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Woordje van de voorzitter
De afgelopen twee jaar zijn
moeilijk, lastig en soms ook wel
frustrerend geweest. We hebben
als Vlaming onze verantwoordelijkheid genomen, maar werden
daar door de federale pandemiewet jammer genoeg niet voor
beloond. 2022 wordt hoe dan ook
beter, ook voor Zottegem.
Op 5 januari legde Evelien De
Both de eed af als eerste vrouwelijke burgemeester van onze
Egmontstad. Haar hart ligt van
bij haar geboorte in Zottegem.
Zij weet dus wat er leeft in onze
stad en wat er prioritair nodig is.
Verderop licht ze al even een tipje
van de sluier. Evelien wordt in het
schepencollege opgevolgd door
Peter Lagaert.
Onze nieuwjaarsreceptie kon
jammer genoeg niet doorgaan.
Toch hoop ik u persoonlijk te
kunnen ontmoeten op ons ontbijt
van 6 maart of op een van onze
boeiende gespreksavonden. U leest
er verder in dit blad meer over.
Tot binnenkort!
Rik Vandeputte
Voorzitter

Volg ons op sociale media
en blijf op de hoogte van
onze activiteiten!
www.n-va.be/zottegem
zottegem@n-va.be
N-VA Zottegem

“Als politicus kan je niet
dichter bij de mensen staan
dan als burgemeester van je
eigen geboortestad”
Evelien De Both staat sinds begin dit jaar aan het roer van onze stad. Als burgemeester
en rasechte Zottegemnaar wil ze haar stempel drukken op het beleid en van Zottegem
een heuse aantrekkingspool maken, waar het aangenaam is om te wonen, te winkelen en
te ontspannen. Hieronder licht ze al een tipje van de sluier.

Beste stadsgenoten,
Onze coalitie van N-VA en CD&V is
inmiddels drie jaar op weg om de broodnodige verandering te realiseren. Heel wat
projecten werden opgestart of gerealiseerd,
en de komende drie jaar liggen nog enkele
grote projecten op stapel. Ik denk daarbij
aan de realisatie van het stadionproject, het
milieueducatief centrum in het Beislovenpark en de renovatie van enkele belangrijke
erfgoedsites, zoals het Egmontkasteel en het
kasteel van Breivelde.

Dinsdag = consultatievoormiddag
Uiteraard wil ik als burgemeester ook mijn
eigen accenten leggen. Eerst en vooral wil
ik de kloof tussen het bestuur en de burger
verkleinen. Ik wil als burgemeester dicht bij
de inwoners staan en zal daarom op dinsdag
een consultatievoormiddag houden, waarop
iedereen welkom is. Een tweede klemtoon is

de netheid van onze stad. Een propere stad
is de basis voor een veilige stad. Een propere
stad geeft Zottegem de uitstraling die het
verdient. U mag erop rekenen dat ik mij
daarvoor ten volle zal inzetten.
Uiteraard blijft ook Vlaams minister
Matthias Diependaele, als titelvoerend
burgemeester en gemeenteraadslid, vanuit
zijn werkplek in Brussel mee waken over het
Zottegemse beleid. Bij deze wissel van de
wacht nemen we ook afscheid van Jenne De
Potter als burgemeester. Ik wil hem bedanken
voor zijn jarenlange inzet en toewijding
voor onze stad.
Ik kijk er enorm naar uit uw burgemeester
te mogen zijn en hoop u binnenkort te
mogen ontmoeten tijdens mijn consultatievoormiddag, op een van de festiviteiten in
onze stad of gewoon ergens onderweg.
Evelien De Both, burgemeester
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Sinds 1 januari 2022 kent het schepencollege een nieuwe samenstelling en zijn er ook enkele verschuivingen in de bevoegdheden
van de N-VA-schepenen. Met een burgemeester, drie schepenen, vier gemeenteraadsleden en twee leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst (BCSD) heeft N-VA Zottegem een stevige voet in het bestuur van onze stad!

Rik Vandeputte
Lid Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst
“Bezige bij en wielerfan, met
een sociaal hart voor Zottegem”

Evert De Smet
Schepen van Deelgemeenten, Dierenwelzijn,
Feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking,
Patrimonium, Toerisme
en Verkiezingszaken
“Met de glimlach
werken aan onze stad”

zottegem@n-va.be

Cynthia
Van den Steen

Karel
Busschop

Gemeenteraadslid,
fractievoorzitter

Gemeenteraadslid

“Creatieve
duizendpoot met
een hart voor mens
en dier”

Matthias
Diependaele

“Gepassioneerd
tuinier en
natuurliefhebber”

Ilse Lateur

Samuel Paul

Lid Bijzonder
Comité voor de
Sociale Dienst

Gemeenteraadslid

“Met volle inzet
voor wie echt
hulp nodig heeft”

“Sportieve
jonge papa
die meewerkt
aan het
Zottegem van
morgen”

Evelien De Both

Brecht Cassiman

Peter Lagaert

Vlaams minister
van Financiën en
Begroting, Wonen
en Onroerend
Erfgoed,
titelvoerend
burgemeester

Waarnemend
burgemeester,
algemene leiding
en coördinatie,
briefwisseling,
college, personeelsbeleid, veiligheid,
politie en brandweer

Schepen van Sport,
AGB, Citymarketing,
Communicatie, Digitalisering, Lokale Economie
en Middenstand

Schepen van
Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening,
Verkeer en Mobiliteit

“Paardenkracht
voor Vlaanderen,
een hart voor
Zottegem”

“Als burgemeester
dichtbij de mensen.
Voor een propere en
veilige stad”

“Slim investeren voor
een stad in beweging.
Daadkracht voor
het Zottegem van
morgen”

“Hard werken voor
Zottegem en haar
bewoners: een
mooie uitdaging”
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In gesprek met Steven Vergauwen en Carles Puigdemont
Waarvoor staat de Vlaamse Volksbeweging en waarom is ze nog altijd nodig? Kan Catalonië een voorbeeld zijn voor Vlaanderen
in het streven naar onafhankelijkheid? En hoe is de politieke situatie daar nu? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord
tijdens onze gespreksavond met Steven Vergauwen (Ambassadeur Vlaamse Volksbeweging) en Carles Puigdemont (voormalig
Catalaans president).
Afspraak op 2 april om 20 uur in Zaal Rhetorica in
Zottegem. Na de voordracht kunt u nog even napraten
tijdens de receptie. Deelname is gratis, maar u moet
wel vooraf inschrijven via www.n-va.be/zottegem
(klik op Agenda). Dat kan tot uiterlijk 18 maart.
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven is
de boodschap. De organisatie wordt afgestemd op de
dan geldende coronamaatregelen.
Noteer ook al 21 mei in uw agenda. Dan gaan we in
gesprek met Jürgen Constandt, algemeen directeur
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).

Jaarlijks N-VA-ontbijt
Op zondag 6 maart verwennen we onze leden en sympathisanten
opnieuw met een heerlijk ontbijt. Als de coronamaatregelen het
toelaten, vindt het ontbijt plaats in het Ontmoetingscentrum Velzeke,
met ook een mogelijkheid tot afhaling. Mocht corona roet in het eten
gooien, dan schakelen we noodgedwongen over naar een formule van
afhaling en levering.
Hou de komende weken onze website (zottegem.n-va.be) en
Facebookpagina (facebook.com/NVAZottegem) in het oog
voor meer details over de organisatie van het ontbijt.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/zottegem
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Kerncentrales sluiten is
vergissing van de eeuw
De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd
stoten ze amper CO2 uit.
Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen.
Dat is de vergissing van de eeuw.

CO2-uitstoot in 2021

Elektriciteitsproductie in 2021
KERNENERGIE

52,4%

2,6%

WIND

11,6%

1,3%

ZON

5,1%

0,4%

GAS

24,8%

95,4%

OVERIG (BIOGAS, HYDRO, ...)

6,0%

0,3%
Bron: Elia en UNECE

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.
Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland.
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.

014229

Deelt u de
analyse van
de N-VA?

Word
dan nu
lid!

Scan de
QR-code

Of surf naar
www.n-va.be/word-lid

