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TENTOONSTELLING LANDSCHAP DOOR.GROND GEOPEND
OP 10 NOVEMBER
Op zondag 10 november 2019 opende op de Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke de nieuwe tentoonstelling ‘Landschap door.grond. Tien jaar archeologisch onderzoek
in Zuid-Oost-Vlaanderen’. De tentoonstelling is een organisatie van SOLVA, de Provincie
Oost-Vlaanderen en het Archeocentrum Velzeke. De tentoonstelling kan alvast uitpakken met
een primeur: voor het eerst werd bij archeologische opgravingen in Vlaanderen het skelet van
een aapje aangetroffen.
De expo ‘Landschap door.grond’ brengt een intrigerende kijk op de relatie tussen mens en landschap
doorheen de tijd. Levendige reconstructies van archeologische sites en opmerkelijke objecten uit de
regio tonen wat het archeologisch onderzoek in het
zuiden van Oost-Vlaanderen de laatste 10 jaar heeft
opgeleverd.
Vele stukken worden daarbij voor het eerst aan
het publiek getoond en daar zitten soms heel
verrassende zaken bij. Zo is het skelet van een
vrouwelijk resusaapje te zien dat werd gevonden op het Marktplein van Sint-Lievens-Houtem.
De tentoonstelling geeft antwoorden, maar laat ons
ook achter met vragen. Wie waren de personen die
veertig eeuwen terug onder grafheuvels begraven
werden? Is de verkaveling van ons landschap een
recent verschijnsel? En waren die vroege middeleeuwen werkelijk zo donker …?

PRAKTISCH

Het aapje bleek afkomstig uit het Verre Oosten, maar
moet een wat ongelukkig bestaan gekend hebben;
het had een gebroken poot en de staart was deels
geamputeerd. Wellicht kwam het met rondtrekkende
foorkramers in Sint-Lievens-Houtem terecht.
Naast dit aapje is er nog heel wat fraais te zien.
De bezoeker wandelt in de expo door landschappen
uit een ver en nabij verleden en ontdekt hoe onze
voorouders omgingen met het landschap en het gaandeweg kneedden tot het landschap dat we vandaag
kennen.
Met het landschap als veranderende achtergrond
doorheen de tentoonstelling leren we ook hoe de
maatschappij evolueerde en krijgen we een boeiende
inkijk in het dagelijkse leven van onze voorouders, van
de prehistorische jager-verzamelaars langs de Schelde in Ruien tot de middeleeuwse boeren op de koutergronden langs de Dendervallei.

De expo loopt van
zondag 10 november
2019 tot en met zaterdag 31 oktober 2020.
Openingsuren:
di - vrij: 9u - 17u
za - zo: 13u - 17u
Je kan de tentoonstelling individueel of in
groepsverband bezoeken. Toegangsprijs is 2,5
EUR.
Adres: Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2 in
Zottegem.
© Foto’s tentoonstelling: Lieven Van Assche
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Meer info: www.so-lva.be/landschap-doorgrond

GEEN MEERJARENPLANNING VOOR SOLVA, WEL EEN
ONDERNEMINGSPLAN
SOLVA moet, in tegenstelling tot haar gemeentebesturen, geen beleids-en beheerscyclus opmaken in de vorm van een meerjarenplanning. SOLVA dient wel een ondernemingsplan voor
te stellen en laten goedkeuren door zowel de raad van bestuur als de 21 gemeenteraden. Dat
is intussen gebeurd en de krachtlijnen geven we gebald mee in dit artikel.
Gemeentebesturen verwachten niet van SOLVA dat
zij grote winsten maakt maar wel dat een kwalitatieve dienstverlening tegen de best mogelijke prijs
wordt geleverd. Dit veronderstelt dat SOLVA zowel
competent personeel inzet als kostenefficiënt werkt.
Hierbij komen we tot de essentie van het ondernemingsplan: SOLVA zal voor ieder gemeentebestuur de
professionele partner zijn voor alle plannen en projecten die een expertise vragen die in de gemeentelijke administratie niet aanwezig is.
Bovendien zal SOLVA er via financiële en fiscale optimalisatie voor zorgen dat de gemeenten hiervoor een
correcte prijs betalen.
Ten slotte maakt SOLVA gebruik van haar intergemeentelijk netwerk om burgemeesters, schepenen,
gemeenteraadsleden en ambtenaren samen te brengen om van elkaar te leren, inspiratie op te doen en
samenwerkingsverbanden op te zetten.
Een exemplaar van het ondernemingsplan kan u
opvragen via info@so-lva.be.

SAVE THE DATE REGIOCONGRES SOLVA
Verdient u als lokaal bestuur of als regionale partner in
samenwerking met een stad of gemeente het podium
in 2020?
SOLVA | Streekoverleg daagt u uit! We lanceren
in 2020 de ‘Award winning gemeente’ waarbij we
innovatieve projecten of vernieuwend beleid in de
regio in de kijker willen zetten.
Op ons regiocongres van 2019 werd al duidelijk dat
Zuid-Oost-Vlaanderen ambitie heeft. Dat we goesting
hebben om de uitdagingen rond leefbare kernen,
werk in eigen streek en vrijwaren van open ruimte aan
te pakken.
We schrijven momenteel nog de contouren voor deze
wedstrijd uit. Wat al vast staat, is dat het een feestelijk
congres zal worden waar u absoluut bij zal willen zijn!

ENERGIEHUIS SOLVA WORDT 10 JAAR!
Door je woning te isoleren of je oude stookketel te vervangen door een condensatieketel, kan
er heel wat energie bespaard worden én kan de energiefactuur drastisch dalen. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget is niet altijd direct voorhanden. Daarom kunnen
burgers via Energiehuis SOLVA een gunstige lening aangaan om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren.
Al 10 jaar kunnen burgers bij SOLVA terecht voor een
gunstige energielening. De teller staat ondertussen
op meer dan 1.300 toegekende kredieten. Sinds 2019
is dit een 0%-lening met een maximumbedrag van
15.000 euro, dat over een termijn van maximaal 10 jaar
terugbetaald dient te worden. Let op: geld lenen, kost
ook geld.
Sinds 2019 is dit enkel mogelijk voor wie behoort tot
een specifieke doelgroep:
• personen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje
eindigt op 1);
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar
inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro
verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste;
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die
hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze
de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen
betalen;
• beschermde afnemers;
• gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen
van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630
euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar
het inkomen van 3 jaar terug).

begeleiding bij de uitvoering van de werken en het
aanvragen van de premies nadien, behoort tot de
dienstverlening. Het Energiehuis heeft zicht op wie
hiervoor in aanmerking komt.
WOON- EN ENERGIELOKET IN DE BUURT
Vanaf voorjaar 2020 kunnen burgers in elke ZuidOost-Vlaamse gemeente terecht met vragen over
wonen en energie, voor de aanvraag van een premie
of energielening, een leveranciersvergelijking, het
opvragen en vergelijken van offertes, ...

Dim je
energiekosten,
ga langs bij jouw
Energiehuis.

ENERGIEHUIS GEEFT ADVIES EN BEGELEIDING
De nieuwe taakstelling van de Energiehuizen zorgt dat
burgers er sinds dit jaar niet enkel terecht kunnen voor
een renteloze energielening maar ook voor vragen in
verband met energiebesparing, renovatiewerken en
hernieuwbare energie.
Het Energiehuis geeft gratis advies en begeleiding bij
verschillende energiebesparende renovatiewerken
en -investeringen. Zo geeft de adviseur tips over de
renovatie en vergelijkt hij offertes. Dit kan allemaal
online, telefonisch of via een persoonlijk gesprek.
Wanneer nog geen dakisolatie, hoogrendementsglas
of efficiënte verwarming aanwezig is, kan de adviseur
ook langskomen om meetgegevens te verzamelen
die nodig zijn voor de uitvoering van de werken. Ook

Ga je (ver)bouwen of renoveren? Wil je meer weten
over energiebesparing of een gratis energielening?
Informeer je bij jouw Energiehuis.

mijnenergiehuis.be

Meer info:
Energiehuis Zuid-Oost-Vlaanderen | Pavol Orlicky
053 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be
www.so-lva.be/energiehuis
Enkel op afspraak!

KLIMAATENGAGEMENTEN ZUID-OOST-VLAAMSE
GEMEENTEN VERLENGD
Op 7 november 2019 beslisten de 21 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten tijdens de stuurgroep van
het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om een voorstel uit te werken tot verlenging
van het project tot minstens 2025.
VAN 13 NAAR 21 GEËNGAGEERDE GEMEENTEN
Dit project, dat van start ging in 2017 met de opmaak
van een gezamenlijk klimaatplan in 13 Zuid-OostVlaamse gemeenten, loopt nog tot eind 2019. Tijdens
deze periode lag de focus op de participatieve opmaak van een gezamenlijk klimaatplan met als doel
40% CO2-besparing tegen 2030. Daarnaast wordt ook
een adaptatieplan opgemaakt om de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen. Dit proces resulteerde in een lijvig document van niet minder
dan 68 maatregelen en 327 concrete acties. In 2019
werden heel wat van deze acties voorbereid, nieuwe klimaatprojecten gelanceerd en gewerkt aan het
draagvlak in de regio.
Dit voorjaar sloten ook de andere acht gemeenten aan
bij het project: de voordelen van op regionale schaalgrootte de handen in elkaar te slaan om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn immers heel groot.
LOF VOOR ONDERSTEUNING EN ONTZORGING
LOKALE BESTUREN
Uit de evaluatie van het project Klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen bleek dat zowel burgemeesters, schepenen als ambtenaren heel tevreden waren
over de voortgang van het project en de resultaten tot
nog toe. De ondersteuning en ontzorging die SOLVA

en de Provincie Oost-Vlaanderen bieden, werd duidelijk geapprecieerd. De aanbevelingen die uit de evaluatie kwamen, zullen meegenomen worden naar de
volgende jaren.
OVER NAAR UITVOERING
De komende jaren zal de focus liggen op de uitvoering
van de klimaatplannen: organiseren van bovenlokale
projecten, voorzien van bovenlokale communicatie &
participatie, ondersteuning van gemeenten bij uitvoering lokale acties en zoeken naar financiering voor de
uitvoering hiervan.
Meer info: www.so-lva.be/klimaat-en-energie

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ONDER DE KERKTOREN VAN BAARDEGEM
Van juli tot oktober voerde SOLVA, in opdracht van stad Aalst, een archeologisch onderzoek uit
in de schaduw van de Sint-Margaretakerk te Baardegem. Reden hiervoor was de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel. Ter hoogte van de kerk zijn een groot aantal middeleeuwse
sporen aangetroffen.
In tegenstelling tot de huidige norm situeerden
de kerkhoven in de middeleeuwen zich rond de
kerk. Uit het onderzoek in Baardegem blijkt dat
het middeleeuwse kerkhofareaal groter is geweest
dan de recentste begrenzing van het kerkhof. In de
postmiddeleeuwse periode verkleint de begraafplaats
stelselmatig. In totaal zijn 42 begravingen onderzocht.
Deze zijn te dateren van de volle middeleeuwen
(10e-12e eeuw) tot in de postmiddeleeuwen (16e-18e
eeuw). De meeste bijzettingen gebeurden in een kuil
zonder kist. Een fysisch antropoloog zal na onderzoek
van de skeletten meer informatie kunnen verschaffen
over de datering, leeftijd, geslacht en eventuele
doodsoorzaak.
Tussen de begravingen zijn ook verschillende

paalsporen
ontdekt.
Zes
zogenaamde
‘paalkuilen’
overspannen een lengte van
ca. 15,6 meter. Samen vormen
ze de zuidelijke zijde van een
groot gebouw. Mogelijk gaat
het om een woonhuis of zelfs
om een houten voorloper
van de huidige kerk. Verder
onderzoek zal meer inzicht
geven in de datering en functie
van deze sporen aan de voet
van de kerk in Baardegem.
Meer info: archeologie@so-lva.be
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MASTERPLAN MET AMBITIES VOOR MUNKZWALM

Eind oktober is in Zwalm tijdens een infomarkt het definitieve ontwerp voor het masterplan van
het woonuitbreidingsgebied in Munkzwalm voorgesteld. Het is een plan met ambitie geworden
dat moet zorgen voor een forse uitbreiding van het woon- en zorgaanbod binnen de kern van
Munkzwalm. Met dit plan schuift de gemeente Zwalm een kernversterkend woonbeleid naar
voor met ruime aandacht voor de trage weggebruiker, ontmoeting, recreatie en groen.
Gemeente Zwalm werkt samen met streekintercommunale SOLVA en andere partners al
enkele jaren aan het Masterplan Munkzwalm. Doel
is om een woonuitbreidingsgebied in het centrum
van Munkzwalm te creëren en hiermee dit centrum
nieuw leven in te blazen. Het Masterplan heeft als
focus het woon- en zorgaanbod binnen de kern
van Munkzwalm uit te breiden met aandacht voor
alle bijhorende aspecten zoals mobiliteit, een
aantrekkelijke en leefbare dorpskern, duurzaamheid,
een evenwichtige mix van sociale en private woningen,
gemeenschapsvoorzieningen… De opwaardering
van de kerkomgeving als unieke toegangspoort

tot de nieuwe woonzorgkern met marktplein, zal
het dorpsleven een hele nieuwe dynamiek geven.
CO-CREATIEF PROJECT
Het is daarbij een echt kernversterkend project
geworden waarvoor niet alleen inwoners maar ook
diverse partners als medeontwikkelaar werden
betrokken zoals de Sociale Huisvestingsmaatschappij,
de uitbater van het woonzorgcentrum, de school en
Ruimte Vlaanderen. Tijdens twee infomarkten werden
ook de inwoners van Zwalm betrokken bij het ontwerp.
Meer info: www.so-lva.be/zwalmwoonuitbreidingsgebied-dorpskern-munkzwalm

MOBILITEITSNIEUWS
SNELLE FIETSVERBINDING AALST-NINOVE

REALISATIE MOBIPUNTEN

De steden en gemeenten langs de expresweg AalstNinove slaan de handen in elkaar om een snelle
fietsverbinding tussen beide steden te realiseren. Er
wordt een studiebureau aangesteld om het traject
of mogelijke alternatieven naar fietspotentieel
en haalbaarheid te onderzoeken. SOLVA wordt
verantwoordelijk voor de opvolging van de studie die
in 2020 zal worden uitgevoerd.

In Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Lede,
Ronse en Sint-Lievens-Houtem gaan ze nog een stapje
verder en wordt
gewerkt aan een
mobipunt met onder
meer deelwagens.
Samen met SOLVA,
de Provincie OostVlaanderen
en
de vzw Mobipunt
wordt
in
het
voorjaar van 2020
via
ontwerpend
onderzoek alvast aan de uitwerking van deze
mobiliteitsknooppunten gewerkt. Afhankelijk van
de omvang van de infrastructuurwerken zullen de
mobipunten in de loop van de volgende jaren in het
straatbeeld verschijnen.

ELEKTRISCH AUTODELEN
Intercommunales SOLVA en DDS sluiten samen
een raamovereenkomst om elektrisch autodelen te
stimuleren. Alle gemeenten uit de vervoerregio’s
Vlaamse Ardennen en Aalst kunnen zo eenvoudig aan
de slag met autodelen op hun grondgebied. SOLVA
werkt ook samen met communicatiebureau Karakters
aan een inspirerende campagne. Elektrisch autodelen
wordt in voorjaar 2019 alvast in Aalst, Geraardsbergen,
Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Sint-LievensHoutem en Zottegem gelanceerd. Ook andere steden
en gemeenten kunnen nog aansluiten.

Meer info: Ewout Depauw
053 60 77 02 | ewout.depauw@so-lva.be

NINOVE - AANLEG DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN VAN START
Op 23 oktober 2019 legden de stad Ninove, SOLVA en enkele bedrijven de symbolische eerste
steen van het duurzaam bedrijventerrein Doorn Noord. Met vier kernwaarden als basis voor
de ontwikkeling van dit bedrijventerrein; lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen en samenwerken; blijkt hoe hoog de lat ligt op vlak van duurzaamheid.
Op termijn zullen meer dan 500 personen er een werkplek vinden en versterkt dit terrein de
economische aantrekkingskracht van de stad.
De projectpartners pakken uit met een innovatief concept voor dit bedrijventerrein: naast de aanleg van
groen en waterpartijen die de klimaatbestendigheid
garanderen, is er ook aandacht voor veilige fietspaden,
energiezuinige straatverlichting, architecturale kwaliteit en een sterke onderlinge samenwerking. Het zijn
precies deze troeven die al tien bedrijven overtuigden
om zich op het terrein te vestigen. Deze bedrijven zijn

actief in verschillende sectoren en zijn bij vestiging
goed voor een totale tewerkstelling van ongeveer 350
mensen. Na realisatie van hun groeipad over een viertal
jaar is voorzien om ruim 550 mensen tewerk te stellen.
Via een Vereniging van mede-eigenaars (VME) hebben deze bedrijven, naast hun private kavel, ook een
aandeel in de gemeenschappelijke delen op het terrein zoals de groenbuffers, wadi’s, grachten ...
Ook de aanleg van de wegenis gaat nu van start. Hierbij staat doorstroming voor alle verkeer (auto’s, vrachtverkeer, openbaar vervoer, fietsers én voetgangers)
en een hoge beeldkwaliteit voorop.

© Dirk Wollaert

Er wordt ook onderzoek gevoerd naar een zuinig en
vooruitstrevend energieconcept dat de uitwisseling
van elektriciteit en warmte in de toekomst mogelijk
moet maken. Ook de inrichting van een mobipunt
wordt onderzocht. Verder zal Fluvius instaan voor het
plaatsen van slimme, dimbare LED-straatverlichting.
Meer info: www.doornnoord.be

PARTICIPATIEVE AANPAK HERINRICHTING BEDRIJVENTERREIN
De bedrijventerreinen Aalst Zuid II & III werden aangelegd in de jaren ’60. Hoog tijd dus om
deze terreinen een nieuwe uitstraling te geven! Stad Aalst stelde SOLVA aan als studiebureau
om een voortraject voor de herinrichting af te leggen. Samenwerken met Bedrijvenvereniging
Aalst Zuid vzw en participatiemomenten met omwonenden, werknemers, bedrijfsleiders en
stakeholders staan hierbij voorop.
Op 22 november konden de bedrijfsleiders tijdens
een exclusief participatiemoment hun mening geven
over hoe de herinrichting er kan uitzien en dit vanuit 4
verschillende thema’s: garanderen van bereikbaarheid
en stimuleren van multimodaal vervoer; duurzaam en
efficiënt ruimtegebruik en verhoging beeldkwaliteit;
slim delen en samenwerken en als laatste energieefficiëntie, -opwekking en -uitwisseling.
De ondernemers schoven ook concrete ideeën naar
voor om samen op eigen terrein mee aan de slag te
gaan, zoals ontharden van private parkeerplaatsen,
het opstarten van een energiecoöperatie en het delen
van poolwagens tussen de ondernemers.

Meer info: www.so-lva.be/voortraject-aalst-zuid

KORT

In september versterkten nog eens drie nieuwe collega’s het SOLVA-team. Ronny Bossaert vervoegt de
gemeenschappelijke preventiedienst, Nathalie Steenhaut is aan de slag als projectmanager Ruimte en
Koen Vanden Berghe ondersteunt onze lokale besturen als ruimtelijk planner.

AANKONDIGING DAG VAN DE VEILIGHEID
Op dinsdag 28 april 2020 organiseert het team Preventie van SOLVA ‘De dag van de veiligheid’.
Waarom 28 april? Die dag is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’.
Deze internationale dag focust op de preventie van
arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Begin november gingen in Maarkedal de
omgevingswerken voor het parkgebied Ter
Gauwen van start. Einde van de werken is
gepland eind mei 2020. Deze omgevingsaanleg
is geen traditionele aanleg. De bestaande straat
Puttene wordt immers onderbroken en het
woonproject wordt verbonden met het WZC Ter
Gauwen tot een autoluw parkgebied waar jong
en oud zich thuis zal voelen.

Winkelen bij lokale hoeve- en streekproducenten
is nu nog eenvoudiger! SOLVA | Streekoverleg
werkte samen met Lekker Oost-Vlaams (EROV)
en de Dienst Landbouw van de Provincie aan
aantrekkelijke infofiches voor een breed gamma
aan streekproducten uit Erpe-Mere, Herzele, SintLievens-Houtem en Oosterzele. De fiches werden
verzameld in een handig mapje dat de inwoners
terugvinden in de openbare gebouwen van de
betrokken gemeenten.

Vanaf 13.30 uur zullen een aantal sprekers thema’s
toelichten die gerelateerd zijn met arbeidsveiligheid.
Verdere praktische inlichtingen en hoe je kan inschrijven volgen nog.

Eddy Couckuyt werd ondertussen verkozen tot nieuwe
voorzitter van SOLVA. Hij is al sinds 1983 politiek actief,
eerst (en nog altijd) als gemeenteraadslid in Aalst, daarna
ook als provincieraadslid en gedeputeerde voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Met deze benoeming halen we
een in de regio gekende en gedreven kracht in huis. We
kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

