaat.

STEDENBOUWKUNDIGE STUDIES

Voor de vernieuwing van de deelgemeente Zingem beschikken we 
al over een uitgebreide stedenbouwkundige studie. In de huidige 
legislatuur maakten we ook een eerste studie voor de vernieuwing van 
de deelgemeente Ouwegem. We hebben hierbij diverse pistes naar voren 
geschoven en besproken met de burger. Deze plannen dienen verder te 
worden uitgewerkt. De sites die voor verfijning voorliggen zijn de zone 
en parking voor de Griffel, de centrale begraafplaats, de pastorietuin, het 
parkgebied en de sportsite. Op de sportsite na kunnen we momenteel heel 
wat zaken verder concretiseren.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 2 juli 2009 unaniem 
goedgekeurd. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft een idee 
van hoe in de toekomst de beschikbare ruimte in onze gemeente gebruikt 
zal worden. Zingem, ‘De groene long aan de Schelde’, is een landelijke 
plattelandsgemeente met een charme die SAMEN wenst te behouden.

Op basis van de huidige bevolkingsprognose kan de gemeente Zingem 
zijn woonuitbreidingsgebieden niet aansnijden om extra bouwkavels 
beschikbaar te maken. De visie bestaat er dus in de kernen (Huise, Ouwegem 
en Zingem) te versterken, rekening houdende met de landelijkheid van 
de gemeente en de draagkracht van de omgeving. Hierbij creëren we ook 
ruimte voor sociale huisvesting waarbij al een project op stapel staat op de 
Ouwegemsesteenweg.
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Landbouw in harmonie met de natuur

Op het vlak van landbouw en natuur werd een evenwichtig standpunt 
ingenomen waarbij de landbouw de nodige ruimte behoudt voor zijn 
activiteit en waarbij de natuur de nodige ontwikkelingskansen krijgt. 
Beide kunnen perfect in harmonie leven zonder dat de een de ander geweld 
aandoet. Vlaanderen blijft in deze materie echter de beslissende overheid.

Om deze verschillende ruimtelijke functies mogelijk te maken op 
het terrein dienen gewestplanwijzigingen doorgevoerd te worden via 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
‘ZONEVREEMDE BEDRIJVEN’

In de loop van de jaren 60 werden de eerste gewestplannen opgemaakt. 
Deze plannen legden per gebied de bestemmingen juridisch vast en daarmee 
ook de ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij werden vele bestaande 
bedrijven verkeerd ingedeeld. Ze kregen de stempel ‘zonevreemd’, met 
allerlei vervelende gevolgen: het niet verkrijgen van stedenbouwkundige 
vergunningen, milieuvergunningen, …

Omdat het etiket ‘zonevreemd’ de bewegingsvrijheid van bedrijven 
beperkt en voor onduidelijkheid zorgt, wil SAMEN zo snel mogelijk stappen 
ondernemen om het ruimtelijk structuurplan verder te concretiseren.

Van overleg tot advies

De gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid bij de verlening 
of advisering van de milieuvergunning, de kennis en inschatting van 
de plaatselijke toestand en met name de bepaling van de draagkracht 
van de ruimte. Daarom mag de gemeente ontwikkelingsperspectieven 
formuleren voor de bestaande zonevreemde bedrijven en hun economische 
activiteiten.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ worden 
de bestaansregels en uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf met 
specifieke verordenende voorschriften vastgelegd. Dit gebeurt in overleg 
met het bedrijf waarbij de enquêtering in een eerste fase al is uitgevoerd 
tijdens de huidige legislatuur. 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ zit ook de 
uitbreiding van het containerpark vervat. 
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RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
‘LOKAAL BEDRIJVENTERREIN’

Zoals opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wenst 
SAMEN palend aan het bestaande bedrijventerrein een nieuwe kleine 
lokale KMO-zone uit te bouwen van 5 hectare. In de eerste plaats zou de 
zone plaats bieden voor de noodzakelijke herlokalisatie van bedrijven in 
de gemeente met extra capaciteit voor nieuwe lokale bedrijven. Belangrijk 
zijn een optimaal ruimtegebruik en een aantrekkelijke architectuur. 
Groenschermen dienen de ruimtelijke impact van het bedrijventerrein te 
verminderen en te integreren in de omgeving.

De gemeente heeft alvast het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
SOLVA de opdracht gegeven de opmaak op te starten van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘lokaal bedrijventerrein’. 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘OUWEGEM – 
CENTRALE BEGRAAFPLAATS’

De verfraaiing van Ouwegem staat komende legislatuur centraal en hiervoor 
dient ook deels een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden. 
Voor de aanleg van de parking en op termijn de aanleg van de centrale 
begraafplaats dient een gewestplanwijziging uitgevoerd te worden daar 
deze in woonuitbreidingsgebied liggen. SAMEN belooft de procedure zo 
snel mogelijk op te starten zodat we deze site en de Ouwegemsesteenweg 
gelijktijdig kunnen aanpakken.

De aanleg van de centrale begraafplaats gebeurt zodra de noodzaak zich 
opdringt en is voorlopig niet gepland. In die tussentijd blijft het gebruik 
onveranderd.

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘SPORTSITE’

Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hebben de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, de sportraad, het 
schepencollege en de gemeenteraad van Zingem, de Provincie Oost-
Vlaanderen en het Vlaams gewest verschillende sites uitvoerig afgewogen 
tegenover elkaar. Zo kwamen we tot de site gelegen aan de Hofakkerstraat 
en Ouwegemsesteenweg. 

Meerderheid en oppositie hebben deze site (zonder de concrete afbakening 
op perceelsniveau) bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan op de gemeenteraad van 2 juli 2009 unaniem 
goedgekeurd. Een mogelijke verplaatsing naar een meer open ruimte 
ten oosten van de Hofakkerstraat (tussen N60 en Hofakkerstraat) als 
alternatief werd formeel gevraagd aan de deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen in september 2011, maar is nooit bevestigd. Dit gebeurde na de 
opmaak van het plattelandsproject Ouwegem. We hebben hiervoor ook 
een landbouweffectenrapport opgemaakt.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet de site concreet afbakenen. De nodige 
ruimte dient voorzien te worden voor buitensporten zoals onder meer 
voetbal. Voor voetbal stelt het beleid voor dat herlokalisatie mogelijk is op 
initiatief van de betrokken clubs.
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SAMEN voor woon- en werkruimte

- SAMEN wenst opnieuw een doordacht beleid te voeren om 
de woon- en werkkwaliteit te waarborgen.

 
- SAMEN wenst het geïnitieerde 3-partijenoverleg aan te hou-

den in de komende legislatuur en verder kenbaar te maken 
bij de burger.

- SAMEN wil investeren in de digitalisering van stedenbouw-
kundige informatie via een geografisch informatiesysteem 
(GIS). Dit systeem verzamelt niet alleen stedenbouwkundige 
gegevens, maar ook info over milieu-aspecten, trage wegen, 
riolering, …

- SAMEN engageert zich om bij de start van de nieuwe legisla-
tuur de procedure af te werken voor het ruimtelijk structuur-
plan ‘zonevreemde bedrijven’. Zo kunnen huidige opgeno-
men zonevreemde bedrijven hun activiteiten voortzetten.

- SAMEN wenst het containerpark verder uit te breiden tot 
een inzamelpunt waar ook zelfstandigen met bepaalde frac-
ties terecht kunnen. Op deze site kan ook een veilige par-
kingplaats geïntegreerd worden voor vrachtwagens.

- SAMEN wenst het bestaande bedrijventerrein uit te breiden 
met een nieuwe kleine KMO-zone voor zowel bestaande 
ondernemers als nieuwe lokale bedrijven.

- SAMEN engageert zich voor de definitieve vaststelling van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘lokaal bedrijventerrein’.

- SAMEN zal de procedure voor de parking tegenover het ge-
meenschapscentrum De Griffel zo snel mogelijk opstarten. 
Dit om de verfraaiingswerken gelijktijdig te kunnen uitvoe-
ren met de Ouwegemsesteenweg.

- SAMEN is van mening dat er samengewerkt kan worden met 
de Vrije Basisschool Huise voor de realisatie van een sport-
hal wat minder budget vraagt.



Samen ouder worden
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12. Senioren

Waar de een er eeuwig jong blijft uitzien, wordt de ander al op 
jonge leeftijd voor rijp versleten. Zo heeft elke levensfase zijn 
charmes én zijn besognes. Al is de jeugd van toen de zilveren 
generatie van nu. En die generatie voelt zich vaak jonger dan 
ooit. Op levensvreugde staat immers geen leeftijd. Daar bent 
u het toch ook mee eens?

SAMENgevat

Senioren willen zo lang mogelijk gezond blijven in hun eigen huis of ge-
meente. En genieten van de kleine dingen. Een petanqueballetje gooien, 
een babbeltje maken met de buren en op eigen tempo deelnemen aan het 
dorpsleven. En als het nodig is kunnen rekenen op een helpende hand en 
een luisterend oor. SAMEN vindt dan ook dat we onze senioren moeten 
koesteren. Hun ervaringen zijn immers de startblokken voor de jeugd.

DE VERGRIJZING

Nu de levensverwachting van de mens stijgt, neemt ook het aantal ouderen 
toe. Deze vergrijzing is dan ook een veelbesproken onderwerp in de media, 
op straat en op het werk. 

Want met het ouder worden van onze bevolking, komen ook een aantal 
nieuwe uitdagingen op ons af. Vele senioren maken zich dan ook terecht 
zorgen omtrent huisvesting, verzorging en de betaalbaarheid van dat alles.

Ondanks het optrekken van de pensioengrens, is een heel deel van onze 
bevolking niet meer aan het werk. Nochtans zijn deze zilverlingen vaak 

ontzettend actief en geven zij de gemeente een extra dynamiek. Voor 
SAMEN hebben zij een belangrijke stem en kunnen zij een meerwaarde 
geven aan het debat. 

We moeten daarom met z’n allen op zoek naar antwoorden op de 
veranderende woonwensen, de vraag naar aangepaste faciliteiten en de 
nood aan specifieke ontspanningsmogelijkheden. Bovendien moeten we 
ons ook buigen over nieuwe manieren om de rijke kennis en ervaring van 
senioren te laten doorstromen naar jongere generaties.

SAMEN voor senioren

- SAMEN wil naar de senioren blijven luisteren en zal de 
seniorenraad als adviesraad verder ondersteunen.

- SAMEN wil actief armoede bestrijden bij senioren. Hierbij is 
voor het OCMW een grote rol weggelegd. De financiële steun 
voor verwarming, poetshulp, mantelzorg willen wij blijven 
behouden.

- SAMEN zal het masterplan op de site van Home Vijvens 
blijven steunen. Het is van het grootste belang dat zorgin-
stellingen op onze gemeente actief blijven en zich verder 
ontwikkelen in combinatie met andere functies op deze site.

- SAMEN wil de bevolking in beweging houden en doet extra 
inspanningen om zoveel mogelijk mensen aan het sporten 
te krijgen. SAMEN wil de drempel verlagen om kennis te ma-
ken met allerlei sporten en bewegingsvormen. Zo wil SAMEN 
de link met gezondheid onderstrepen.

- SAMEN wil zich inzetten om iedereen, maar zeker senioren, 
een veilig gevoel te geven in hun straat en dorp. 



Samen bewegen
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13. Sport

Politiek is topsport. Een overleg heeft soms veel weg van een 
evenwichtsoefening. Er durft al eens iemand zijn spierballen 
laten rollen. Je moet over heel wat veerkracht beschikken. En 
we werken ons graag in het zweet om van Zingem een fitte 
en energieke gemeente te maken. Om straks met z’n allen in 
topvorm naar de kiezer en het stemhokje te kunnen trekken. 
En u, weet u wat er beweegt in onze gemeente?

SAMENgevat

Voor SAMEN moet sport en lichaamsbeweging net zo natuurlijk worden 
als eten en drinken. Een gezonde levensstijl is immers de sleutel tot een 
lang en gelukkig leven. Waarbij iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden 
en behoeften zijn persoonlijk ritme moet kunnen bepalen. Daarom doet 
SAMEN flinke inspanningen om het sportbeleid laagdrempelig, gevari-
eerd en betaalbaar te houden.

SPORTBELEID

Iedereen met plezier aan het sporten krijgen en dit een leven lang zo houden, 
is de algemene uitdaging voor een gemeentebestuur. SAMEN wil daarbij 
zowel tegemoetkomen aan de individuele sporter als aan verenigingen. 
Tijdens de voorbije jaren hebben we daarom een sportbeleidsplan opgesteld 
waardoor we konden rekenen op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

SAMEN wil immers een degelijke ondersteuning bieden aan de sportclubs. 
Elke sportclub kan zich ook voorstellen in de sportgids die ieder jaar 
opnieuw opgemaakt en verdeeld wordt onder de nieuwe inwoners.

De aanstelling van een eigen sportfunctionaris in 2008 leidde tot een 
verhoging van het aantal gemeentelijke initiatieven: sportkampen, 
sportreeksen, seniorenzwemmen, kleuterdans, hip hop, omnisport … 

SPORTINFRASTRUCTUUR

Tijdens de huidige legislatuur is veel te doen geweest rond het uitbouwen 
van sportinfrastructuur. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(GRS) dat goedgekeurd werd op 10 september 2009 werd een locatie voor 
sport en recreatie vastgelegd, nl. een terrein aan de Hofakkerstraat. We 
hebben deze site ook opgenomen in het dorpsinrichtingsplan Ouwegem 
en voorgelegd voor advies aan de hele bevolking. 
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De sportdienst maakte ook een behoeftestudie op via bevragingen aan 
de sportclubs in het kader van het GRS (in 2003), voor de opmaak van 
het sportbeleidsplan (2007) en heel recent (2010). Er blijkt niet alleen 
behoefte aan buitensportterreinen maar ook aan een sporthal met een 
nuttige sportoppervlakte van ongeveer 1500 m2 (vrije sportoppervlakte van 
ongeveer 1000 m2, kleedkamers en douches, cafetaria). 

Quanta costa?

Alleen voor deze sporthal betekent dit een geraamde investeringskost van 
ongeveer € 2.500.000. De kostenraming voor de exploitatie geeft ons een 
jaarlijks terugkerende kost van ongeveer € 240.000. SAMEN vindt dat een 
dergelijke investerings- en werkingskost niet door een kleine gemeente als 
Zingem alleen kan gedragen worden zonder de financiële toekomst van de 
gemeente ernstig in gevaar te brengen.

Schoolse samenwerking

SAMEN steunt daarom de visie om te participeren in de bouw van een 
sporthal bij de renovatie van de vrije basisschool in Huise. De vrije school 
kan een turnzaal volgens het aantal leerlingen bouwen met behulp 
van subsidies van hogere overheden. De gemeente kan instaan voor de 
uitbreiding tot ongeveer 925 m2 vrije sportoppervlakte. Deze constructie 
laat ons toe de investering- en exploitatiekost gevoelig te doen dalen.

We zetten alvast enkele voor- en nadelen op een rij:

Voordelen: 

•	 Dit is een opportuniteit op korte termijn. Als de school zijn plannen 
tot uitvoering kan brengen, kan er op een paar jaar tijd een sporthal 
zijn.

•	 Doordat de school tijdens de schooluren gebruikmaakt van de 
sporthal, is de bezetting optimaal. In andere sporthallen die enkel 
in de avonduren en in het weekend beschikbaar zijn, bedraagt de 
bezettingsgraad amper 40%.

•	 De gedeelde exploitatie zorgt voor een lagere exploitatiekost.

•	 De investeringskost is aanzienlijk lager.

Nadelen:

•	 Dit is geen centrale locatie.

•	 Het betreft vernieuwbouw.

Deze denkpiste lijkt ons voor Zingem de meeste haalbare. Uitaard willen we 
onze visie toetsen bij de verschillende adviesraden en verder ontwikkelen 
in nauw overleg met de bevolking.
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SAMEN voor sport

- SAMEN wil een degelijke sportbeleidstekst opmaken als on-
derdeel van een algemeen gemeentelijk beleidsplan (2014 – 
2020)

 
- SAMEN wil de sportraad verder blijven zien als een volwaar-

dig adviesorgaan, waar een afvaardiging (subsidiecommis-
sie) de verdeling van de subsidies aan de sportclubs kan ana-
lyseren en het reglement waar nodig kan bijsturen.

- SAMEN wil verdienstelijke sportieve inwoners blijven huldi-
gen.

- Via ons subsidiebeleid willen wij de clubs stimuleren tot 
kwaliteit, goede jeugdwerking en organisatiestructuur.

- Clubs zullen kunnen blijven genieten van logistieke onder-
steuning bij het organiseren van evenementen. 

- SAMEN streeft ernaar het reservatiesysteem voor gebruik 
van infrastructuur volledig te moderniseren en te digitali-
seren. Hierbij zal de beschikbaarheid van de accommodatie 
online te volgen zijn. 

- SAMEN wil voorzien in een joggingpiste in het speelbos. De 
mountainbikeroute willen we laten opnemen in het netwerk 
van de provincie en we voorzien daarvoor verbindingslus-
sen. Via het plattelandsproject Schelde-Leie willen wij een 
ruiterroute ontwikkelen. We zullen verder ijveren voor het 
voltooien van het langeafstandsfietspad in Zingem.

- SAMEN wil een sportaanbod creëren voor alle bevolkings-
klassen:
•	 Sportkampen	voor	kleuters,	lagere	schoolkinderen,	maar	

ook voor tieners
•	 Lessenreeksen	voor	volwassenen,	voor	kinderen	en	voor	

senioren
•	 Omnisport:	 kennismaking	 met	 verschillende	 sportdisci-

plines voor kleuters en lagereschoolkinderen, georgani-
seerd tijdens de opvanguren na school 

•	 Senioren	die	geen	of	weinig	sport	beoefenen	aanzetten	
tot beweging en laagdrempelig laten kennis maken met 
verschillende bewegingsactiviteiten

- SAMEN wil iedereen de kans bieden aan sport te doen. In 
samenwerking met het OCMW wordt het systeem verfijnd 
waarbij kansarmen gratis of aan sterk gereduceerde prijzen 
kunnen deelnemen aan sportkampen of lessenreeksen.

- SAMEN wil de ruimte voor sport en recreatie zoals voorzien 
in het GRS behouden en verder ontwikkelen voor buiten-
sporten volgens de behoeften en vragen van de sportclubs.

- SAMEN wil ook de bestaande infrastructuur verfraaien. Na 
het vernieuwen van de sportvloer, ramen en douches willen 
wij ook de toegang tot de gemeentelijke turnzaal ombou-
wen, zodat sporters en supporters comfortabel naast elkaar 
aanwezig kunnen zijn. Op deze manier zal ook de toeganke-
lijkheid voor rolstoelgebruikers aanzienlijk verbeteren.



Samen groen kleuren
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14. Natuur en milieu

Verwaarloosde grachten lopen niet over van netheid. Een il-
legale stortplaats wordt al snel een speeltuin voor ongedierte. 
Een openbare afvalkorf trekt evenveel sluikstorters aan als 
vliegen. En een verwilderde groenzone is vaak een doorn in 
het oog van de hele straat. Gelukkig laat u het zover niet ko-
men, toch?

SAMENgevat

SAMEN zorgt ervoor dat de Groene Long aan de Schelde een en al frisheid 
ademt. Via een keurig afvalbeleid dat vuil op straat en in de berm ste-
vig aanpakt. Via een duurzaam energie- en natuurbeheer dat kosten en 
grondstoffen spaart. En via een gestroomlijnde afwatering die veel natte 
narigheid voorkomt.

AFVALBELEID OP MAAT VAN DE BURGER

De afvoer van het huishoudelijk afval via het DifTar-systeem hebben we 
tijdens de huidige legislatuur verder geoptimaliseerd. Om de 2 weken 
worden op donderdag drie fracties afgevoerd (papier & karton, PMD en 
restafval), een verhoging van de service voor u als inwoner. 

Voor de afvoer van de fractie huisvuil hebben we een minimumfactuur 
geïntroduceerd van € 1 per maand per gezin, wat voor een container van 
120 liter overeenkomt met 1 aanbieding per maand met 3 kg afval. Deze 
minimumfactuur garandeert dat de werking van het DifTar-systeem 
(ophaal, administratieve afhandeling, …) uniform wordt gedragen door 
alle gezinnen. 

De minimumfactuur simuleert de afvoer van het huisvuil via dit systeem. 
Ieder gezin produceert afval, een nulfactuur is dus niet mogelijk. Op deze 
manier ontmoedigen we het illegaal verbranden en sluikstorten van afval.

De gemiddelde afvoer van restafval per inwoner is sinds de introductie van 
DifTar met 14% gedaald. Van 8,7 kg/maand in 2006 naar 7,5 kg/maand in 
2011.

Afval in de berm of op straat

Zwerfvuil blijft een probleem voor vele gemeenten en steden. Wie betrapt 
wordt, betaalt in Zingem een administratieve sanctie van € 350. Repressief 
optreden is hier immers noodzakelijk. Iedere vaststelling wordt grondig 
gecontroleerd om de dader te kunnen identificeren. En ook in de toekomst 

blijven we hard optreden. 
Al zijn ook sensibilisatie en 
zwerfvuilacties minstens even 
belangrijk. Ui-teraard kijken we 
voortdurend uit naar nieuwe 
manieren om zwerfvuil een halt 
toe te roepen.
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Sorteren, recycleren en composteren

Daarnaast hebben we ook de werking van het containerpark bekeken. Er 
bleef een duidelijke opdeling tussen een gratis en betalend gedeelte. De 
burger werd verder gesensibiliseerd tot doorgedreven sorteren wat blijkt 
uit de dalende trend in hoeveelheid afgevoerd brandbaar of grof afval. 

Bovendien beschikt de gemeente over een gemotiveerde groep 
compostmeesters om demonstraties en opleidingen te geven. Onze 
compostmeesterwerking wordt benijd in omliggende gemeenten en 
geprezen door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVLA 
(Intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen). Onze compostmeesters waren ook de drijvende kracht achter 
verschillende initiatieven zoals het kippenproject, de compoststraat, … 
Stuk voor stuk initiatieven die de afvalberg helpen bedwingen.

WATER

Zingem heeft de voorbije jaren terug uitvoerig inspanningen geleverd 
voor de aanleg van nieuwe rioleringen om de rioleringsgraad en globale 
zuiveringsgraad binnen de gemeente te verhogen. De zuiveringsgraad is 
gestegen van 3,5 % in 2006 tot 37,9 % in 2012. Dit is hoofdzakelijk te danken 
aan de realisatie van de collector Omgangstraat-Kruishoutemsesteenweg-
Ouwegemsesteenweg-Boterhoek.

Daarnaast voert de gemeente Zingem een vooruitstrevend beleid rond de 
aanleg en het onderhoud van individuele afvalwaterzuiveringssystemen 
(IBA’s). Zingem is een landelijke gemeente en kan door de uitgestrektheid 
en verspreide bebouwing niet overal een rioleringsstelsel uitbouwen. 
Hierdoor zijn bepaalde gezinnen genoodzaakt een IBA aan te leggen. Deze 
IBA’s worden aangelegd en onderhouden op kosten van de gemeente. Uw 
gemeente zal deze werken uitvoeren samen met de watermaatschappij 
TMVW.
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Regen- en afvalwater scheiden

Bij de aanleg van een nieuw rioleringssysteem in de straat dienen 
regenwater en afvalwater per perceel gescheiden te worden aangeboden. 
De gemeente Zingem voorziet in de studie op het terrein en de aanleg van 
de buizen tot ontkoppeling van het afvalwater per perceel. Ook hier gaat 
SAMEN verder dan vele andere gemeenten waar vaak maar een beperkte 
tegemoetkoming wordt gegeven en de verantwoordelijkheid volledig bij 
de particulier ligt.

Zuiver voor Zingem

Uit de verschillende metingen van het oppervlakwater en grondwater 
blijkt de kwaliteit in Zingem goed mee te vallen. Al is een continue 
opvolging en verdere inventarisatie uiteraard nodig. Belangrijk hierbij 
zijn de inspanningen die de landbouwers leveren door het opnemen van 
beheersovereenkomsten. 

Naast het feit van de afvalwaterzuiveringsproblematiek kennen we 
ook het probleem van wateroverlast. SAMEN heeft echter aanzienlijke 
inspanningen geleverd om de overlast sterk terug te dringen. 

De wateroverlast is tijdens de huidige legislatuur opgelost in de 
Omgangstraat in Zingem door een overstort te creëren naar de Breegracht 
en de Coupure binnen het project van de collector Zingem. 

Ook in Ouwegem wordt de wateroverlastproblematiek nauw opgevolgd 
door het beleid. De Plankbeek is echter een provinciale bevoegdheid. 
SAMEN dringt er dan ook op aan bij de provincie om de problematiek 
ten gronde aan te pakken. Hiervoor dient een synchronisatie te gebeuren 
tussen de wachtbekkens van de Plankbeek en beken in Wortegem-Petegem 
en Kruishoutem stroomopwaarts.

NATUURLIJKE ENTITEITEN

SAMEN heeft ook heel wat inspanningen geleverd op het vlak van 
natuurlijke entiteiten. Zo is er de Grootmeers aan de Schelde in Zingem 
die in volle ontwikkeling is. Naast het beheer door Natuurpunt blijft ook 
de gemeente hierin investeren. Volgend jaar zal dan ook het knuppelpad 
volledig worden vernieuwd om de veiligheid van de bezoekers te blijven 
garanderen. Tijdens de huidige legislatuur hebben we alvast ook het 
Speelbos langs de Damstraat aangeplant.
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Ecologie versus economie

SAMEN zal nieuwe mogelijke initiatieven of suggesties rond natuur steeds 
evalueren en op projectbasis proberen realiseren (vb. speelbos). Hierbij is het 
principe van ECO-waardering belangrijk. De ecologische waarde zal telkens 
worden afgewogen ten opzichte van de economische. De communicatie 
tussen verschillende belangengroepen (natuurverenigingen, landbouwers, 
socioculturele verenigingen, …) is heel nuttig als advies voor het beleid.

Naast grootschalige natuurprojecten blijft SAMEN ook kleinere initiatieven 
behouden. Zo is er het reglement rond het onderhoud en de aanplanting 
van kleine landschapselementen. Nieuwe ondersteunende reglementen 
zijn na evaluatie mogelijk. Ook moeten we een oplossing vinden voor 
exoten die onze ecologie in Zingem verstoren (Canadese ganzen, …).

ENERGIE

Op vlak van duurzaam energiegebruik dient de gemeente een voorbeeld te 
zijn voor haar burgers. Daarom is het een aandachtspunt bij elke realisatie 
die Zingem doorvoert. Zo was er de bouw van het nieuw administratief 
centrum dat voorzien werd van zonnepanelen. Ook bij de bouw van de 
nieuwe gemeenteschool gingen we energiebewust te werk. 

Na de realisatie blijft de gemeente uiteraard het energiegebruik opvolgen 
van alle infrastructuur die zij beheert om mogelijke problemen snel te 
detecteren. De gemeente zal zich inzetten om energieneutraal te worden.

SAMEN heeft het voornemen om het burgemeestersconvenant te onder-
tekenen.

Voor de burger blijft het mogelijk bouwadvies in te winnen en ondersteuning 
te krijgen zoals voor waterputten bij hergebruik van regenwater in 
bestaande gebouwen. Nieuwe initiatieven kunnen afgewogen worden voor 
integratie. Hierbij moeten we in elk geval Mattheüseffecten vermijden. 
Dit betekent dat deze maatregelen in de eerste plaats ten goede moeten 
komen aan die groep mensen voor wie zij bedoeld zijn. 



"met gelukkige mensen, mensen gelukkig maken"

Natuur en milieu    63

SAMEN voor het milieu

- SAMEN wenst de werking van het containerpark verder te 
optimaliseren en uit te breiden. Voor sommige fracties die-
nen zelfstandigen toegang te kunnen krijgen tot het contai-
nerpark. Er wordt gestreefd naar een uniformering van de 
verschillende containerparken binnen het werkingsgebied 
IVLA om afvaltoerisme tegen te gaan.

- SAMEN engageert zich om de zuiveringsgraad van de ge-
meente verder te verhogen waarbij vernieuwing van we-
gen en riolering integraal en synergetisch wordt aangepakt. 
Denken we maar aan de vernieuwing van de Beertegem-
straat, Ouwegemsesteenweg, Oude Dorpsweg, ... 

- SAMEN zet ook de schouders onder de aanleg van de zuive-
ringstations in Huise en Ouwegem en de vernieuwing van 
de nabije riolering in de omliggende straten. 

- SAMEN wil met de integratie van groene elementen zoals 
bomen en struiken in het nieuwe straatbeeld het motto van 
de gemeente Zingem ‘Groene Long aan Schelde’ extra on-
derstrepen.

- SAMEN doet bij de aanleg van IBA’s een vergaande tege-
moetkoming in tegenstelling met vele andere gemeenten.

- SAMEN wenst het inzaaien van groenbemesters tijdens de 
winter verder te ondersteunen. Ook blijven wij de landbou-
wers motiveren om beheersovereenkomsten op te nemen 
(erosiebufferstroken, perceelsrandenbeheer, …).

- SAMEN wenst het speelbos open te stellen voor de bevol-
king en een looppiste te integreren. Ook zal er gewerkt wor-
den aan een mogelijke verbinding tussen het Speelbos en 
het Natuurleerpad.

- Ook al is de Minaraad decretaal niet meer verplicht komende 
legislatuur, toch zal SAMEN dit overleg blijven handhaven.

- SAMEN zal het gemeentecomplex in Huise op een duurza-
me manier renoveren met superisolerend glas, een hoogren-
dementsketel op gas, …



Samen beschermen
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15. Veiligheid

Sommigen trekken de straat op gewapend met een glimlach. 
Anderen schieten bij het minste uit hun sloffen. Sommigen 
wonen liever in een cocon. Anderen dan weer in een versterkte 
burcht. Sommigen schreeuwen moord en brand zodra iemand 
met dood hout de haard aansteekt. En anderen vinden het een 
nationale ramp als de Rode Duivels paniekvoetbal spelen. En 
u, wanneer zoekt u beschutting onder moeders paraplu?

SAMENgevat

Voor SAMEN is veiligheid enerzijds een kerntaak van het lokale bestuur en 
anderzijds ook de verantwoordelijkheid van iedereen. Door een omgeving 
te creëren waarin we ons vrij en onbezorgd kunnen bewegen. Door een 
oogje in het zeil te houden. Door voorbereidende maatregelen te nemen. 
Door alarm te slaan wanneer er gevaar dreigt. En ook gepast te anticipe-
ren en reageren. 

POLITIE 

Zingem werkt al vele jaren samen met Oudenaarde, Kluisbergen, 
Wortegem-Petegem en Kruishoutem binnen de Politiezone Vlaamse 
Ardennen met als centrale zetel Oudenaarde. In het politiecollege zitten 
de 5 burgemeesters en de zonechef. 

Met deze zone stellen we het gemeentelijk nood- en interventieplan op 
en organiseren we de lokale en de regionale veiligheid. Voornoemd plan 
inventariseert alle acties en taken van de verschillende disciplines die er 
nodig zijn bij een bedreiging (ramp) op ons grondgebied Zingem of in 

onze nabije omgeving. De voorbije legislatuur was de jaarlijkse Zingemse 
financiële bijdrage gemiddeld € 375.000 in de kosten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen. 

Ook in uw wijk

Voor de Zingemse politiewerking zijn er 4 wijkagenten met standplaats 
in het Gemeentecomplex in Huise. Zij fungeren als aanspreekpunt en 
bemiddelaar, bewaken mee de leefbaarheid in onze gemeente en vergroten 
zo het veiligheidsgevoel.

Veiligheid was een zeer hoge prioriteit op de georganiseerde inspraak-
vergadering en daarom wil SAMEN er bijzondere aandacht aan schenken.

BRANDWEER

Zingem heeft zoals zovele gemeenten geen eigen brandweerkorps en sluit 
zich daarom aan bij de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Deze zone 
bestaat uit een samenwerkingsverband van 13 gemeenten. 

Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen
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Bij een oproep wordt vanuit de centrale het dichtstbijzijnde korps 
opgeroepen. Voor een deel van Zingem is dit de Gaverse brandweer en voor 
het andere deel is dat het brandweerkorps van Kruishoutem. Zij leveren 
de eerste hulp. Zodra het Oudenaardse korps arriveert, nemen die de 
verantwoordelijkheid over. 

Hulp uit Oudenaarde

Het brandweerkorps van Oudenaarde is ook één van de actoren van ons 
nood- en interventieplan. Buiten de federale bijdrage draagt onze gemeente 
jaarlijks ongeveer € 230.000 bij om in een effectief veiligheidsbeleid te 
voorzien.

In de voorbije legislatuur hebben getroffen inwoners meermaals 
kunnen rekenen op een zeer efficiënte hulpverlening dankzij een goede 
samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de betrokken 
brandweer.

SAMEN voor veiligheid

- SAMEN blijft verder investeren in politie en brandweer met 
het oog op een proactief en actief veiligheidsbeleid voor 
iedere Zingemnaar.

- SAMEN streeft naar veiligheid voor de burger:
•	 meer	controles	op	straat	via	de	politiezone	Vlaamse	Ar-

dennen
•	 blijven	ijveren	voor	dagelijks	politietoezicht	in	de	school-

omgeving 

•	 bestaande	 initiatieven	 zoals	 drugspreventie,	 in	 samen-
werking met het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band PISAD, blijven ondersteunen 

•	 bewoners	 informeren	 over	 de	 gevaren	 van	 verslavingen	
zoals alcoholgebruik en drugs

•	 informatie	verstrekken	over	wapenbezit	(en	gebruik),	va-
kantietoezicht voor woningen, anti-inbraakmateriaal, re-
gistratie van alarmsystemen, fietsregistratie enz.

•	 verenigingen	 begeleiden	 in	 het	 veilig organiseren van 
evenementen, informeren en toezicht bewaren over de 
brandweervoorschriften van zalen en tenten, ter beschik-
king stellen van veiligheidsmateriaal

•	 zwerfvuil	en	vandalisme	verder	blijven	opvolgen	en	sanc-
tioneren met gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS)

•	 verhogen	van	het	toezicht	(eventueel	door	het	installeren	
van camera’s) op de speelpleinen om vandalisme en mis-
daad tegen te gaan om zo de veiligheid van onze kinderen 
te verhogen 

- SAMEN streeft naar veiligheid op de wegen:
•	 verder	investeren	in	digitale	snelheidsborden	en	mobiele	

snelheidsmetertoestellen; deze kunnen het onveilig-
heidsgevoel op de gemeentelijke wegen verminderen

•	 de	 controle	 op	 overdreven	 snelheid	 verder	 opvoeren	 en	
vooral toespitsen op het verkeer in de dorpskernen en de 
verbindingswegen

•	 samen	 met	 de	 betrokken	 partijen	 en	 de	 politie	 zoeken	
naar veilige schoolomgevingen en veilige dorpskernen



Samen investeren
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16. Financiën

Wordt het wekelijks tafelen in een sterrenrestaurant of elke 
cent in tweeën bijten? Is er enkel geld voor wat echt telt of 
mag onze hobby een flinke hap uit het budget nemen? En 
slachten we het spaarvarkentje nu al of plukken we later de 
vruchten van een boomgaard vol appeltjes voor de dorst? En 
u, morst u met centen of spijst u met mondjesmaat de kas?

SAMENgevat

SAMEN bezit het vermogen om de financiële toekomst van Zingem veilig 
te stellen. Door als een goed huisvader de fondsen te beheren, waar nodig 
de vinger op de knip te houden en verstandig te investeren. Door inkom-
sten en uitgaven zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, maximaal gebruik 
te maken van subsidies en budgettaire ruimte te creëren voor projecten 
met een meerwaarde. 

De voorbije legislatuur heeft SAMEN een zeer ambitieus programma 
nagestreefd. Op enkele programmapunten na is alles keurig afgewerkt. 
De uitvoering van de resterende zaken is gepland en financiële middelen 
ervoor liggen vast. Daar mogen we dus best fier op zijn. Dit alles is uiteraard 
enkel mogelijk dankzij een budgetbewuste aanpak. Zonder ondoordachte 
of onverantwoorde uitgaven. En waar mogelijk met provinciale, Vlaamse 
of federale subsidies.

Enkele van onze meest opvallende realisaties (maar er zijn er nog zoveel 
meer, …)  2007-2012:

•	 De opening van een nieuw administratief centrum.

•	 De aanleg van de fietspaden naast de N435 (Kruishoutemse- en 
Ouwegemsesteenweg), met vernieuwing van alle nutsleidingen en 
bijhorende rioleringswerken, zoals een gescheiden stelsel voor vuil 
afvalwater en proper regenwater. Deze werken werden gerealiseerd 
in samenwerking met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).

•	 De renovatie van de gemeenteschool met uitbreiding van het aantal 
klassen en een moderne uitrusting. Dit project werd voor 70% 
gesubsidieerd door AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs).

•	 De opstart van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor zone-
vreemde bedrijven. 

•	 De start en financiering van de heraanleg van de lus Kwaadstraat, 
Dompel, Verbindingsstraat en Omgangstraat.

•	 De bouw van een lokaal voor de IBO (Initiatief voor Buitenschoolse 
Opvang)

Financieel meerjarenplan

De netto-investeringslast van de huidige legislatuur bedraagt € 20.753.685,48. 
De uitdagingen die SAMEN de komende legislatuur 2013-2018 wil aangaan 
zijn opgenomen in dit verkiezingsprogramma. Alle opgesomde werken 
werden getoetst aan het financieel meerjarenplan. Niets is opgenomen dat 
niet gerealiseerd kan worden. 
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SAMEN wil planmatig verder besturen en houdt woord. SAMEN heeft de 
personenbelasting in deze legislatuur verlaagd van 7,90% naar 7,50% en 
dat zal ook in de toekomst zo blijven. Daar waar vele gemeenten na 2013 
de personenbelasting zullen moeten verhogen.

Geen schuldgevoel

SAMEN vindt het belangrijk om de gemeentelijke schuldenlast beperkt 
te houden. In Zingem bedraagt de schuldenlast per inwoner op vandaag 
€ 413 per inwoner. Volgens een recente studie bedraagt de gemiddelde 
schuldenlast voor vergelijkbare gemeenten € 1.157 per inwoner. En de 
gemiddelde schuldenlast per inwoner voor de provincie Oost-Vlaanderen 
bedraagt € 1.631. De goede score van onze gemeente is het resultaat van 
een verantwoord bestuur en een kordaat en efficiënt financieel beleid.

Dalende schuldenlast per inwoner in Zingem

SAMEN voor financiën

- SAMEN engageert zich om Zingem verder uit te bouwen tot 
een plaats waar het goed is om te leven, wonen en werken, 
rekening houdend met de weinig rooskleurige nationale en 
internationale economische vooruitzichten.

- SAMEN kiest op financieel vlak voor zekerheid en actuele 
haalbaarheid.

- SAMEN wil verder investeren in een levenskrachtige, aan-
trekkelijke en toekomstgerichte gemeente zonder zich in 
onverantwoorde financiële avonturen te storten. En zonder 
de lasten van deze uitdagingen af te wentelen op toekom-
stige generaties.

- SAMEN streeft er tegelijkertijd naar om zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van bovenlokale kansen.

- SAMEN zal de huidige personenbelasting van 7,50% kun-
nen aanhouden dankzij een deskundig en stabiel financieel 
beleid.

- SAMEN wil ook de opcentiemen op de onroerende voorhef-
fing en de belasting op de bedrijfsactiviteiten op hetzelfde 
niveau houden.

- SAMEN is bereid om de kost van de investeringen in de tijd 
te spreiden, maar zonder onze kinderen en kleinkinderen in 
de problemen te brengen.
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Waarom SAMEN?

•	 SAMEN staat voor een gedreven en enthousiaste ploeg van en voor alle leeftijden.

•	 SAMEN brengt mannen en vrouwen met een hart voor Zingem, Huise én Ouwegem dichter bij elkaar.

•	 SAMEN doet wat het zegt en zegt wat het doet.

•	 SAMEN garandeert een positieve dynamiek via goed bestuur, visie en toekomstgericht denken.

•	 SAMEN wil met gelukkige mensen, mensen gelukkig maken.

www.samengelukkig.be
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Druk ook jouw STEMpel 

op de gemeente Zingem ,

en stem geldig voor SAMEN

Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van :

1° een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten 
op de lijst voorkomen

2° een naamstem of meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een 
lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde 
lijst.

Let op dat je stem niet ongeldig is

•	 Je mag nooit op meerdere lijsten van verschillende 
partijen stemmen want dan is je stem ongeldig!

•	 Maak je potlood niet nat!

•	 Gelieve niet te schrijven of te tekenen op je 
stemformulier!

1 Kathleen Hutsebaut

2 Jurgen Haustraete

3 Carine Seynaeve

4 Felix Vermeiren

5 Kathelijne Van Betsbrugge

6 Patrick Vermeulen

7 Nadine Polfliet

8 Marc De Kimpe

9 Stephanie De Ruyck

10 Frederik Dhondt

11 Katrien Feliers

12 Andy De Vrieze

13 Kathy Bauters

14 Roland Goedhuys

15 Mireille De Vos

16 Etienne Poelman

17 Mieke Ver Cruysse

18 Gerrit Depaepe

19 Etienne Ver Cruysse
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14 Roland Goedhuys
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SAMEN SAMEN
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