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Beste Zottegemnaar
In oktober 2018 stemde u 4 746 keer voor verandering in Zottegem.
Uw steun maakte van de N-VA de grootste partij. Daardoor
nemen we sinds begin dit jaar ook deel aan het bestuur van onze
fantastische stad.
Onze ploeg is vastberaden om samen met onze coalitiepartner
een nieuwe wind te doen waaien. Met ons bestuursakkoord reiken
we de hand aan alle Zottegemnaren. U vindt de tekst van het
akkoord terug op onze webstek. Wij hebben er alvast veel zin in.
En ook aan durf ontbreekt het ons allerminst!

Verkiezingen in mei

Binnenkort hebt u opnieuw de kans om voor vooruitgang te kiezen.
Op 26 mei zijn het immers Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen. Ikzelf ben bijzonder trots dat ik de N-VA-lijst voor
het Vlaams Parlement mag trekken. Maar ook op de federale
lijst staat een Zottegemnaar in hart en nieren. Bernard Van Der
Stock is derde opvolger voor de Kamer.
Bernard is 27 jaar jong en werkte tot voor kort voor de populairste
politicus van Vlaanderen, Theo Francken. Vanop de eerste rij
maakte hij de discussies mee over het Marrakeshpact. Bernard
pleit onomwonden voor een streng en rechtvaardig asiel- en
migratiebeleid, zoals Theo dat uittekende. Daarnaast wil hij ook
de nodige aandacht voor een modern overheidsapparaat en een
haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid.

Bernard Van Der Stock en
Matthias Diependaele,
uw Zottegemse kandidaten voor 26 mei.
Met onze twee kandidaten hebt u de kans om Zottegem een stem
te geven in beide parlementen. Ik hoop dan ook dat we allebei op
uw steun mogen rekenen.
Met vriendelijke groet

Matthias Diependaele I Vlaams fractievoorzitter

Eerbetoon aan onze monumenten
Voor de beide nestors van onze afdeling, Ghislain Diependaele en Luk Oste, betekenden de lokale verkiezingen
van oktober vorig jaar het afscheid van de actieve politiek. Met dit eerbetoon willen we hen op gepaste wijze
uitwuiven.
Zottegem bedankte Ghislain met liefst 890 stemmen en bekroonde op die manier een mooie en lange carrière. Al sinds 1976 bekleedde
Ghislain heel wat functies in onze stad. Eerst als OCMW-raadslid, verschillende keren als gemeenteraadslid en ook als schepen.
Luk Oste is onze Vlaams-nationalistische strijder van het eerste uur. In 1965 stichtte hij de studentenclub Moeder Egmont.
Later werd hij politiek actief. Hij was ongeveer twintig jaar voorzitter van de Zottegemse VU-afdeling.
Professioneel was hij aan de slag bij Europabank tot zijn pensioen in 2010. Tussen 2012 en 2018 was
Luk gemeenteraadslid voor N-VA Zottegem, waarbij hij vooral op financiële thema’s focuste.
Ghislain en Luk kijken met veel voldoening terug op een lange staat van dienst. Politiek was voor hen
steeds een uitgesproken sociaal engagement. Beiden blijven dan ook graag deel uitmaken van onze
ploeg. We prijzen onszelf gelukkig dat we mogen
blijven rekenen op hun steun en advies.
Luk Oste en Ghislain Diependaele nemen afscheid van de actieve politiek.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Uw N-VA-mandatarissen
In het schepencollege

Uw schepenen:

Matthias Diependaele,
Evelien De Both
en Brecht Cassiman.
Matthias Diependaele

Evelien De Both

Brecht Cassiman

Matthias wist in oktober liefst 2 870
Zottegemnaren te overtuigen en wordt over
drie jaar uw burgemeester. Tot dan is hij als
schepen bevoegd voor verkeer en mobiliteit,
openbare werken, ruimtelijke ordening,
deelgemeenten en dierenwelzijn. Matthias is
39 jaar en fractievoorzitter voor de N-VA in
het Vlaams Parlement. Hij wil op een positieve
manier werk maken van een Zottegem waar
iedereen zich thuis voelt.

Evelien zette met 870 stemmen een
schitterende score neer en mag mee de
N-VA-kleuren verdedigen in het schepencollege. Deze jonge moeder en advocate van
31 uit Bevegem is helemaal klaar om zich
volledig te smijten voor Zottegem in haar
bevoegdheden verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking, patrimonium, lokale
economie, middenstand, feestelijkheden en
personeelsbeleid.

Brecht, ook nog maar 31, wordt de derde
N-VA-schepen. Met zijn groot hart voor het
lokale sportleven zal Brecht de komende
zes jaar het sportbeleid en het autonoom
gemeentebedrijf vormgeven. Daarnaast
sluiten de bevoegdheden digitalisering en
communicatie naadloos aan bij zijn commerciële achtergrond. Toerisme en citymarketing
vervolledigen zijn ruime schepenportefeuille.

In de gemeenteraad

Peter Lagaert

Evert De Smet

Peter mag zich voorzitter
van de gemeenteraad
noemen. Hij ziet erop toe
dat de debatten ordentelijk
verlopen en dat iedereen de
nodige inspraak krijgt.
Peter kent Zottegem
door en door dankzij zijn
engagement als voormalige ondervoorzitter van
de Davidsfondsafdeling en
als contactpersoon bij de
Bevegemse Buren.

Evert is onze fractievoorzitter in de Zottegemse
gemeenteraad. Over drie
jaar neemt hij de bevoegdheden van Matthias over
in het schepencollege als
Matthias burgemeester
wordt. Evert werkt professioneel voor de N-VA en zorgt
voor de ondersteuning van
de Oost-Vlaamse afdelingen.
Hij is al sinds het eerste uur
een voortrekker en steunpilaar van onze afdeling.

zottegem@n-va.be

Cynthia
Van den Steen
Cynthia draait al een hele
tijd mee in de Zottegemse
politiek. Ze was voorzitter
van ZAP en zetelt sinds
2012 in de gemeenteraad
voor N-VA-ZAP. Als verpleegkundige onderschrijft
ze het belang van een goed
basisaanbod aan zorg,
vorming en begeleiding.
Daar wil ze vanuit de
gemeenteraad mee voor
zorgen.

Joke Rossel

Karel Busschop

Deze 27-jarige tandartsassistente uit Sint-MariaOudenhove doet als jongste
haar intrede in de gemeenteraad. De voorbije jaren
was Joke actief binnen
het bestuur van Jong N-VA
Zottegem. Sociaal voelend
als ze is, wil ze in Zottegem
werk maken van toegankelijkheid en zorg op maat.

Karel is sinds 2013
OCMW-raadslid en lid van
het vast bureau. Momenteel zetelt hij in het sociaal
comité. Hij was vroeger
VU’er en is medeoprichter
van ZAP in Zottegem. Sinds
de samenvoeging van N-VA
en ZAP is hij bestuurslid en
penningmeester van onze
plaatselijke afdeling.

3

Matthias Diependaele
en Anneleen Van Bossuyt,
uw lijsttrekkersduo
op 26 mei.

Uw lijsttrekkers op 26 mei
Twee jonge lijsttrekkers vertegenwoordigen de N-VA bij de verkiezingen van 26 mei. Anneleen
Van Bossuyt en Matthias Diependaele trekken in duo naar de kiezer. Anneleen trekt de lijst voor de
Kamer. Ze is momenteel Europees Parlementslid en fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad.
Matthias voert de lijst voor het Vlaams Parlement aan. Hij is fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement en schepen in Zottegem. Voor een gesprek met N-VA Zottegem maken ze graag tijd.
Anneleen, voor jou is het federale niveau helemaal nieuw.
Vind je het niet jammer om het Europese niveau te verlaten?
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor Vlaanderen op
Europees niveau gewerkt. Maar in elk parlement zijn er stenen
te verleggen. In de Kamer kan het nogal eens kletteren, de
debatten hebben een heel eigen dynamiek. Het zal aanpassen
zijn, dat zeker, maar dat hoort erbij. En om het met een cliché
te zeggen: verandering van spijs doet eten (lacht). Het is
inderdaad een nieuwe uitdaging, maar ik kijk ernaar uit om
mijn Europese kennis ook in de Kamer toe te passen.”
Matthias, voor jou is het Vlaams Parlement geen onbekend
terrein. Wat wil je er de komende jaren doen?
Matthias: “Als fractievoorzitter volg ik alle dossiers op. Maar
economie en innovatie zijn mijn favoriete thema’s. Voor de
partij is het zonder meer onderwijs dat erboven uitsteekt.
Het belangt iedereen aan. De N-VA wil meer nadruk leggen
op kennis. De lat moet omhoog. Daar is niet iedereen het
mee eens. Leerkrachten moeten in de eerste plaats lesgeven
en daarom zoveel mogelijk verlost worden van papierwerk.
Het klinkt misschien evident, maar wie de debatten gevolgd
heeft, weet dat er veel op het spel staat.”
Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het
maatschappelijk debat. Iedereen heeft er een mening over.
Wat is jullie standpunt?
Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de partij een ijzersterk
verhaal. Wij zetten in op economische groei, kostenefficiënte maatregelen en innovatie. Dat verhaal is trouwens
niet nieuw. Al van bij onze begindagen hebben wij een uitgesproken mening over het klimaat. Een onderbouwde mening,
en ze staat vandaag nog altijd overeind.”
“Kerncentrales, bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen
met onze vraag om de jongste kerncentrales open te houden.
Steeds meer maatschappelijke actoren beginnen ons daarin

te volgen. Dat is alvast één taboe dat stilaan wegebt en dat
kan het debat alleen maar ten goede komen.”
Naast klimaat blijft migratie hoog op de politieke agenda
staan. Wat zijn de plannen rond dat thema?
Matthias: “Ons standpunt is duidelijk. Wij willen een streng
maar rechtvaardig migratiebeleid. Wie onze hulp echt
nodig heeft, kan op ons rekenen. Maar Europa moet meer
greep krijgen op zijn buitengrenzen. We willen zelf bepalen
wie binnenkomt. Wie hier komt wonen, moet bovendien
onze manier van leven respecteren. Over onze waarden
en normen valt niet te onderhandelen. En uiteraard is het
Nederlands onze enige voertaal. Iedereen van goede wil kan
deel uitmaken van onze samenleving. Maar goede wil moet
van twee kanten komen. We mogen daar gerust wat meer op
hameren.”
Anneleen: “De hele taaldiscussie hebben we ook in Gent
gevoerd. Daar wordt het zelfs toegelaten om in de klas de
thuistaal te spreken. Dat is uiteraard niet de weg vooruit. Het
ontneemt die kinderen de kans om onze taal te leren en dus
om hier een succesvolle toekomst uit te bouwen. De thuistaal
spreken in de klas of op de speelplaats vinden wij geen goed
idee. Iedereen moet zo snel mogelijk gemotiveerd worden om
Nederlands te leren. Taal is wat ons bindt. Elkaar begrijpen
lijkt me een minimum om met elkaar samen te leven. In
andere landen is dat evident. Bij ons hangt daar een zekere
schroom rond. Dat is onterecht. Nederlands is een prachtige
taal en dat mag best meer gezegd worden.”
Matthias: “Weet je? We mogen best wat trotser zijn op
Vlaanderen. We behoren tot de meest welvarende regio’s in
de wereld. We voelen ons niet beter of slechter dan een ander.
Maar we zijn trots op wat we hebben en wie we zijn. Ik ben er
zeker van dat heel wat Zottegemnaren er zo over denken.”

www.n-va.be/zottegem
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen.
n-va.be/verkiezingen
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