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N-VA-ZAP vierde al op 8 mei alle mama’s. Dag in dag uit 
zijn zij de Motor van Vooruitgang en als moeders zijn zij 
de ultieme #Helfies. Vandaar dat wij hen letterlijk in de 
bloemetjes zetten.

Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf initiatief te nemen, door je  
steentje bij te dragen waar je kan. Want Vooruitgang zit in ons  
allemaal, in de grote en de kleine dingen. 

Onze jongeren gaven in april al het goede voorbeeld, door een  
Jong N-VA-afdeling op te richten in Zottegem. Hun initiatief,  
verantwoordelijkheidszin en engagement is iets wat mij als  
voormalig groepsleider van een jeugdbeweging bijzonder verheugt. 
Wie wil aansluiten, vindt meer info in dit blad.

In de gemeenteraad deden we een voorstel om de mantelzorgers  
financieel te erkennen. Jammer genoeg had de meerderheid hier  
geen oren naar. Dit punt staat nochtans in het CD&V-programma 
maar verder dan zeggen dat hiervoor geen budget is, kwam de  
burgemeester niet.

Met vriendelijke groeten.

Woordje van de voorzitter

Tom Van Cauwenberge
Voorzitter N-VA-ZAP

Vlaamse  
Feestdag 
Traditioneel nodigen het 
bestuur en de leden van  
N-VA-ZAP alle Zottegem-
naren uit aan tafel om  
samen gezellig onze 
Vlaamse feestdag te vieren.

Zondag 5 juli 2015 heten 
we u welkom in de  
Feestzaal van de Bevegem-
se Vijvers tussen 11.30 en 
14.30 uur.

Er is keuze uit kipfilet 
met fijne champagnesaus, 
gegratineerd vispannetje 
of warme beenhesp met 
graanmosterdsaus. 

Volwassenen 15 euro,  
kinderen 8 euro.

Wil jij op 11 juli graag tonen dat je Vlaanderen 
een warm hart toedraagt, maar heb je nog 
geen Leeuwenvlag in huis? 

N-VA-ZAP biedt je er gratis eentje aan!  
Bezorg ons je persoonlijke gegevens (naam, 
straat en e-mailadres) vóór 1 juli via nvazap-
zottegem@gmail.com en wij bezorgen je een 
exemplaar. 

Maak er op 11 juli samen met ons een geel-
zwarte feestdag van, want N-VA-ZAP zet 
stadsgenoten, die deze dag kleur willen geven 
door de Vlaamse Leeuwenvlag uit te hangen, 
elk jaar letterlijk in de bloemetjes. Vlag dus 
mee en laat je aangenaam verrassen!

Gratis Leeuwenvlag 

Nieuwjaarsreceptie

N-VA-ZAP 
nodigt u uit om samen met 
N-VA-minister van Financiën Johan
Van Overtveldt het glas te heffen op
het nieuwe jaar. Hou daarom zeker
zaterdag 17 januari vrij in uw
agenda. 

Vanaf 19 uur bent u welkom in de
feestzaal van Brasserie De Kring,
Markt 4 in Zottegem.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste Zottegemnaar,

De OCMW-voorzitter van Zottegem bewees nog maar eens dat socialisme in
onze stad niet gelijk is aan sociaal. De opzet die hij voor ogen had om de in-
dexsprong te compenseren voor zijn eigen OCMW-personeel gaat gelukkig
niet door.

De maatregel was onwettig, onsolidair en asociaal en werd zelfs door zijn eigen
partij weggelachen. Maar dat kon hem blijkbaar geen moer schelen. Alles is blijk-
baar goed om in de pers te komen.

Met het succes van onze vorige twee goedgekeurde moties in het achterhoofd,
dienden we in oktober opnieuw een bijkomend punt in, in verband met het ac-
tualiseren van de fietsroutekaarten. Groot was onze verbazing dat dit punt zo-
maar werd weggestemd door de meerderheidspartijen, terwijl het was
opgenomen in hun eigen bestuursakkoord.  

Op 7 november hielden we een geslaagde quizavond. De opbrengst van deze
avond gaat integraal naar Music For Life. Dat staat dit jaar voor N-VA Oost-Vlaan-
deren in het teken van het syndroom van Guillain-Barré. Dat is een niet-aange-
boren aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de
spieren en verlammingen veroorzaakt.

Ondertussen nam ik als voorzitter de fakkel over van Sarah Aelbrecht, die in ok-
tober de eed aflegde als gemeenteraadslid. Ik ben ervan overtuigd dat ze een aan-
winst is voor de gemeenteraad.

Ik wens jullie allen een prettig eindejaar en hoop jullie te mogen verwelkomen
op onze nieuwjaarsreceptie.

Tom Van Cauwenberge - Voorzitter N-VA–ZAP
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Nieuwe voorzitter N-VA - ZAP
Begin november werd Tom Van Cauwenberge verkozen tot voorzitter van N-VA–ZAP.  
Hij volgt Sarah Aelbrecht op die sinds oktober gemeenteraadslid is. 

Tom Van Cauwenberge (42) is vader van Aitor, Mauro en Daphné en ge-
huwd met gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen. Sinds Cynthia zich
kandidaat stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, raakte ook
Tom meer en meer betrokken bij de plaatselijke politiek. 

Sinds 2012 is hij AGB-commissaris en lid van de middenstandsraad en de
landbouwraad. Rik Vandeputte neemt de functie van secretaris over. 
N-VA – ZAP  heeft ook een nieuwe ondervoorzitter, John Verstraeten.

V.l.n.r.: Rik Vandeputte (secretaris),
Tom Van Cauwenberge (voorzitter)
en John Verstraete (ondervoorzitter).
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Opengebroken straten en opgestapelde klinkers worden stil-
aan een vertrouwd zicht in het Zottegemse centrum. De stads-
kernrenovatie sleept ondertussen meer dan 120 dagen aan. 
N-VA-ZAP beseft dat ons stadscentrum een deftige opwaar-
dering nodig heeft. Maar de heraanleg ging van meet af aan 
gepaard met uiterst moeizame communicatie vanuit de stad. 
Vooral de handelaars in het centrum verkeren al maanden in 
het ongewisse over de voortgang van de werken.

NON-COMMUNICATIE TROEF

Recent nog waren we opnieuw getuige van een communica-

tieve blunder van formaat. De klinkerwerken in de Stations-
straat en op de Markt in Zottegem werden voor een onbekende 
reden plots opgeschort. Geruchten deden de ronde dat de klin-
kers niet voldeden aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten. 
Vanuit het stadsbestuur klonk vooral een oorverdovende stilte. 
Pas toen N-VA-ZAP dreigde met een extra gemeenteraad voor 
tekst en uitleg, haastte de burgemeester zich om de gemoede-
ren te bedaren. 

Het stadsbestuur miste opnieuw faliekant de kans om actief 
te communiceren naar de gemeenteraadsleden, de inwoners 
van Zottegem en in het bijzonder de handelaars. In sommige 

gevallen betekenen de aanslepende werken 30 tot 70 % omzet-
verlies. Horrorscenario’s met sluitingen zijn nu niet langer uit 
te sluiten.

KASSEIEN GEMAAKT DOOR KINDERHANDEN?

Maar ook over de herkomst van de kasseinen werd druk 
gespeculeerd. Een groot deel van de renovatie wordt immers 
uitgevoerd met Indiase kasseien. Door een recent onderzoek 
van De Standaard raakte bekend dat het bijna onvermijdelijk is 
dat deze kasseien gekapt werden door kinderen. 

Volgens ons moet een overheid het goede voorbeeld geven. 
Zeker als men zich de titel van fairtradegemeente wil aanme-
ten. Door middel van de aanbesteding kan men voorwaarden 
opleggen aan de aannemer wat betreft maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. 

Wij vragen uitdrukkelijk dat hier in de toekomst meer aan-
dacht aan besteed wordt en vragen de stad om in het kader 
van aanbestedingen de juiste bepalingen op te nemen om als 
lokale overheid geen gebruik meer te maken van producten 
die op een maatschappelijk onverantwoorde manier tot stand 
kwamen.

Stadskernrenovatie: blunders stapelen zich op

Moederdagactie N-VA Zottegem

Op de gemeenteraad van 20 april heeft N-VA-ZAP 
een motie ter stemming voorgelegd om een ge-
meentelijke mantelzorgpremie in Zottegem in te 
voeren. Deze premie moest de vele vrijwilligers die 
mantelzorg verlenen in onze stad een duwtje in de 
rug geven en een blijk van waardering schenken. 

De laatste decennia zien we dat Vlaanderen steeds 
meer zorgbehoevenden telt, (hoog)bejaarden maar 
ook hulpbehoevende jongeren. Deze tendens zal zich 
enkel doorzetten de komende jaren. Naast professi-
onele hulp is hier ook een belangrijke rol weggelegd 
voor familie, vriend of buur. Vlaanderen telt vandaag 
ruim 600 000 vrijwillige mantelzorgers. 

OCMW-raadslid Rik Vandeputte stelde vast dat Zot-
tegem nog geen mantelzorgpremie uitkeert. “Enkele 
weken geleden werd ik aangesproken met de vraag of ik 
wist hoe men een aanvraag kon indienen voor een gemeen-
telijke mantelzorgpremie. In Vlaanderen heeft 82 % van 
de gemeenten zo’n premie. 52 van de 65 Oost-Vlaamse ge-
meenten heeft reeds dergelijk initiatief genomen. Zottegem 
behoort hier jammer genoeg niet bij; de ons omringende 
gemeenten daarentegen wel”.

Ook Zotte-
gemse man-
telzorgers 
hebben nood 
aan een hart onder de riem. 
Onze bejaarden en hulpbehoevenden willen zo lang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving verblij-
ven. Er bestaan al vele lovenswaardige initiatieven, 
zoals maaltijdbedeling, poetshulp en bejaardengezel-
schapsdienst. Deze extra stimulans zou zeker men-
sen overtuigen om langer thuis te wonen.

“N-VA-ZAP is voorstander om een gemeentelijke mantel-
zorgpremie in te voeren, uit te betalen aan de mantelzorger 
zelf als ondersteuning voor de geleverde inspanningen. Het 
gaat om een belangrijk symbolisch maandelijks bedrag van 
25 tot 50 euro. Gelet op de stimulering van thuiszorg en 
dus uitgespaarde kosten van een opname in een woon- en 
zorgcentrum, zou de impact op de gemeentelijke begroting 
beperkt moeten zijn”, besluit gemeenteraadslid Cynthia 
Van den Steen. 

De meerderheid heeft het voorstel verworpen 
wegens geen gebudgetteerd geld. OCMW-voorzitter 
Kurt De Loor (sp.a) somde allerlei redenen op om 
geen premie toe te kennen. Uit de resultaten van een 
bevraging bij mantelzorgers bleek dat niemand vroeg 
naar een premie, maar die vraag werd in de enquête 
niet eens gesteld. 

Burgemeester Jenne De Potter wou het voorstel zelfs 
niet overwegen omdat er voor dit jaar niets gebudget-
teerd is. Nochtans ging ons voorstel pas volgend jaar 
van start. Begrijpe wie begrijpen kan. Een zoveelste 
gebroken verkiezingsbelofte van de Zottegemse 
sp.a-CD&V-coalitie. Tot daar het sociale gelaat van dit 
bestuur. 

Geen geld voor mantelzorgpremie 
Voor de allerliefste #Helfie
In het weekend van Moederdag, op 9 en 10 mei, vierde de N-VA 
alle mama’s. Elke dag opnieuw zijn zij de Motor van Vooruit-
gang. Daarom verdienen ze een kleine attentie. 
Als moeders zijn ze de ultieme #Helfies in onze maatschappij. 
N-VA Zottegem zette hen daarom letterlijk in de bloemetjes 
afgelopen vrijdagnamiddag 8 mei. Maar liefst 500 gele rozen 
werden uitgedeeld in de omgeving van het station.

Op vrijdag 17 april 2015 werd Jong N-VA 
Zottegem boven de doopvont gehouden. 

Tijdens de opstartvergadering werd ook het 
kersverse bestuur verkozen. Joke Rossel wordt de 
voorzitter. De secretarisfunctie wordt door Rosa-
lie Lagaert ingevuld. Verder bestaat het nieuwe 
bestuur nog uit Arne De Koninck en Ine Scherlip-
pens, die respectievelijk de rol van penningmees-
ter en ondervoorzitter op zich nemen. 

Op deze opstartvergadering waren tal van be-
stuursleden van N-VA-ZAP aanwezig waaronder 
ook gemeenteraadsleden Sarah Aelbrecht en 
Matthias Diependaele, meter en peter van onze 
jongerenafdeling. Matthias Diependaele sprak de 
jongeren kort toe en vertelde hen onder andere 

over zijn ervaringen als lid van Jong N-VA. Hij gaf de jongelingen meteen wat tips mee om met goesting aan 
politiek te doen. 

Jong N-VA Zottegem kende een blitzstart met zes kandidaat-bestuursleden.  
De jonge groep druipt van het enthousiasme: “We zijn heel ambitieus en hopen  
zoveel mogelijk Zottegemse jongeren warm te maken voor ons politiek project”, vertelt  
de kersverse voorzitter. Voel jij je ook aangesproken? 

Aarzel dan niet en kom kennismaken (rossel.joke@gmail.com).  
We maken je graag wegwijs in de werking van Jong N-VA Zottegem!

Jong N-VA Zottegem is een feit

Rik Vandeputte en  
Cynthia Van den Steen



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


