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Beleidsverklaring 2019 – 2024
“We zijn allemaal van Zottegem”

Deze tekst vormt de komende 6 jaar het bindmiddel tussen N-VA en CD&V om samen een krachtdadig
en ambitieus beleid te voeren voor Zottegem. De stad waar wij allemaal zielsveel van houden. We gaan
de uitdaging aan om Zottegem opnieuw op de kaart te zetten in de regio.
Als stadsbestuur willen we mensen verbinden, tegenstellingen overstijgen en er zijn voor iedereen. Het
welzijn en welbevinden van al onze inwoners zetten wij voorop. We willen beleid voeren in overleg en
samen met de Zottegemnaar.
Onze ambities zijn duidelijk: een levendige, aantrekkelijke, veilige, propere en sociale stad, gestoeld op
gezonde financiën met aandacht voor onze mooie deelgemeenten.
We willen werken aan een stad waar mensen graag wonen, werken en waar er ruimte is voor
ontspanning, waar levenskwaliteit wordt geboden, waar handel en lokale economie floreert en waar we
ons leefmilieu en open ruimte beschermen.
In deze nota worden de beleidsdoelstellingen uitvoerig toegelicht en nemen we een concreet
engagement op voor Zottegem en haar inwoners. Al is het natuurlijk ook geen exhaustieve opsomming
van de initiatieven die de komende zes jaar zullen worden ontwikkeld. Een bestuursakkoord is per
definitie een levend document dat voortdurend kan worden aangevuld en bijgestuurd.
Wij wensen u een deugddoende vooruitblik op het bestuur van de komende zes jaar.
Namens N-VA en CD&V,

Matthias Diependaele

Jenne De Potter
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Politieke vernieuwing
De eerste voorwaarde voor een goed bestuur is een gezond politiek klimaat. Op gemeentelijk niveau houdt dat in
de eerste plaats in dat we voorbij de partijpolitieke indeling kijken en plaats maken voor een gedeelde inzet voor
onze stad. Onderling vertrouwen en de gedeelde bereidheid om samen de kar van onze stad te trekken is in het
voordeel van elke inwoner.
Als stadsbestuur willen we daarin het voortouw nemen en streven we naar een nieuwe bestuursvorm van
samenwerking en overleg. Maar dat hoeft allerminst beperkt te blijven tot de meerderheidspartijen.
We reiken ook de hand naar de oppositie.
Concreet:
 Elk constructief en minder constructief voorstel vanuit de gemeenteraad zal grondig worden onderzocht.
We gaan na of het feitelijk en financieel haalbaar is en of het past binnen het bestuursproject dat de
meerderheid in dit bestuursakkoord naar voor schuift.
 We communiceren transparant met de gemeenteraad.
 Samen met het meerjarenplan geeft de schepen een overzicht van het beleid dat hij de komende
legislatuur wil gaan voeren. Dit wordt doorgepraat met de gemeenteraad met het oog op verder op punt
stellen van een brede visie op het betrokken beleidsdomein.
 Burgemeester en schepenen stellen zich toegankelijk en aanspreekbaar op naar collega
gemeenteraadsleden, stadspersoneel en inwoners. Zij zijn rechtstreeks bereikbaar.
 Naast de decretaal verplichte gemeenteraadscommissies kan de gemeenteraad ook ad hoc commissies
oprichten. Een motie met een uitgeschreven en onderbouwd voorstel die een meerderheid achter zich
krijgt, is voldoende.
 In overleg met de raadsleden organiseren we OCMW-raad en gemeenteraad op dezelfde dag waardoor
geen dubbele zitpenningen worden uitgekeerd.
 De voorzitter van de gemeenteraad is de draaischijf voor de organisatie en werking van de gemeenteraad
en OCMW-raad. Hij ziet ook toe op de werking van de gemeenteraadscommissies. Dit wordt vertaald in
een nieuw huishoudelijk reglement voor gemeente- en OCMW-raad.
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Bestuur en financiën
Bestuur
We besturen onze stad op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de
burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering vormen de leidraad in de
gemeentelijke organisatie. Permanente dialoog tussen stadsbestuur en burgers, buurtverenigingen en
adviesraden is het leidmotief. De adviesraden zijn voor ons van fundamenteel belang in het bestuur van onze
stad, omdat zij ons toelaten op een permanente wijze de vinger aan de pols te houden rond diverse materies die
leven bij onze bevolking.
Door de centralisatie van de diensten in Sanitary is de dienstverlening aan de burger met rasse schreden vooruit
gegaan. Goed besturen betekent ook proactief, transparant, duidelijk en snel communiceren. Dat is geen
eenrichtingsverkeer: als stad staan we open voor suggesties, klachten en initiatieven vanuit de burgers.
Concreet:
 We zetten verder in op het activeren en betrekken van de adviesraden en koppelen beleidsbeslissingen
naar hen terug.
 Met individuele burgers, buurtverenigingen en belangenorganisaties gaan wij verder in gesprek. Samen
met hen geven we vorm aan het toekomstig beleid.
 Het bestaande elektronisch loket bouwen we verder uit en we hanteren daarbij het éénloketprincipe als
leidraad. We zetten verder in op digitale dienstverlening zonder diegenen die niet beschikken over de
kennis of de middelen om langs elektronische weg te communiceren uit het oog te verliezen. Een
kwalitatieve, correcte dienstverlening, kort op de bal is ons uitgangspunt. De burger staat centraal.
 Inzake communicatie worden de beschikbare communicatiekanalen, zoals de stedelijke website en het
informatieblad verder geoptimaliseerd en benut. We zetten ook in op directe communicatie langs sociale
media om op die manier sneller en pro-actiever te communiceren naar de burger.
 We zetten op regelmatige basis een nieuwsbrief op poten via e-mail om snel en kort op de bal met de
burgers te kunnen communiceren.
 Daarnaast is het verder promoten van het centraal meldpunt waar burgers zich kunnen wenden met
vragen, voorstellen of klachten een belangrijke stap in het verbeteren van de dienstverlening.
 We onderzoeken of we een omvattende Zottegemse app kunnen ontwikkelen waarbij alle functies
digitaal gecentraliseerd worden.
 We zorgen voor transparantie in de vorm van audioverslaggeving van de gemeenteraad op de stedelijke
website.
 Als bestuur geven we het goede voorbeeld om onze stad net te houden. In de eerste plaats nemen we
het onroerend patrimonium van de stad onder handen.
 In overleg met het Centraal Kerkbestuur en de lokale geloofsgemeenschap maakt de stad verder werk
van de gehele of gedeeltelijke herbestemming of multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen die
daarvoor overeenkomstig het Kerkenbeleidsplan in aanmerking komen.
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 We breiden het online reservatiesysteem verder uit naar alle reservaties van gemeentelijke
infrastructuur. We koppelen dit aan e-ID en elektronische betalingssystemen.
 We onderzoeken of het mogelijk is om een burgerbegroting te organiseren in de deelgemeenten.
Hiervoor willen we enkele proefprojecten lanceren.
 We maken grondig werk van de decretale verplichting om het OCMW volledig te integreren in de stad en
versterken daardoor ons sociaal beleid.

Personeel
Een bekwaam en gemotiveerd team van medewerkers is noodzakelijk om het (dagelijks) beleid van onze stad mee
vorm te geven. We hebben aandacht voor het welzijn op het werk en de tevredenheid van al onze
personeelsleden. Wij houden vast aan het objectief aanwervingsbeleid via externe examens en evalueren op
regelmatige basis om tijdig bij te kunnen sturen, gekoppeld aan een individueel opvolgtraject om medewerkers
te versterken, motiveren en responsabiliseren in het uitvoeren van hun opdracht.
De integratie met het OCMW biedt kansen tot optimalisatie en versterking van de dienstverlening, ook van het
sociaal beleid. Een constante bijsturing en monitoring van onze organisatie met heldere afspraken en een
geïntegreerde werking van alle diensten is het organisatiemodel waar wij voor staan. Een correcte dienstverlening
naar de burger toe staat daarbij centraal.
Concreet:
 We garanderen voor alle functies en niveaus van de stadsdiensten en het AGB een correct
aanwervingsbeleid op objectieve gronden. Het principe van de juiste vrouw of man op de juiste plaats
staat daarbij centraal.
 In de verhouding met het personeel staat het arbeidsreglement centraal en schenken we de nodige
aandacht aan het sociaal overleg.
 We gaan strikt na of elke vervanging nodig is. Naakte ontslagen in het kader van besparingen worden
daarbij uitgesloten.
 Het personeelsbeleid wordt toegespitst op positieve motivatie wat een correcte dienstverlening moet
opleveren die de burger centraal zet.
 We zorgen voor een gepast en geïndividualiseerd aanbod van opleidingen om medewerkers te versterken
in de uitoefening van hun taak.
 We tekenen een constructief evaluatiebeleid uit met het oog op motivering. Maar evengoed worden
duidelijke afspraken gemaakt in geval van opeenvolgende negatieve evaluaties.
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Financiën
We beheren de stadsfinanciën als een goede huisvader en conform de regels die de Vlaamse Overheid van ons
verlangt. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven. We maken de duidelijke keuze om ook in de toekomst
een hoog investeringsniveau aan te houden. We kijken prioritair naar de werkingsmiddelen van stad en OCMW
om ruimte te creëren om bijkomend te investeren.
Concreet:
 We boeken verder efficiëntiewinsten waar nodig en besparen waar mogelijk zonder de dienstverlening
in gevaar te brengen.
 We zetten verder in op het gebruik van raamcontracten om betere voorwaarden te bedingen bij onze
contractspartijen.
 In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met en is er ruimte voorzien voor een aantal
bijkomende investeringen zoals de nieuwe cultuurzaal, de nieuwe academie voor Muziek, Woord en Dans
en de ondergronds parkings onder de cultuurzaal en onder het oud-college.
 We rationaliseren de bestaande belastingreglementen om hiaten en onvolkomenheden weg te werken.
 We maken maximaal gebruik van subsidies van andere bestuursniveaus.
 We engageren ons om de belastingdruk de komende zes jaar niet te laten stijgen.
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Huisvesting en ruimtelijke ordening
Wij blijven er meer dan ooit voor zorgen dat wonen in onze Egmontstad betaalbaar en kwaliteitsvol blijft. Als
stadbestuur spelen we ten volle onze regierol in de huisvestingssector: we brengen partners rond tafel,
informeren burgers en investeerders, sensibiliseren en bekijken opportuniteiten.
Er moeten voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare woningen ter beschikking zijn op de private koop- en/of
huurmarkt. Belangrijke nieuwe woonprojecten komen de komende jaren tot volle ontwikkeling, denken we maar
aan de nog geplande uitbreiding van de Lelie en het woonproject op de site van het oud-college. Het
huisvestingsproject in Velzeke zorgt voor extra betaalbaar wonen, zodat onze stad de door Vlaanderen opgelegde
doelstelling op het vlak van sociale woningbouw zal bereiken.
We waken over het landelijk karakter van onze deelgemeenten. Onze open ruimte is immers schaars. In onze
ruimtelijke ordening leggen we de nadruk op kernversterking van het bebouwd gebied en het structureel
beschermen van de open ruimte.
Concreet:
 We blijven strijd tegen leegstand en verkrotting voeren door het up-to-date houden van de lijst.
 Woningen moeten ook kwaliteitsvol zijn. Als stad promoten wij kwaliteitsonderzoeken van woningen.
Woningen die voldoen aan de normen kunnen een conformiteitsattest bekomen wat verhuren of verkopen
aantrekkelijker maakt. Ongeschikt verklaarde huurwoningen moeten onmiddellijk worden aangepakt.
 Indien er in de winkelstraten nieuwbouw of verbouwingen zijn, maken we - waar mogelijk - met de
initiatiefnemers afspraken om op de bovenverdiepingen bewoning te voorzien, zodat onze winkelstraten er
na 18u niet verlaten bijliggen. Daarvoor worden ook de stedenbouwkundige voorwaarden aangescherpt. We
onderzoeken hoe we nog wonen boven winkels kunnen aanmoedigen, eventueel door een differentiatie van
onroerende voorheffing door te voeren.
 De verplichting tot het voorzien van parkeergelegenheden op eigen terrein voor meergezinswoningen en
nieuwe verkavelingen wordt opgetrokken tot 2 wagens per woongelegenheid.
 In dichtbevolkte wijken of buurten dient er blijvend aandacht te worden besteed aan speel- en sportpleintjes
en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.
 Bij nieuwe verkavelingsprojecten is ook aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting.
 Er worden oplossingen gezocht voor enkele kankerplekken in onze stad, zoals de panden in de Musselystraat,
de Hospitaalstraat, de Vestenstraat, …
 We zorgen voor voldoende groene rustpunten in het stadscentrum. Het park achter het kasteel blijft zijn rol
spelen als groene long van de stad en evenementenruimte. Ook de aanleg rond het Sanitary-complex en
cultuurzaal wordt groen ingevuld.
 Op de Markt mikken we op zoveel als mogelijk horecagelegenheden met terras.
 Bij herinrichting van straten en pleinen in de deelgemeenten of in het centrum wordt in de mate van het
mogelijke ingezet op groenaanplantingen.
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Veiligheid
Veiligheid is voor ons essentieel: Zottegem moet de gezellige, leuke en veilige stad zijn en blijven waar al onze
inwoners zich onbezorgd goed kunnen voelen. De criminaliteitscijfers in Zottegem zijn laag. Niettemin is elk
incident er één te veel en vraagt deze om een gepaste reactie.
Om het subjectief onveiligheidsgevoel tegen te gaan, gaan we bij voorkeur preventief te werk en kiezen we voor
dialoog. Maar als dat niet helpt, kiezen we voor duidelijke nultolerantie en een lik-op-stukbeleid.
Veiligheid en het tegengaan van een subjectief onveiligheidsgevoel zijn ieders verantwoordelijkheid en vraagt de
inzet van veiligheidsdiensten, maar ook de betrokkenheid van burgers, verenigingen en organisaties. Als
stadsbestuur gaan we voor een integraal veiligheidsbeleid waarin alle krachten worden gebundeld om de
veiligheid, subjectieve veiligheidsgevoelens en leefbaarheid te verhogen.
Concreet:
 Propere buurten zijn veilige buurten. Een vuile buurt geeft al snel een onveilig gevoel. We zetten extra in
op netheid, sociale cohesie en preventie. Op drukke plaatsen onderzoeken we het plaatsen van
peukentegels.
 Initiatieven als inbraakpreventie, politiecontrole op aanvraag wanneer mensen langere tijd afwezig zijn
en het optreden tegen allerlei kleine vormen van overlast, zoals graffiti of sluikstorten, moeten verder
worden gezet.
 De buurtinformatienetwerken, die de mensen in een wijk of straat aanzetten tot alertheid, spelen een
belangrijke rol in het verhogen van de veiligheid en worden ondersteund en aangemoedigd.
 We zorgen ervoor dat we in overleg met de lokale politie meer blauw op straat krijgen. We beschikken in
onze stad over bekwame, geëngageerde wijkagenten, maar niet iedereen kent zijn of haar wijkagent. We
willen de wijkagent verder promoten, toegankelijker maken en zijn/haar rol versterken: de wijkagent is
de figuur bij uitstek om de vinger aan de pols te houden in zijn of haar buurt. Op straat, maar ook via
moderne kanalen. We willen de politie ook maximaal zichtbaar in het Zottegems straatbeeld, niet alleen
door patrouilles met de wagen, maar ook met de fiets.
 De Zottegemse buurtbemiddelingsdienst levert goed werk, maar moet meer bekendheid krijgen.
 De reeds geplaatste camera’s op een aantal cruciale plaatsen, zoals de Markt, het Stationsplein en de
Bevegemse Vijvers bewijzen hun nut. Voor het centrum streven we naar een brede dekking met vaste
camera’s.
 Wij pleiten voor een strenge aanpak van criminaliteit, vandalisme en andere vormen van ongepast,
storend gedrag. We dringen daarvoor aan op effectieve gerechtelijke vervolging.
 We besteden ook aandacht aan goede verlichting, ook in parkeerzones.
 Het instrument van de GAS-boetes wordt ten volle benut.
 We onderzoeken in de politiezone de plaatsing van zgn. ANPR camera’s, die zorgen voor automatische
nummerplaatherkenning en die een groot hulpmiddel zijn in de strijd tegen criminaliteit. We gaan
daarvoor het overleg aan met het gewest en de federale overheid.
 Ook onze brandweerpost Zottegem, die onderdeel is geworden van de zone Vlaamse Ardennen, verdient
blijvende ondersteuning en voldoende middelen en materiaal om hun uiterst belangrijke bijdrage inzake
veiligheid te kunnen blijven waarmaken. De vrijwillige brandweer krijgt onze steun en grootste
waardering. We zetten verder in op sensibiliseringsprojecten rond brandpreventie.

Beleidsverklaring ZOTTEGEM 2019 - 2024

9

Verkeersveiligheid & mobiliteit
Verkeersveiligheid is één van onze absolute topprioriteiten.
Overal in Vlaanderen steken toenemende mobiliteitsproblemen de kop op. Een duidelijke visie op mobiliteit is
onontbeerlijk om een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer te combineren met een sterk fietsbeleid en
meer ruimte voor voetgangers.
Gerichte acties in overleg met alle overheden en actoren zijn dan ook nodig. We stellen vast dat een slechte
doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen zorgt voor sluipverkeer, wat op zijn beurt de leefbaarheid van
de woonwijken aantast.
We blijven inspanningen doen om het verkeer veiliger te maken, schoolomgevingen aan te passen en onze
fietsinfrastructuur te verbeteren. Met het snelheidsplan willen we de snelheidsduivels weren uit het verkeer.
Hardrijders moeten streng worden aangepakt. Voldoende controle is dan ook onontbeerlijk.
Concreet:
 Steeds wordt de verkeersraad betrokken.
 De studie die loopt met betrekking tot de verkeersstromen in onze stad zal dienen als leidraad voor een
nieuw mobiliteitsplan dat gesteund moet zijn op het weren van sluipverkeer en het inzetten op
doorstroomstraten.
 Om het centrum van Zottegem te ontlasten realiseren we randparkings onder het Oud-College en de
Academie/Cultuurzaal. De bestaande parkings worden beter aangeduid.
 We maken duidelijke afspraken met de handelaars voor het afsluiten van het centrum voor evenementen.
We zorgen dat dit voldoende op voorhand bekend wordt gemaakt. De Heldenlaan proberen we zoveel
als mogelijk open te houden voor het verkeer om de beschikbare parkeercapaciteit te behouden.
 We zijn zuinig met verkeersborden om de leesbaarheid van de verkeerssituatie te verzekeren.
 Het verder uitbouwen van het fietsnetwerk van en naar de deelgemeenten en naar de scholen is een
prioritaire beleidskeuze. Het langeafstandsfietspad Gent-Zottegem wordt op Zottegems grondgebied
verder aangelegd. Ook andere projecten die op de plank liggen worden met de grootste bereidwilligheid
bekeken.
 In een landelijke stad als Zottegem zetten we ook in op onze trage wegen, gebruik makend van ons tragewegen-plan, om toe te laten dat de professionele (landbouwers) en recreatieve gebruikers alle
mogelijkheden hebben om deze wegen op elk moment te kunnen gebruiken. Waar nodig leggen we
tractorsluizen aan om sluipverkeer te ontmoedigen.
 We willen de Zottegemnaar meer op de fiets krijgen. We mikken daarbij op het promoten van het
fietsgebruik, het aanleggen van bijkomende fietsstraten en meer fietsenstallingen in het centrum en de
deelgemeenten.
 We willen ook verder inzetten op elektrisch fietsen en elektrisch autoverkeer door de installatie van meer
elektrische laadpalen. We onderzoeken de haalbaarheid van deelfietsen en deelauto’s.
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 Wij bepleiten verder bij de NMBS de bouw van een ruimere pendelparking die met een bovengrondse
voetgangersbrug ervoor zorgt dat de Broeder Mareslaan niet moet worden overgestoken. Zottegem is
een pendelstad en heeft nood aan een ruime pendelparking en een modern, toegankelijk station. We
sensibiliseren treinreizigers om de voorverplaatsing naar het station met de fiets of met het openbaar
vervoer te maken. De afstemming tussen het bus- en treinverkeer moet evenwel beter en verdient onze
aandacht.
 Eens de parking in gebruik, geven we Bevegem echt terug aan de Bevegemnaar. De problemen
veroorzaakt door het parkeren van pendelaars en bezoekers van het ziekenhuis pakken wij aan door
parkeren in een aantal Bevegemse straten in de buurt van het ziekenhuis en station te beperken behalve
voor de bewoners.
 We dringen bij de politie aan op een strenger handhavingsbeleid ten aanzien van overdreven snelheid.
Als stad investeren we nog meer in digitale snelheidsborden en de inzet daarvan om het bewustzijn van
chauffeurs te vergroten.
 Naast het infrastructureel veiliger maken van schoolomgevingen experimenteren we, daar waar het kan,
in overleg met de school en de ouders ook met de inrichting van schoolstraten die bij begin en einde van
de school niet toegankelijk zijn met de wagen en/of vrachtwagen.
 Alle scholen zijn octopus-scholen wat toelaat blijvend te werken aan verkeersveilige schoolomgevingen
in samenwerking met scholen, leerlingen, leerkrachten ouders en grootouders.
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Cultuur, jeugd & sport
Cultuur
Cultuur verbindt mensen, brengt mensen samen, versterkt hen en zorgt voor het peper en zout in onze
samenleving. Cultuur vormt mee onze identiteit. Zottegem is een stad met heel wat sterke socio-culturele
verenigingen, zeer vele en diverse culturele activiteiten en een levendige, sterke academie. Deze sterktes
koesteren, waarderen en versterken we. In het cultuurbeleid hebben we ook aandacht voor wat in de ons
omliggende gemeenten en steden gebeurt. Waar mogelijk werken we daarmee samen.
De vele culturele organisaties en cultuurliefhebbers verdienen een accommodatie die aangepast is aan de
behoeften en normen van deze tijd. De eerste stappen in de bouw van een nieuw Cultureel Centrum en de nieuwe
Academie voor Muziek, woord en Dans op de Sanitary-site zijn gezet. De realisatie van deze culturele
ontmoetingsplaats die ingepast wordt in de omgeving is van groot belang voor de versterking van ons cultureel
aanbod. We kunnen er ook ons muziekonderwijs verder een boost mee geven.
Cultuur moet verbinden en openstaan voor iedereen. Een breed en gediversifieerd aanbod, voor elk wat wils, is
voor ons van het grootste belang. Elke Zottegemnaar moet zich aangesproken voelen om deel te nemen. We
stemmen onze eigen programmatie daar ook op af. In samenspraak met kunstenaars werken we ook aan al dan
niet tijdelijke kunstroutes, ook in de openbare ruimte.
Concreet:
 Zottegem kent een rijke traditie aan muzikale activiteiten die onze stad laten bruisen en een troef zijn voor
onze stad. We ondersteunen deze lokale initiatieven en koesteren onze festivals en muziekinitiatieven.
 Het versterken van alle vormen van communicatie om onze rijke activiteitenkalender te promoten is daarbij
cruciaal.
 Onze stad blijft de cultuurverenigingen, organisaties en individuen die evenementen op touw zetten, verder
ondersteunen en betrekt hen zoveel als mogelijk bij haar eigen initiatieven. Dankzij deze verenigingen en
organisaties leeft Zottegem, komen mensen bij elkaar en wordt de sociale cohesie versterkt. We bieden
voldoende ruimte aan de verenigingen om zelf initiatieven te nemen. Ondersteuning en aanmoediging zorgen
ervoor dat het middenveld zelf haar rol ten volle kan spelen. We letten daarbij wel op een gelijke behandeling
van iedereen die een initiatief wenst te nemen.
 Onze bibliotheek is een toonbeeld van een moderne, goed uitgeruste en dynamische bibliotheek. Die
koppositie, die voortrekkersrol behouden en versterken wij. Door de verregaande digitalisering van de
samenleving en snelle maatschappelijke en economische veranderingen zal de bibliotheek zich blijvend
moeten aanpassen, heruitvinden en inspelen op veranderende verwachtingen en noden.
 Daarnaast dient de Zottegemse stadbibliotheek zich verder te ontwikkelen als centrale sociaal-culturele plaats
in Zottegem waar ruimte is voor ontmoeting en samenwerking zowel plaatselijk als bovenlokaal en
intergemeentelijk.
 Om kunst naar de mensen te brengen, zijn we voorstander om (Zottegemse) kunstenaars de gelegenheid te
bieden om in de openbare ruimte of zelfs in openlucht te exposeren.
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Jeugd
In Zottegem steken heel wat jongeren vrijwillig de handen uit de mouwen om onze jeugdbewegingen of andere
initiatieven levendig te houden. Vanuit het stadsbestuur willen we er alles aan doen om dit zoveel als mogelijk te
ondersteunen. Maar ook voor de niet-georganiseerde jeugd willen we voldoende voorzieningen aanbieden om
een aangename vrije tijd te beleven.
Het veranderde uitgangspatroon van onze jeugd moet ook beter omkaderd worden. Uitgaan is een recht dat elke
jeugdige generatie toebehoort. De veranderde manier van uitgaan en fuiven vraagt echter om enkele duidelijke
afspraken die de algemene overlast voor de samenleving beperken.
Concreet:
 In ieders nabijheid moet een voldoende ruim, modern en veilig speelplein te vinden zijn zodat kinderen
uit de buurt zich dicht bij huis kunnen uitleven en plezier maken. Daarnaast investeren wij in een groter
centraal gelegen speelplein op de speelweide van de Bevegemse Vijvers. Dit speelplein moet een echte
ontmoetingsplaats worden waar ouders kunnen genieten en hun kinderen kunnen laten ravotten.
 We stimuleren de aanvraag van speelstraten in vakantieperiodes zodat kinderen ongestoord en in alle
veiligheid kunnen spelen.
 Het jeugdhuis “De Muze” heeft een nieuw elan nodig om meer jongeren te betrekken en bereiken. In
samenwerking met de Jeugdraad en de vele jeugdverenigingen die Zottegem rijk is, geven wij ons
jeugdhuis een extra boost zodat meer nieuwe initiatieven worden ontwikkeld en het jeugdhuis kan
herleven.
 Onze talrijke jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor jongeren worden blijvend ondersteund, zowel
logistiek, financieel als qua infrastructuur en dit in nauw overleg en in alle transparantie met de Jeugdraad,
die de spil is van het jeugdbeleid, en de verenigingen. Het systeem van de renteloze lening voor
infrastructuurwerken wordt bestendigd.
 De fuifzaal in de Bevegemse Vijvers moet voldoende aantrekkelijk blijven voor de organisatie van fuiven
voor en door onze jeugd. Voor sommige kleinschalige fuiven is deze zaal evenwel te groot. Indien
technisch haalbaar voorzien we de mogelijkheid om de zaal te compartimenteren. We gaan ook op zoek
naar andere locaties om kleinere fuiven toe te laten. De rust van de buurt mag daardoor niet verstoord
worden.
 De fuifmap wordt geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd om in te spelen op de veranderende
omstandigheden en vragen. Het gestructureerd overleg met alle betrokken actoren rond de fuifzaal wordt
bestendigd.
 De Jeugdraad moet een overlegplatform zijn voor alle jongeren, zowel de verschillende
jeugdverenigingen, organisaties als de niet-gebonden jongeren om zo te komen tot een geëngageerd
jeugdbeleid. De Jeugdraad moet ook meer betrokken worden bij het beleid van het stadsbestuur.
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Sport
Elke Zottegemnaar dient ook sportief aan zijn trekken te kunnen komen, zowel recreatief als competitief,
individueel als in teamverband. Sport is immers meer dan vrije tijd: sport brengt mensen bij elkaar, versterkt de
sociale cohesie en is goed voor de gezondheid. Als stadsbestuur nemen wij dan ook de regierol op om zoveel
mogelijk inwoners te betrekken, te stimuleren, te motiveren en te begeleiden naar een kwaliteitsvolle
sportbeleving.
Concreet:
 We herbekijken de totaliteit van de Zottegemse sportinfrastructuur. De bestaande infrastructuur
herwaarderen we, te beginnen met de sporthal in Erwetegem en het stedelijk sportstadion en de Helios.
De bestaande capaciteit wordt maximaal benut door betere online reserveringssystemen. We werken
ook samen met scholen.
 Sportverenigingen kunnen ook blijven rekenen op ondersteuning van de stad, zowel logistiek als
financieel voor het belangrijke engagement dat zij opnemen. Het systeem van de renteloze lening blijft
bestaan en daar waar samenwerking met private partners en/of de sportverenigingen mogelijk is, staan
wij open voor het bundelen van deze krachten.
 Om de stijgende nood aan binnensportinfrastructuur op te vangen, blijven we zoeken naar samenwerking
met scholen zodat extra sportruimte kan worden aangeboden. Opportuniteiten om extra sportruimte,
ook in het publieke domein, te creëren, grijpen wij aan.
 We maken ook werk van sportpromotie, specifiek bij jongeren en kansengroepen. Bewegen en zich goed
voelen zijn vaak elkaars bondgenoten.
 Het publiek domein zetten we meer in het teken van sport bijvoorbeeld door de aanleg van
speelbossen, trapveldjes, hinkelspelletjes, fitnesstoestellen, speeltuigen, … . We voeren een doordachte
sportpromotiestrategie om de sport-voor-allen boodschap op een effectieve manier over te brengen.
 We herbekijken de rol van de cafetaria in het stedelijk zwembad. De cafetaria zou meer moeten dienen
als centrale ontmoetingsplaats en ruimer de verschillende faciliteiten van de sporthal bedienen. Zo kan
er ook bediening zijn op de ligweide en kijken we om bijkomend te investeren in het speelpark. We
herbekijken ook de openingsuren.
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Lokaal ondernemerschap
Lokale ondernemers, vrije beroepen, zelfstandigen en handelaars zijn de motor van onze plaatselijke economie:
ze zorgen voor welvaart en toegevoegde waarde, geven dynamiek aan de stad en zorgen voor werkgelegenheid.
We koesteren en ondersteunen het lokaal ondernemerschap.
Het winkelcentrum van Zottegem is een mengeling van winkels, horeca en dienstverlening. Dit vraagt ook een
specifieke inrichting van het stadscentrum. We blijven inzetten op een aantrekkelijke stadskern. Maar ook de
ondernemingen op onze bedrijventerrein verliezen we niet uit het oog.
Dankzij de eerste fase van de stadskernrenovatie herleeft het handelscentrum: er komen nieuwe investeerders,
de horeca kreeg een impuls met aangename terrassen en zijn er heel wat nieuwe evenementen tot stand
gebracht.
Concreet:
 We bouwen een onthaalpolitiek uit voor startende ondernemers waarbij zij aan één loket terechtkunnen
voor al hun vragen en administratieve verplichtingen. Bovendien stellen we een ambtenaar aan voor de
aansturing van een economische beleidscel.
 We zetten in op een levend, dynamisch handelscentrum. In samenspraak met de vertegenwoordigers van
de Zottegemse middenstand nemen we initiatieven ter promotie van onze stad als winkelcentrum in de
regio. Het in breed overleg uitgewerkte detailhandelsplan is daarbij onze leidraad. Zo kleden we ons
centrum fleurig en aantrekkelijk aan, worden randactiviteiten ontwikkeld bij shoppingdagen, worden
gemeenschappelijke acties op touw gezet en zetten we in op winkelbeleving.
 Voor de nog leegstaande panden werken we samen met eigenaars om startups en pop-ups kansen tot
ontwikkeling te geven. We voeren daarbij een proactief beleid.
 We blijven evenementen organiseren en ondersteunen om zo de winkelbeleving van ons centrum, de
aantrekkingskracht van onze stad en onze positie in de regio te versterken. Publiekstrekkers zijn de
Kerstmarkten, de Egmonttasting als culinair topevent, de Rode Duivels op groot scherm. Ook
evenementen als de 11 juli-viering, de autovrije zondagen, opendeurweekends, dag van de klant, etc. zijn
grote aantrekkingspolen die zorgen voor sfeer in onze stad.
 Voor de horeca tekenen we een horecaplan uit waarbij we bekijken hoe we meer ondersteuning kunnen
bieden voor starters en uitbaters meer kunnen betrekken bij de evenementen die georganiseerd worden.
 Om het shoppen in ons centrum nog te verbeteren investeren we in de ondergrondse parking onder het
Oud-College. Een private ontwikkelaar investeert in nieuwe woongelegenheden en bouwt ten behoeve
van de stad en dankzij de financiële inbreng van de stad een ondergrondse parking met 100
parkeerplaatsen. Deze ondergrondse parking zal een rechtstreekse voetgangersuitgang geven in de
Heldenlaan, te midden van ons handelscentrum.
 Eens deze parking gerealiseerd, zullen we ook de tweede fase van de stadskernrenovatie, nl. de
Heldenlaan, aanvatten. Van de Heldenlaan willen we de prachtige toegangslaan naar ons centrum maken
met aandacht voor de schitterende bomenrij. Een waterpartij wordt voorzien.
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 Het evenwicht in het winkelaanbod mag niet verstoord worden door de verdere uitbouw van
baanwinkels. Baanwinkels aan de rand van het centrum kunnen voor ons enkel indien het gaat om zaken
die omwille van hun omvang of activiteiten onvoldoende ruimte vinden in het centrum. We besteden
bijzondere aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk.
 We maken aldus maximaal gebruik van de gemeentelijke bevoegdheden om een handelsbeleid uit te
tekenen. Het bestaande detailhandelsplan legde daarvoor de basis.
 De verdere ontwikkeling van de nieuwe ambachtelijke zone boven de Buke en langs de Leenstraat, die
volop bezig is, biedt nieuwe kansen voor onze kmo’s. Door het aansnijden van deze KMO-zones creëren
we ook extra werkgelegenheid in eigen stad.
 We kijken of het mogelijk is om langs de invalswegen aankondigingen te doen van activiteiten in onze
stad.
 Tot slot promoten wij verder het gebruik van streekproducten. De meerwaarde en kwaliteit van lokaal
geproduceerde producten wordt extra in de verf gezet.
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Onderwijs
Ons stedelijk onderwijs met onze basisscholen De Smidse en de Kleine Planeet heeft een uitstekende reputatie
opgebouwd en dit mede dankzij kwaliteitsvolle leraars en ondersteunend personeel. Wij voorzien de nodige
kwaliteitsvolle, infrastructuur om dit ook in de toekomst te kunnen verzekeren.
Daarnaast lopen vele honderden kinderen school in Zottegem of een deelgemeente via het katholiek, provinciaal
en het gemeenschapsonderwijs. De stad heeft hier een belangrijke rol om de verschillende onderwijsverstrekkers
met elkaar in overleg te laten treden om gedeelde uitdagingen aan te pakken.
Ook het kunstonderwijs van onze stad staat op een bijzonder hoog niveau. Op dit vlak zullen we het ingeslagen
traject verder bewandelen. Bij de bouw van een nieuwe cultuurzaal zal ook de infrastructuur voor de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans worden geïntegreerd wat een reuzenstap voorwaarts zal betekenen,
zowel op het vlak van infrastructuur als op het vlak van het onderwijzend project door de mogelijke
kruisbestuiving.
Concreet:
 We hebben aandacht voor de bijkomende werkdruk voor leraars door de instroom van anderstalige
kinderen. We zetten in op het wegwerken en/of voorkomen van de taalachterstand Nederlands bij
kinderen door projecten te organiseren, zowel binnen als buiten de school, zoals taalbaden Nederlands
of een zomerschool tijdens de grote vakantie.
 We zetten in op een netoverschrijdend scholenoverleg om een aantal gemeenschappelijke
problematieken waarmee alle scholen worden geconfronteerd bespreekbaar te maken en deze een
gezamenlijk antwoord te bieden.
 De beschikbare schoolinfrastructuur ontsluiten we maximaal mits het maken van goede afspraken.
Daarom willen we schoolgebouwen openstellen, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties,
bijvoorbeeld voor sporten of speelpleinwerking. Ook het verenigingsleven, hobby-, amateur- en
sportclubs en andere verenigingen moeten er terechtkunnen. We treden hiervoor in overleg met de
verschillende inrichtende machten.
 De schoolroutekaart wordt opnieuw aangemaakt om veilige fietsverbinding naar school te promoten.
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Leefmilieu
Een aangename stad begint in een nette en duurzame leefomgeving. De zorg voor ons leefmilieu en de omgeving
waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt en een duidelijke beleidskeuze. We koesteren
onze open ruimte en hebben aandacht voor het groene landschap die onze streek kenmerkt.
We honoreren de engagementen die zijn opgenomen met de ondertekening van het burgemeestersconvenant
en voeren het klimaatactieplan maximaal uit. Als stadsbestuur geven we uiteraard het goede voorbeeld. Op die
manier kunnen we onze inwoners meekrijgen in het verhaal.
De strijd tegen zwerfvuil blijft een prioriteit. Het is niet alleen ongelofelijk storend, het opruimen er van kost de
belastingbetaler handenvol geld. We werken daarbij op verschillende sporen: sensibiliseren, opruimen, opsporen
en bestraffen.
We leven in een kleine stad met landelijke deelgemeenten. Zowel in het centrum als in de deelgemeenten zijn er
nog veel groen-, bos- en natuurgebieden aanwezig. Bos en natuur zijn van groot belang, niet alleen voor de
biodiversiteit, maar ook omdat ze de lucht zuiveren.
Concreet:
 We ondersteunen en stimuleren groepsaankopen op het vlak van groene energie of
energiebesparende maatregelen.
 We zetten in op de aanwezigheid van deelauto’s en deelfietsen in onze stad. Het eigen wagenpark
van de stad kan hiervoor in aanmerking komen.
 We geven meer aandacht aan de circulaire economie. Delen en ruilen zijn het nieuwe hebben.
 Bij de renovatie of nieuwbouw van stadsgebouwen zetten we in op energieneutraliteit, waar mogelijk
rusten we de daken van onze stadsgebouwen verder uit met zonnepanelen en zetten we prioritair in
op isolatie.
 We realiseren het Milieu Educatief Centrum door het vervallen schoolgebouw op Beisloven duurzaam
en ecologisch te renoveren.
 We besteden bijzondere aandacht aan het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen.
 We stimuleren elektrisch rijden en fietsgebruik bij het stadspersoneel.
 We ondersteunen de burger zo veel als mogelijk bij vragen over duurzame verbouwingen of
duurzame investeringen.
 We sensibiliseren onze burgers o.m. door jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie te organiseren,
door op zwerfvuilgevoelige plaatsen sensibiliseringsborden te plaatsen, door deel te nemen aan de
mooimakerscampagnes, door peter en meters te zoeken die verantwoordelijk zijn voor bepaalde
straten en wijken.
 Zwerfvuil en sluikstorten worden daarnaast ook onmiddellijk opgeruimd en onderzocht om mogelijke
aanknopingspunten naar daders te vinden. Om de pakkans voor sluikstorters te vergroten maken we
verder gebruik van zgn. wildlifecamera’s die zeer onopvallend op zwerfvuilgevoelige plaatsen kunnen
worden opgehangen.
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 De boetes voor betrapte sluikstorters worden verhoogd. Zij draaien ook op voor de opruimkosten of
staan zelf in voor de opruiming.
 De plaatsing van meer openbare vuilnisbakken op cruciale plaatsen kan helpen op voorwaarde dat
eenieder voldoende discipline aan de dag legt om zijn of haar vuilnis in de vuilnisbak te gooien en niet
ernaast of zomaar op straat.
 De nodige middelen worden uitgetrokken om ofwel zelf gronden voor natuurontwikkeling aan te
kopen, ofwel deze doelstelling via natuurverengingen te realiseren. We zetten ook verder in op het
creëren van een stuifmeelrijke omgeving en voorzien kleurrijke bloemen op openbare plaatsen om
zo de leefomstandigheden van de bijen te verbeteren.
 Indien nodig, zorgen we steeds voor reële boscompensatie binnen de grenzen van onze stad. We
maken er ons dus niet gemakkelijk vanaf door het boscompensatiefonds te spijzen.
 Openbare verlichting is voor de stad een dure kost. We voeren het Masterplan openbare verlichting
stelselmatig uit waarbij alle verlichtingspunten geleidelijk worden omgebouwd naar LED-verlichting.
Dat zal de stad financieel een belangrijke besparing opleveren, maar levert ook een mooie bijdrage
aan de vermindering van de CO2-uitstoot. De nieuwe LED-verlichting laat ons bovendien ook toe om
te lichten te dimmen.
 Het onderhoud van onze wegen, bermen, begraafplaatsen, voetpaden, fietspaden, parken en
pleintjes is een blijvend aandachtspunt. Vermits geen pesticiden meer mogen worden gebruikt,
worden onze begraafplaatsen systematisch omgeschakeld naar groene begraafplaatsen waar onkruid
minder kans krijgt.
 We proberen bosgebied meer aaneen te laten sluiten door bijkomend bos te creëren in
samenwerking met Natuurpunt en andere bosbeheerders.
 We onderzoeken of het mogelijk is om het beheer van kleine stukjes openbaar groen over te laten
aan lokale handelaars in ruil voor toelating om reclame aan te brengen. We hebben het dan over het
groen op een rondpunt bijvoorbeeld.
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Dierenwelzijn
De afgelopen jaren kwam het welzijn van (huis)dieren terecht meer in de belangstelling. Vlaanderen is sinds 2014
bevoegd voor Dierenwelzijn en voerde een beleid gericht op een efficiënte controlestrategie en sensibilisering.
Op lokaal niveau wil de stad Zottegem dergelijke aanpak mee vorm geven. In de eerste plaats doen we dit door
een schepen bevoegd te maken voor Dierenwelzijn.
Die schepen coördineert het lokale beleid rond dierenwelzijn en tekent een eigen aanpak uit in samenspraak met
bevoegde diensten en verenigingen die op dat vlak actief zijn. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle
burgers samen moeten dragen. We zeggen resoluut nee tegen dierenleed of -verwaarlozing en pakken inbreuken
hiertegen kordaat aan.
Concreet:
 Er komt een meldpunt voor dierenverwaarlozing dat samenwerkt met de bevoegde provinciale en
Vlaamse diensten.
 In samenspraak met de politiediensten nemen we elke vorm van dierenverwaarlozing ernstig. Afhankelijk
van de zwaarte van de overtreding nemen we gepaste maatregelen via het GAS-reglement of via
politionele en juridische vervolging.
 We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn.
 De stad Zottegem ondersteunt het Vlaamse beleid ten aanzien van dierenwelzijn zoals de uitrol van de
huisdiersticker of de aanpassing van de registratiegegevens van honden en katten in het geval van een
verhuis.

Landbouw
Onze landbouwers leveren een belangrijke bijdrage tot een betrouwbare voedselvoorziening, kort bij de
consument, en zorgen ook in grote mate voor het onderhoud van de natuur. Landbouw heeft dan ook een
belangrijke plaats in onze stad. We werken bijgevolg ook mee aan een duurzame toekomst voor onze lokale
landbouw met leefbare landbouwbedrijven.
We ondersteunen landbouwers in de strijd tegen de erosie, het onderhoud van bermen en landschappelijk
waardevolle gebieden. Ook sensibiliseren wij de schoolgaande jeugd over het belang van onze lokale landbouw.
Initiatieven die inzetten op de promotie van de zogenaamde “korte keten” grijpen we aan om lokale
geproduceerde producten meer aandacht en bekendheid te geven.
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Ontwikkelingssamenwerking
Voor ons is solidariteit met mensen die het moeilijk hebben een basiswaarde. In nauw overleg met de
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), die het stadsbestuur adviseert en projecten
uitwerkt, willen wij door gerichte acties alle inwoners van onze stad sensibiliseren rond de noordzuidproblematiek. Evenementen als een Wereldfeest versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.
De middelen die onze stad investeert in projecten van Zottegemnaren in ontwikkelingslanden en in noodhulp zijn
substantieel en worden verder gezet. Zottegem heeft officieel de titel van “fair trade gemeente” in de wacht
kunnen slepen. We gaan op dit elan verder.

Toerisme & citymarketing
Toerisme is een belangrijke economische motor: het zorgt voor dynamiek, consumptie, werkgelegenheid en
versterkt ook horeca en lokale economie. Onze stad beschikt over heel wat toeristisch potentieel dat wij nog
verder willen ontplooien en benutten. Het stijgend aantal B&B’s, gastenkamers en vakantiewoningen in onze stad
tonen het potentieel van onze stad. Onder meer via toerisme willen we onze stad verder positioneren en
promoten om zo meer mensen naar onze stad te brengen. Toerisme is voor ons het sluitstuk van een bruisende,
aantrekkelijke, mooie stad, waarbij de inwoners fier kunnen zijn op hun stad en de bezoekers het gevoel krijgen
dat ze er welkom zijn en graag terug komen.
De festiviteiten in het kader van het Egmontjaar hebben onze stad op de kaart gezet als Egmontstad. Op dit elan
wordt verder gebouwd. De figuur van Egmont met het Egmontkasteel, de crypte en de Egmontkamer kan extra
toeristen naar Zottegem lokken, wat ook de horeca, het verblijfstoerisme en de lokale handel een extra impuls zal
geven.
Concreet:
 De renovatie van ons Egmontkasteel zal extra uitstraling geven aan dit uniek stukje erfgoed. Samen met
de andere twee kastelen, het Kasteel van Breivelde en het Kasteel van Leeuwergem beschikken we over
drie pareltjes die meer gecoördineerde aandacht verdienen.
 Het subsidiedossier voor de renovatie van het oud stadhuis loopt verder. Intussen gaan we actief op zoek
naar de meest geschikte invulling van het gebouw. Sowieso blijft de eigendom van het gebouw bij de stad.
Intussen worden uiteraard instandhoudings- en onderhoudswerken uitgevoerd.
 Zottegem heeft zoals gezegd reeds verschillende toeristische verblijfsmogelijkheden. Sinds kort hebben
we ook een volwaardig hotel op de Kloosterstraat dat zich voornamelijk richt op conferenties, seminaries
en evenementen. We gaan op zoek naar een investeerder om een extra hotel in onze stad uit te baten.
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 Ons mooie glooiende landschap biedt zowel voor de recreatieve als sportieve fietser en voor de
wandelaar heel wat mogelijkheden. In samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
en Toerisme Oost-Vlaanderen willen we Zottegem als poort van de Vlaamse Ardennen promoten voor
fietsers en wandelaars. Ook het trage wegen-plan moet daartoe bijdragen.
 We gaan ook na of we meer picknick plaatsen kunnen inrichten.
 De stadsplannen en wandelkaarten worden samen met de vele monumenten en ereplaten die de stad
rijk is onderhouden of vernieuwd.
 In overleg met de provincie worden de wandelknooppunten uitgebouwd, minstens tot in het centrum
van de stad om meer bezoekers naar ons winkelcentrum te leiden. We combineren dit met knooppunten
langs de randparkings van het stadscentrum.
 De vele wielerwedstrijden in onze stad versterken onze uitstraling als wielerstad in de Vlaamse Ardennen.
Met het binnenhalen van het BK wielrennen in de periode 2019-2024 met als apotheose de aankomst
van het BK wielrennen voor mannen en vrouwen elite in 2024, kunnen we onze stad op de kaart zetten
als wielerminnende stad en ook extra publiek naar Zottegem lokken. We willen deze opportuniteit
gebruiken om Zottegem wereldwijd bekend te maken en de vele bezoekers te prikkelen om zeker terug
te komen.
 Naast wieler- en wandeltoerisme pogen we onze stad ook culinair op de kaart te zetten. Zottegemnaren
zijn Bourgondiërs die lekker eten en drinken als levensstijl hebben. In overleg met de initiatiefnemers
bouwen we de Egmonttasting verder uit. Dit koppelen we aan de verdere ondersteuning van onze lokale
producten.
 In overleg met horeca en de lokale middenstanders werken we concrete toeristische arrangementen uit.
We zoeken hier ook een combinatie met de lokale cultuurbeleving.
 Het uniek provinciaal archeologisch centrum in Velzeke staat garant voor kwaliteit en hoge
bezoekersaantallen. In samenwerking met de provincie willen we deze troef extra uitspelen.
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Sociaal beleid
Het in Zottegem aanwezige netwerk van professionele hulp- en dienstverleners is voor ons een troef die we
koesteren. Nauwe samenwerking met alle welzijnsactoren in de brede zin van het woord is dan ook een evidentie.
Geregeld multidisciplinair overleg met deze hulp- en dienstverleners is zeer waardevol.

Een onbezorgde oude dag voor onze senioren
Onze samenleving verzilvert, ook in onze stad. Dat hoeft geen probleem te zijn. De huidige senior is vaak zeer
actief, betrokken in het sociaal leven en heeft een belangrijke rol in elke samenleving. Toch zijn er ook uitdagingen.
In een samenleving waar het aantal senioren, bejaarden en hoogbejaarden toeneemt, scheppen wij de
voorwaarden zodat alles in het werk wordt gesteld om mensen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde
omgeving, te laten wonen. Daarom willen wij verder inzetten op initiatieven die dat mogelijk maken, zoals de
bedeling van maaltijden, poetshulp, … als aanvulling op en complementair met de bestaande initiatieven op dat
vlak.
Concreet:
 Evenwel wordt onmiddellijk een plan uitgetekend om maximale efficiëntiewinsten te realiseren teneinde
het verlies binnen het dienstenchequebedrijf weg te werken zonder dat dit aanleiding geeft tot naakte
ontslagen.
 Er zal een overleg worden opgestart tussen alle aanbieders van huisvesting en verzorging gericht op
senioren (huisvestingsmaatschappijen, aanbieders van serviceflats en assistentiewoningen,
woonzorgcentra, ...) teneinde het aanbod te stroomlijnen en in overeenstemming te brengen met de
noden op dat vlak.
 Het Lokaal Dienstencentrum is een gezellige ontmoetingsplaats voor senioren. Vele seniorenverenigingen
kunnen er gebruik van maken voor hun activiteiten. Daarnaast zal een eigen complementair aanbod aan
activiteiten in overleg worden uitgewerkt.
 Omdat wij ervan overtuigd zijn dat niet alles kan worden overgelaten aan professionele hulpverleners en
dat er in het ondersteunen van bejaarden een belangrijke rol is weggelegd voor de vrijwilligers, willen wij
mantelzorgers (vrijwilligers) extra bedanken en stimuleren.
 Wij beseffen dat het voor sommige bejaarden op een bepaald ogenblik onmogelijk wordt om in hun eigen
huis te blijven. Het nieuw WZC Egmont biedt een kwaliteitsvolle en betaalbare oude dag. Door een betere
bedrijfsvoering mikken we op een duurzame betaalbaarheid en kwalitatieve zorg. De in uitvoering zijnde
verbouwingen zullen zo snel mogelijk worden voltooid teneinde de bewoners en de bezoekers op een zo
comfortabel mogelijk manier te kunnen huisvesten en ontvangen.
 De rol van de seniorenraad en van alle organisaties van senioren wordt zeer sterk gewaardeerd en hun
inbreng in het uittekenen van het seniorenbeleid is van essentieel belang.
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Strijd tegenvereenzaming
De strijd tegen de vereenzaming willen wij verder opvoeren. Door middel van campagnes gaan we actief op zoek
naar mensen in eenzaamheid en reiken hen zelf de hand. De bestaande ouderengezelschapsdienst zal bestendigd
worden en desgevallend verder uitgebouwd. We zetten hard in op wijk- en buurtwerken. Vanuit het stedelijk
sociaal beleid kunnen we bestaande en nieuwe organisaties/initiatieven ondersteunen waarbij vrijwilligers
telefooncirkels op poten zetten of huisbezoeken organiseren.

Gezondheidsbeleid
We werken verder aan een gezonde stad met gezonde inwoners. Om onze levenskwaliteit en levensduur te
verhogen, is het belangrijk om de gezondheid van iedere Zottegemnaar te bevorderen, te beschermen en te
behouden. Hierin moet de stad een voorbeeldfunctie opnemen.
Concreet:
 Het label van “gezonde gemeente” dat we daarvoor ontvingen is een extra stimulans om op de ingeslagen
weg verder te gaan.
 De vele initiatieven op het vlak van preventie en sensibilisering rond diverse vormen van vroegtijdige
kankeropsporing, gezonde voeding of voldoende bewegen worden verder gezet.
 We betrekken de verenigingen en individuele burgers bij ons gezondheidsbeleid.
 Het lokaal dienstencentrum en de sportdienst kan hierbij als katalysator van diverse initiatieven dienen.
We willen mensen blijven wijzen op de positieve effecten van sport, gezond eten, gezond leven en een
regelmatige gezondheidscontrole.
 In ons beleid ondersteunen we een ruim en divers aanbod van gezondheidsvoorzieningen en
gezondheidsacties voor jong en oud.

Gezinsbeleid
In de komende jaren zal de behoefte aan (buitenschoolse) kinderopvang verder stijgen. De initiatieven die wij in
de voorbije legislatuur hebben genomen, met o.m. de ZIBO, hebben de nood grotendeels kunnen opvangen,
maar we zullen verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Daartoe zal overleg met alle actoren uit dit werkveld
(scholen, crèches, onthaalouders, speelpleinwerkingen,..) plaatsvinden om tot een complementair aanbod aan
kinderopvang te komen dat een antwoord biedt op de noden.
Concreet:
 Om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar kinderopvang, maken we het lokaal loket
kinderopvang toegankelijker. Hier kunnen ze een duidelijk overzicht krijgen van de beschikbare
plaatsen. We optimaliseren de websites die duidelijk een digitaal overzicht geven van het aanbod en de
beschikbare plaatsen.
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 We ondersteunen kandidaat- onthaalouders. Het opstarten van een kinderopvang vraagt heel wat
administratieve en praktische beslommeringen. Vanuit de stad bouwen we de nodige expertise op om
initiatiefnemers te ondersteunen. Hierdoor proberen we de drempel om te starten met de private
uitbating van een kinderdagverblijf of als onthaalouder te verlagen.
 Het aanbod van het Huis van het Kind maken we actief bekend bij gezinnen en ontsluiten we via het
digitaal loket.
 We voeren een geboortepremie in (in de vorm van cadeaubonnen) die bij de lokale middenstand
gebruikt kan worden.
 We voorzien luiertafels in openbare gebouwen waar mogelijk.
 Bij alle acties die zullen ondernomen worden zal bijzondere aandacht geschonken worden aan
kansarme gezinnen met kinderen.

Drugpreventie
Drugs zijn een gesel van onze tijd. Vooral jongeren zijn hier kwetsbaar voor. Wat begint als een onschuldig
experiment, kan leiden tot het kapotmaken van een mooie toekomst.
Daarom zal verder ingezet worden op het voeren van een actief drugsbeleid in overleg met onze lokale politie,
CGG PISAD en de scholen uit Zottegem.

Personen met een beperking: een inclusief beleid
De toegankelijkheid van het openbaar domein en van openbare gebouwen voor personen met een handicap is
een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan voor een inclusief beleid dat toegankelijkheid voorop stelt. Het
Administratief Centrum Sanitary is een voorbeeld van een perfect toegankelijk openbaar gebouw.
Concreet:
 Bij de renovatie van het centrum werden de obstakels (zoals boordstenen of palen) weggewerkt. Ook bij
de heraanleg van de Heldenlaan en in de nieuwe Cultuurzaal wordt toegankelijkheid voor eenieder een
basisvoorwaarde.
 Ook in de deelgemeenten hebben wij aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar domein. Daar
waar mogelijk en nodig worden nieuwe voetpaden met verlaagde stoepranden op cruciale punten
aangelegd.
 Speelpleinen maken we ook toegankelijk voor kinderen met een beperking zodat zij optimaal kunnen
genieten van hun kindertijd.
 Daarnaast blijven wij handelaars en horeca-uitbaters verder sensibiliseren om inspanningen te doen om
hun zaak vlot toegankelijk te maken en dit in samenspraak met de raad voor personen met een handicap.
 Het centrum krijgt een voetgangerscirkel. Dat zijn toegankelijke en veilige routes voor de zwakke
weggebruiker langs alle belangrijke plekken in de stad. Op deze routes werken we letterlijk alle drempels
weg.
 De reeds geleverde inspanningen om voldoende, goed gelegen parkeerplaatsen voor personen met een
handicap in te richten wordt verder gezet.
 De inzet van vrijwilligers voor mensen met een beperking is onbetaalbaar. Zij verdienen al onze
waardering en ondersteuning.
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Armoede structureel aanpakken
Een goede opleiding en een job bieden de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit
armoede. We zetten dan ook sterk in op de activering in het kader van armoedebestrijding. Dit is een rechten- én
plichtenverhaal. Wie aanspraak maakt op een leefloon en begeleiding, moet ingaan op de begeleiding die wordt
aangeboden teneinde de re-integratie maximale kansen te bieden.
Personen die bij het OCMW aankloppen, leiden we maximaal naar werk toe, bijvoorbeeld via het instrument van
de Tijdelijke Werkervaring. Voor anderstaligen uit onze stad zijn taalcursussen een belangrijke meerwaarde om
hun maatschappelijke integratie te verhogen. Het OCMW vormt het laatste vangnet in de armoedebestrijding.
Concreet:
 Via een beleid dat gericht is op preventie en vroegdetectie, nemen we drempels weg die mensen
weerhouden om hulp te zoeken.
 We ondersteunen bij voorkeur via materiële hulp.
 Aan personen die aanspraak willen maken op bijkomende steun, stellen we bijkomende voorwaarden.
 In ons armoedebeleid hebben we specifieke aandacht voor gezinnen met kinderen.
 Het OCMW ziet vooral toe op de materiële hulpverlening voor de zwakkeren in onze samenleving om op
die manier financiële middelen doeltreffend en efficiënt in te zetten.
 Het Bijzonder comité sociale dienst is geen politiek instrument. De leden stellen zich integer op.
 Het brengen van huisbezoeken is belangrijk bij het opsporen en het aanpakken van armoede en sociale
ellende. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 De administratieve weg naar sociale dienstverlening wordt zoveel mogelijk vereenvoudigd.
 De participatie van kansengroepen aan het socioculturele leven wordt gemaximaliseerd door financiële
en andere drempels weg te nemen.
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Deelgemeentenbeleid
We streven ernaar om mensen zoveel als mogelijk te bereiken in hun eigen leefomgeving. Om dat te doen
stemmen we het beleid meer af op de noden van de verschillende deelgemeenten. Het is daarbij niet mogelijk
om elke voorziening in elke deelgemeenten uit te bouwen. Maar we houden rekening met wat reeds aanwezig is
en de noden van de inwoners.
Concreet:
 We streven ernaar zoveel als mogelijk met de buurt, wijk of deelgemeente in overleg te treden. Hoe dat
er precies moet uitzien hangt voor een groot deel af van de eigenheid van de verschillende
deelgemeenten, wijken en buurten.
 Propere buurten zijn veilige buurten. We zetten extra in op netheid, sociale cohesie en preventie. We
proberen daarbij de inwoners zelf zoveel als mogelijk te betrekken.
 We zetten verder in op buurtfeesten en gelijkaardige initiatieven. Dit brengt mensen dichter bij elkaar en
doorbreekt de anonimiteit van de buurt.
 De OC’s zijn fungeren als lokale cultuurpunten en plaatsen waars mensen elkaar ontmoeten. We zetten
in op een verdere modernisering opdat ze kunnen blijven voldoen aan de noden van de vele verenigingen
en gebruikers die er beroep op doen.
 We besteden bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van de OC’s voor iedereen.
 Dorpskernen behouden hun dorpsgezicht en worden verder opgefrist.
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