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Stadsbestuur sluit speelpleintjes 
Niet eenmaal, maar tweemaal riep Jong N-VA Zottegem het stadsbestuur op om actie 
te ondernemen rond de slechte staat van de speelpleintjes. Tot tweemaal toe werd deze 
oproep gezien als ‘misleidend’ en ‘tendentieus’, aldus de bevoegde schepen. 

Gemiste kansen vinden onze jongeren. 
Ondanks overtuigende foto’s wimpelde het 
stadsbestuur deze problemen af als  
onbestaand. Volgens een ‘rapport’ (lees: 
een korte e-mail met een oplijsting van 
een aantal problemen) zijn de speelplein-
tjes meer dan veilig genoeg voor spelende 
kinderen en zou men niet begrepen  
hebben waar de commotie vandaan kwam.

Maanden later kwam de aap uit de mouw. 
De niet-onderhouden speelpleintjes gaan 
gewoon sluiten. Daarmee werd weer een 
belofte van de meerderheid gebroken. Joke 
Rossel en Arne De Koninck hopen dat de 
pleintjes alsnog onderhouden worden en 
open blijven. IJdele  hoop, zo bleek op de  
gemeenteraad van september. De schepen 
zal tot sluiting overgaan.

Tom Carnewal wint 
prijs voor mooiste 
foto 

Rond de Vlaamse feestdag op  
11 juli vond de N-VA-actie ‘Zie de 
zomer door een Gele bril’ plaats. 
Wie de zaligste selfie, de zotste 
groepsfoto of een zomers  
vakantiekiekje mét gele bril 
bezorgde, maakte kans op  
een speciale prijs. 

Op de Familiedag in Plopsaland 
op 11 september werden de vijf 
leukste foto’s bekendgemaakt. 
Eén van de laureaten was ons 
voormalig gemeenteraadslid  
Tom Carnewal. Voor het oog van 
meer dan 13 000 aanwezigen 
werd de vakantiefoto op een 
reuzenscherm geprojecteerd. 

Tom poseerde trots met zijn  
familie met gele bril 15 meter 
onder de zeespiegel van de  
Rode Zee. Zijn prijs betrof  
een frietkraam of ijskar voor  
50 personen. We kijken alvast 
uit wat de familie Carnewal heeft 
gekozen en wensen hen er veel 
plezier mee. 

Proficiat, Tom!

Was het nu 70, 50, 20 of 0?
In september werd in de Klem-
houtstraat een snelheidsbord van 
70 km/u overplakt met een ‘5’ op 
wel zeer amateuristische wijze, een 
grappenmaker dachten we toen, maar 
blijkbaar was het in opdracht van onze 
schepen van Mobiliteit. 

Aangezien dit niet wettelijk is, was het 
gevolg van de sticker geen snelheidsver-
laging maar eigenlijk een snelheidsver-
hoging naar 90 km per uur. Begin deze 
maand was aan het station plots sprake 
van een zone 0. Misschien een hint om ei-
genlijk te zeggen dat het verkeer niet meer 
over de kleiklinkers mag wegens geen zand 
meer tussen de stenen. Het minste dat we 
kunnen zeggen is dat onze schepen wel 
zeer creatief is met verkeersborden.

Tom Van Cauwenberge
Voorzitter N-VA-ZAP
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Mantelzorgpremie:  
poging twee! 
In april vorig jaar plaatste N-VA-ZAP de invoering 
van een mantelzorgpremie op de agenda in de  
Zottegemse gemeenteraad. Dit om de vele  
vrijwilligers die mantelzorg verlenen in onze  
stad een duwtje in de rug te geven en een blijk  
van waardering te schenken. 

Een mantelzorger is een partner, familielid, buur of kennis  
die op regelmatige en vrijwillige basis zorg verleent aan een 
langdurig zorgbehoevende persoon. Een mantelzorgpremie 
is dan een soort vrijwilligersvergoeding die de gemeente aan 
haar eigen mantelzorgers toekent. 

Cynthia Van den Steen en Rik Vandeputte bonden vorig jaar 
de kat de bel aan. Na veel vijven en zessen werd duidelijk dat 
de meerderheid niet op ons voorstel wou ingaan. Het was 
nochtans een verkiezingsbelofte van CD&V. De burgemeester 
fietste enigszins rond het heikele thema door te zeggen dat hij 
dit jaar de haalbaarheid ervan wel wou bekijken. 

N-VA-ZAP beseft dat er een financiële impact is. Maar met 
onze besparingsvoorstellen zou de invoering van de premie 
best haalbaar zijn. Daarom deden we een tweede poging op de 
gemeenteraad van september. Toen werd meegedeeld dat het 
een van de punten zal zijn bij de bespreking van de begroting 
2017 maar er werden geen beloftes gedaan. Binnen enkele maan-
den mag u dus poging drie van N-VA-ZAP verwachten.

Werk maken van Masterplan Energie 
Een Masterplan Energie brengt het energieverbruik van de openbare verlichting in kaart én koppelt hier 
keuzes aan. Zo kunnen we gaan bepalen waar en wanneer we het licht ’s nachts uitdoen of net aanlaten. 

Denk aan drukke verkeersknoop-
punten waar we, omwille van de vei-
ligheid, best het licht laten branden. 
De duurzame milieuvisie die hieruit 
voortvloeit zou meteen ook een 
welgekomen besparingsoperatie voor 
Zottegem zijn.

De voorbije jaren werden verschillen-
de Vlaamse gemeenten betrokken in 
pilootprojecten in samenspraak met 
Eandis… en met resultaat. Heel wat 
energiebesparende maatregelen wer-
den uitgevoerd, zoals het weghalen 
van overbodige straatverlichting, het 
aanpassen van bestaande armaturen 

om dimmen mogelijk te maken en 
het vervangen van oude lampen door 
ledverlichting. 

Reden genoeg voor N-VA-ZAP om 
bij monde van Brecht Cassiman 
eens te horen of Zottegem meedoet. 
Op de gemeenteraad van september 
antwoordde de bevoegde schepen 
dat Zottegem onderhandelingen zal 
voeren met Eandis, waarbij tegen het 
einde van het jaar een Masterplan 
in voege zal treden m.b.t. de 4 313 
lichtpunten van de stad. Hopelijk 
kunnen we zo onze oude verlichting 
aanpakken!

Digitalisering nog ver weg in Zottegem 
Deze zomer raakten de resultaten van de  
‘I-monitor 2016’ bekend. Dit was een meting van 
de ‘digitale maturiteit’ van de lokale besturen in 
Vlaanderen. Onze Egmontstad scoorde met  
20 op 100 als een volslagen digibeet. Reden genoeg 
voor N-VA-ZAP om de stad op te roepen om een 
actieplan uit te werken. De meerderheid belooft 
‘beterschap’.

De digitale informatiehuishouding, het beleid, de processen, 
de capaciteit en de (e-) dienstverlening werden onder de loep 
genomen door de I-monitor. Zottegem presteerde ondermaats 
op alle indicatoren en is daarmee de rode lantaarn in  
Vlaanderen. N-VA-ZAP-fractieleider Matthias Diependaele 
kaartte het rapport aan op de gemeenteraad. De impact van 
deze digitale ongeletterdheid op het bestuur van de stad mag 
immers niet onderschat worden. 

De reactie van de meerderheid op het rapport was typerend. 
Twee jaar geleden (!) werd een studie besteld (kostprijs:  
35 000 euro) om nu te melden dat binnenkort een webstek 
wordt gelanceerd met een nieuwe huisstijl en een nieuw logo. 
Moet er nog zand zijn?

  OCMW-raadslid Rik Vandeputte en gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen 
blijven ijveren voor een mantelzorgpremie. Hun tweede poging leverde niets op. 
Misschien wordt de derde keer de goede keer.

“Energiebesparende maatregelen zorgen voor een welgekomen 
besparing én een duurzame milieuvisie.”
Gemeenteraadslid Brecht Cassiman

Klinkers worden stilaan dure grap
Enkele maanden geleden zou Zottegem volgens de schepen van Openbare Werken nog geld  
verdienen aan het faillissement van de aannemer van de stadskernrenovatie. N-VA-ZAP  
waarschuwde toen al voor de kosten die de herstellingen nog met zich zouden meebrengen,  
maar dat werd weggelachen. Op de raad van september klonk het al heel wat anders. 

De benodigde herstellingswerken voor 8 000 slecht geleg-
de klinkers werden in juli nog geraamd op 254 000 euro.  
De coalitie hield vol dat de waarborg die de aannemer 
moest storten vóór de aanvang van de werken deze meer-
kosten zou dekken. Sterker: we zouden de borg niet vol-
ledig nodig hebben en er zou dus zelfs nog wat overblijven. 

Uit de offerte van de aannemer, die de resterende werken 
zal moeten uitvoeren, blijkt nu een extra kost van maar 

liefst 80 000 euro. Daarmee is zowat de hele waarborg  
opgebruikt. En er komen nog kosten op ons af die nog  
niet in te schatten zijn. Op de gemeenteraad van septem-
ber moest de schepen zijn woorden dan ook terugtrekken.  
De vrees van N-VA-ZAP komt daarmee spijtig genoeg uit. 
Nu dreigt deze bijkomende factuur opnieuw in de bus van 
de Zottegemnaar te vallen. “Hate to Say I Told You So”,  
zongen The Hives zestien jaar geleden. Het begint stilaan 
een passend lijflied te worden voor Zottegem.

“De impact van deze digitale ongeletterdheid 
op het stadsbestuur is groot.” 
Fractieleider Matthias Diependaele
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

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 toegangsrecht 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:     /     /


