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Heraanleg Provinciebaan
deze lente van start

Het jaar van de hoop
2021 is het jaar van de hoop. Hoop
op meer ‘samen-leven’, hoop op een
terugkeer naar het oude normaal. Het
coronavirus beheerst nog steeds ons
leven, maar er is licht aan het einde
van de tunnel. Ondanks de crisis blijven
onze mandatarissen zich onvoorwaardelijk inzetten voor hun Zottegem.

De N46, beter bekend als de Provinciebaan, heeft zijn beste tijd gehad. Zo
zorgde het slechte wegdek voor geluidsoverlast en trillingen in de huizen van de
omwonenden. Binnenkort kunnen de werken eindelijk starten, dankzij een goede
samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys,
de gemeente Oosterzele en de Stad Zottegem.
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Zo kondigde sportschepen Brecht
Cassiman de plannen rond het sportstadion aan in de lokale media. Een
project waar we als Zottegemnaar
terecht fier mogen op zijn. Ook op het
vlak van mobiliteit zaten we niet stil.
Onder impuls van schepen Evert De
Smet en in overleg met onze inwoners
krijgt het nieuwe mobiliteitsplan stilaan
vorm. En schepen Evelien De Both stelt
alles in het werk om het stadspatrimonium te verfraaien. Daarnaast loodst
ze met tal van steunmaatregelen onze
lokale handelaars door de coronacrisis.
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Hou nog even vol en blijf elkaar steunen.
Samen komen we hier sterker uit.
John Verstraeten
Voorzitter N-VA
Zottegem
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In een eerste fase (half mei tot juli
2021) wordt er gewerkt tussen ’t Voske
en het kruispunt aan het Hof van
Oranje. In het gedeelte tussen ’t Voske
en de spooroverweg komt er een
volledig nieuw wegdek, inclusief
nieuwe fietspaden. Tussen de spooroverweg en het Hof van Oranje komt
er daarnaast ook een nieuwe riolering.
In een tweede fase (augustus 2021 tot
april 2022) wordt het deel tussen Hof
van Oranje en het huisnummer 152
volledig aangepakt: nieuwe rioleringen,
nieuwe weginrichting, veilige en
comfortabele voetpaden en fietspaden
én de nodige groenaanleg, wat het
traject veel aangenamer zal maken.
In een derde en laatste fase (april tot
juni 2022) krijgt het wegdek tussen
huisnummer 152 en het kruispunt

met de Lieveheerstraat in Velzeke een
grondige onderhoudsbeurt. Rioleringswerken zijn niet voorzien, dat gebeurt
later nog.

Schepen van Openbare Werken Evert De
Smet belooft alvast een mooi resultaat:
“We gaan een klein jaar op de tanden
moeten bijten, maar daarna gaat elke
automobilist, fietser en voetganger
gebruik kunnen maken van een nieuwe
comfortabele én veilige weg.”

Alle info over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/zottegem.

N-VA Zottegem steekt de handen uit de mouwen
In het vaccinatiecentrum in de Bevegemse Vijvers zijn om goede redenen eerst onze oudste
inwoners aan de beurt. Voor velen onder hen best wel een uitdaging: sommigen hebben geen
vervoer, anderen hebben problemen met de digitale opvolging. “Als warme Vlaamse volkspartij wil N-VA Zottegem alvast het goede voorbeeld geven”, stelt Peter Lagaert, voorzitter
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Heb je vervoer nodig of hulp bij praktische of digitale problemen? Geef dan een seintje via telefoon of
mail: 0476/55.30.19 – zottegem@n-va.be. Onze bestuursleden staan klaar voor jou!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 4 maart.
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Renovatie stedelijke ontmoetingscentra succesvol opgestart
Het stadsbestuur wil de komende jaren inzetten op de opwaardering van het stedelijke
patrimonium. Ook de ontmoetingscentra – acht in totaal voor Zottegem – komen daarbij aan bod. Het OC Velzeke werd als eerste gerenoveerd, met een verbluffend resultaat.
De afgelopen maanden werd het OC Velzeke omgetoverd tot een echt pareltje. Het kreeg een
nieuwe keuken en vloer en werd volledig herschilderd. De volgende in de renovatierij is het
ontmoetingscentrum in Strijpen, dat ook dit jaar nog grondig aangepakt wordt.
Krijtbord als blikvanger
Een nieuwe en leuke blikvanger is een groot krijtbord, waarop de toeristische trekpleisters
in de kijker gezet worden. De stedelijke kunstacademie zorgde voor de creatieve invulling
ervan. Elk centrum zal op termijn zo’n krijtbord krijgen, zodat elke deelgemeente haar
troeven kan uitspelen.
Schepen van Patrimonium Evelien De Both: “De renovatie van onze ontmoetingscentra
kadert in een belangrijke dienstverlenende functie van de stad: het beschikbaar stellen
van ruimtes voor ontmoeting en samenwerking. Het zijn de plaatsen bij uitstek waar onze
verenigingen, scholen en inwoners terechtkunnen voor culturele en sociale activiteiten. Met
deze renovatiegolf zorgen we ervoor dat ze dat voortaan in aangename en moderne lokalen kunnen doen.”

Subsidies voor digitale
buurtinitiatieven
Nu het door het coronavirus niet mogelijk is om fysiek samen
te komen, schakelen buurtverenigingen en wijkcomités vaak
over naar digitale alternatieven. Daarvoor kunnen ze nu
ook rekenen op subsidies. Want het stadsbestuur stelde de
subsidieregeling ‘buurtfeesten’ open voor online-initiatieven.
Dat gebeurde op initiatief van
N-VA-fractievoorzitster Cynthia
Van den Steen, die het voorstel op
de gemeenteraad bracht. “N-VA
Zottegem vindt het belangrijk dat
de Zottegemnaren contact blijven
houden met elkaar, ook al is het
digitaal. Met deze subsidie krijgen
ze daarvoor alvast een duwtje in
de rug”, vertelt Cynthia.

Ook wij toonden ons hart!
Met de Warmste Weekcampagne ‘Toon je hart, geef bloed’
riep de N-VA haar mandatarissen en bestuursleden op om
bloed te geven. Een oproep waar N-VA Zottegem graag op
inging. Bestuursleden Isabelle Roos en Kristof Van Damme
zaten niet verlegen om een prikje en toonden hun warm hart!

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.

zottegem@n-va.be
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Zottegemnaar centraal bij opmaak
mobiliteitsplan
De stad Zottegem werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Ook
de Zottegemnaar wordt daarbij actief betrokken. Misschien
nam je eind vorig jaar al deel aan de eerste workshop? Toen
werd in twee goed bijgewoonde sessies gepeild naar de
knelpunten en naar mogelijke oplossingen of verbeteringen.

Een initiatief van schepen van Mobiliteit Evert De Smet: “Het
mobiliteitsplan kan maar een succes worden als er voldoende
input is van de Zottegemnaar. Een duurzaam mobiliteitsbeleid
is een van onze topprioriteiten. Onze stad moet bereikbaar zijn,
maar vooral ook veilig, leefbaar en aangenaam voor alle
weggebruikers.”
Door de coronamaatregelen vond de eerste workshop online
plaats. Daarom werd gebruikgemaakt van het online-platform
‘Citizenlab’, in samenwerking met Brecht Cassiman, schepen
van Communicatie. “Burgerparticipatie en digitalisering gaan
hand in hand anno 2021, en daar wil het stadsbestuur volop op
inzetten”, licht Brecht toe. “In die zin is het mobiliteitsplan ook
een mooi proefproject om de burgers nog actiever en dichter te
betrekken bij het beleid.”
In een tweede workshop ligt de focus op één specifiek onderwerp. Alle info over het traject voor het mobiliteitsplan vind je
op de website van de stad Zottegem.
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Ruim pakket herstelmaatregelen
voor Zottegem
Onder impuls van N-VA-schepen Evelien De Both lanceerde
de stad Zottegem eind 2020 een nieuwe reeks maatregelen om
de lokale economie te ondersteunen in de tweede lockdown.
Na de kraslotenactie en het gratis parkeren in de eindejaarsperiode zijn dit de acties voor 2021:
• vrijstelling van terrasbelasting voor de horeca;
• geen milieubijdrage voor ondernemingen die in 2021
starten;
• een financiële tussenkomst bij de inschrijving van
starters in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Schepen De Both: “Met dit pakket aan steunmaatregelen
doet het stadsbestuur een serieuze financiële inspanning om
de stad en de lokale economie doorheen de coronacrisis te
loodsen. De lokale handelaars vormen
mee het bruisende hart van onze stad,
een bruisend leven waar we allemaal
zo naar uitkijken. Samen met heel wat
andere initiatieven, onder andere voor
senioren, studenten en verenigingen, zal
dit relanceplan bijdragen aan de heropleving van onze stad.”

Zeg het met … chocolade!
Dit jaar konden we door
corona geen nieuwjaarsreceptie organiseren,
maar dat weerhield N-VA
Zottegem niet om haar
leden in de bloemetjes te
zetten. Of beter gezegd
in de chocolade. Al onze
leden werden verwend
met een doosje heerlijke chocolaatjes van bij een lokale
handelaar. Van een verrassing gesproken!

Wist je dat ...
• Er in de Bevegemstraat vier verkeersremmers werden geïnstalleerd? Zo zorgen we voor meer veiligheid bij de tennisterreinen en
het scoutslokaal.
• Er in afwachting van de realisatie van het globale stadionproject een padelterrein bijkomt? Zo kunnen nog meer mensen deze
populaire sport beoefenen.
• Er in de centrumstraten tien ‘shop & go’-parkeerplaatsen komen, waar je 30 minuten gratis kunt parkeren? Zo maken we het
winkelen aangenamer.
• De Laurens De Metsstraat volledig wordt heringericht? Zo maken we het veiliger voor fietsers, aangenamer
om er te wandelen én groener.
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Zottegem op de Vlaamse kaart
Minister Diependaele en Europarlementslid
Bourgeois op Brexitdag in Zottegem
Op donderdag 7 januari, exact een week na de laatste horde in de aanslepende Brexitsaga, hielden Vlaams minister van Financiën en Begroting
Matthias Diependaele en Europees Parlementslid Geert Bourgeois een
Brexitdag in Oost-Vlaanderen. Ze brachten ook beiden een bezoek aan
SanoRice in Zottegem.
Minister Diependaele wil dit jaar zo veel mogelijk bedrijven bezoeken. Niet
alleen in het kader van de Brexit, maar ook om de economische relance na
de coronapandemie te ondersteunen. “Met het bezoek aan SanoRice wilde
ik in mijn eigen gemeente de gevolgen van de scheiding bekijken”, aldus de
minister. SanoRice is uitgegroeid tot de grootste ‘private label’-producent ter
wereld van rijst-, maïs- en meergranenwafels. Door de douaneformaliteiten en de strengere voedselveiligheidscontroles sinds
1 januari 2021 is de impact voor SanoRice meteen voelbaar.

Nieuwe stap in dossier N42 tussen
Wetteren en Zottegem

Nieuwe investering in Zottegemse
scholen

De Vlaamse Regering keurde op 4 december het ruimtelijk
uitvoeringsplan van de N42 tussen Wetteren en Zottegem
goed. De herinrichting van dit stuk van de N42 naar een
primaire weg is nodig voor de bereikbaarheid én de verdere
economische ontwikkeling van de hele regio Zuid-OostVlaanderen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 102.000 euro
in het Sint-Barbaracollege in de Trapstraat en 73.000 euro in vrije
basisschool ’t Waterpleintje in Sint-Goriks-Oudenhove. Daarmee
zullen beide scholen een aantal belangrijke vernieuwingswerken
kunnen uitvoeren. N-VA Zottegem is blij met deze Vlaamse
investeringen.

“De N-VA-afdelingen
van Zottegem en
Oosterzele zijn alvast
heel blij met deze
nieuwe stap in een
dossier dat al heel
lang aansleept”,
besluit Evert De
Smet, N-VA-schepen
van Mobiliteit.

“Sinds de coronacrisis beseffen
leerlingen, leerkrachten en
ouders meer dan ooit hoe ontzettend belangrijk de scholen
zijn. We moeten daarom volop
blijven investeren in ons onderwijspatrimonium”, besluit
Peter Lagaert, voorzitter van
de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn.

Laat de Vlaamse leeuw
wapperen tijdens de
Ronde!
Op zondag 4 april is het weer zover: De Ronde Van Vlaanderen.
Net zoals bij de vorige editie is het omwille van de coronamaatregelen jammer genoeg nog niet toegelaten om langs het
parcours te supporteren. Laat daarom van thuis uit onze fiere
Vlaamse leeuw wapperen bij de doortocht van de renners!

www.n-va.be/zottegem
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Bestuursleden in
de kijker: Sabine
en Bernard
N-VA-bestuursleden Sabine Van Renterghem en Bernard De Rouck zijn geboren en getogen in Zottegem. Sabine
kwam in 2018 bij het bestuur en was
meteen ook kandidaat voor de lokale
verkiezingen. Bernard werd een jaar later lid. Het echtpaar woont samen met
dochters Josephine en Justine, hondje
Jupi en de pony’s Mina, Romy en Leo
in Oombergen.
Sabine en Bernard, jullie zijn rasechte
Zottegemnaren?

Wat spreekt jullie het meest aan bij

Jullie wonen al je hele leven in

Sabine: “Ja, we zijn geboren en getogen
in Zottegem, geen van ons beiden zou
hier weg willen. We hebben hier schoolgelopen, elkaar leren kennen. Ik heb altijd in Zottegem gewerkt, we hebben veel
vrienden hier. We zijn nog steeds lid van
oudervereniging OVO in Oombergen.
En Bernard heeft een scoutsverleden.
Wist je dat hij nog leider is geweest van
Matthias Diependaele?”

de N-VA?

Zottegem. Zie je nu al een verschil

Sabine: “De standpunten van de N-VA
komen het meest overeen met mijn maatschappijbeeld. Mensen moeten kansen
krijgen, maar ook hun steentje bijdragen.
Ook dierenwelzijn en veiligheid zijn
thema’s die me sterk aanspreken. Verder
komt de partij ook op voor de westerse
waarden, én voor onze katholieke tradities. Die komen steeds meer onder druk.”

met de vorige bestuursperiodes?

Bernard: “Mijn favoriete plekje in Zottegem is ‘mijnen hof’. Ik ben graag bezig
met mijn pony’s en in mijn moestuintje.
Van op ons terras hebben we ook een
heel mooi uitzicht op de omliggende
weiden en appelboomgaarden. En als het
mooi weer is, rijd ik graag eens rond met
mijn ‘Piaggio Ape’. Dat is ook onze blikvanger bij de verkiezingen: ik hang hem
dan vol met pancartes en vlaggen!”

Bernard: “De N-VA is de partij van het
gezonde boerenverstand, wat bij andere
partijen tegenwoordig ver te zoeken
is. De N-VA staat voor een verhaal van
rechten en plichten, daar herken ik me
sterk in. Gecontroleerde migratie met
verplichte inburgering en een menselijke
terugkeerpolitiek, daar is toch niets
extreems of racistisch aan? Ook het
veiligheidsthema interesseert me. Geen
medelijden met individuen die spuwen
op de maatschappij die hen kansen geeft.
Ja, ik heb een sterk gemeenschapsgevoel.
Mijn motto is: wat kan ík doen voor de
gemeenschap, niet omgekeerd.”

Jullie zijn ook Vlaming in hart en nieren?
Bernard: “Elk jaar op 11 juli is het hier
feest, een heuse Vlaamse kermis. Je
kunt er niet naast kijken, want er hangt
dan altijd een reuzegrote Vlaamse vlag
aan onze voorgevel. Heel wat andere
N-VA-leden en vrienden komen dan
langs. Natuurlijk wordt er dan ook over
de politiek gesproken. Dat Vlaanderen
zo veel mogelijk autonomie moet krijgen
bijvoorbeeld. Uiteraard niet via een
revolutie, maar door een gemeenschappelijk draagvlak te creëren. Want ook
in andere partijen zitten Vlaamsgezinde mensen, je moet ze alleen zien te
overtuigen. En de extremen moet je zien
terug te halen.”

www.n-va.be/zottegem

Sabine: “Er worden veel meer inspanningen gedaan om onze stad proper te
houden. Daar word ik blij van. Onze
N-VA-schepenen zijn goed bezig, dat zie
je ook aan de vele positieve reacties op
Facebook.

Bernard: “We besturen nog maar twee
jaar mee en dingen veranderen kost
tijd. Bovendien zitten we met een zware
financiële erfenis. Ik zie wel al een verschil in mentaliteit. De machtspolitiek
en het favoritisme zijn vervangen door
rechtlijnigheid en rechtvaardigheid.
Er is veel meer transparantie en communicatie, mede de verdienste van onze
schepenen.”
Dank voor dit interessante gesprek!

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen.
Heel
wat woningen
ouders wilden
hun terechtkomen
kinderen weg van
achter
de pc die
Sociale
moeten
bij de
Vlamingen
thuis,
en
weer
op
de
schoolbanken.
Leerkrachten
misten
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigde
kinderen.
En onze
misten hun
vrienden.
heid.
Huurders
van jongeren
sociale woningen
mogen
dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”
“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Alle leerlingen opnieuw naar school
Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Als het van de N-VA afhangt, blijven
mondmaskerplicht en tijdelijk verbod
de jongste kerncentrales open op buitenschoolse activiteiten
Kleuterklas

Lager onderwijs

Eerste graad

Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, middelbaar
betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
Voltijds onderwijs in de klas
aan de sluiting vanCODE
alle kerncentrales.
GEEL
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe
gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
CODE
Voltijds onderwijs in de klas
ORANJE
nog lang niet.

Tweede en
derde graad

Afwisselend een week
les in de klas en een
“ De
kernuitstap schiet tekort
week
afstandsonderwijs

op het vlak van zekerheid,

2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
betaalbaarheid en duurzaamheid.
twee jongste kerncentrales
langer
open
te
houden.
Daarbovenop
komt
de
Het is niet verwonderlijk dat
Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen
steeds meer energie-experts
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
aan de alarmbel trekken.”
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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Bert Wollants
Kamerlid

