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Gratis Leeuwenvlag

Zottegem maakt plannen...
Maar daar blijft het ook bij

Wil jij op 11 juli graag tonen dat je
Vlaanderen een warm hart toedraagt,
maar heb je nog geen Leeuwenvlag
in huis? N-VA-ZAP biedt je er gratis
eentje aan! Bezorg ons je persoonlijke
gegevens (naam, straat en e-mailadres)
voor 8 juli via zottegem@n-va.be.
De eerste 50 aanvragers krijgen van
ons een exemplaar!

“Het is goed plannen te maken. Maar Zottegem zou beter af zijn als die plannen ook worden
uitgevoerd.” Matthias Diependaele, fractieleider N-VA-ZAP.
De laatste maanden regent het masterplannen bij het Zottegemse stadsbestuur. Over
wonen, sport, toerisme, .... Allemaal heel
goed bedoeld. Wij verwelkomen nieuwe
ideeën voor onze stad. Maar wat heeft u
daar eigenlijk aan? Een bestuur stelt een
plan op om het dan de jaren nadien uit te
voeren. Maar dat doe je dan ook aan het
begin van de beleidsperiode.
De plannen die de laatste maanden werden
voorgesteld hadden er eigenlijk al jaren
moeten liggen. Ze hadden al grotendeels
uitgevoerd moeten zijn. Maar de waarheid
is dat het huidige stadsbestuur nog niet
verder kwam dan de plannen uit de vorige
bestuursperiode uit te voeren. Denk maar
aan het Sanitaryproject dat al 15 jaar mee
gaat. Net zoals de cultuurzaal, die er ook deze
legislatuur nog niet zal staan. Waardoor we na
2019 mogelijk zonder zaal komen te zitten.

Zelfs de stadskernrenovatie werd opgestart
onder de vorige legislatuur. Voor de
gebouwen van het college op de Kasteelstraat hebben we 17 jaar moeten wachten op
een oplossing.
Het enige nieuwe project waar deze ploeg
werk probeert van te maken is de digitalisering van onze stadsdiensten. Maar dat loopt
hopeloos vertraging op. De website is een
warboel. Het uniek loket had er al lang
moeten zijn. En er is nog heel wat onduidelijkheid over het digitaal opvragen van
documenten. Onze stad loopt daardoor
jaren achter op de rest van Vlaanderen.
En het is helemaal wachten op een deftig
uitgewerkt mobiliteitsplan. Zottegem kreeg er
door de inplanting van nieuwe wijken heel
wat verkeersknopen bij. Een totaalvisie dringt
zich op. Maar ondertussen staat het gewoon stil.
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Camera’s zorgen voor meer veiligheid
De laatste weken en maanden zagen we
enkele gevallen van vandalisme en diefstal die misschien door het plaatsten van
camera’s konden voorkomen worden.

N-VA Zottegem zou het liever zonder
doen. Maar het is bijzonder jammer
dat er weinig alternatieven zijn om de
veiligheid in onze stad te verhogen en
vandalisme tegen te gaan.
We hadden al de diefstallen op de stedelijke begraafplaats, de fietsendiefstallen aan
het station en enkele gevallen van vandalisme aan de Egmontkoepel en achter het
kasteel van Egmont. Het is onvoorstelbaar
dat er mensen zijn die zich geroepen
voelen om op die manier onze stad vuil te
maken. Want daar blijft het niet bij. Een
vervuilde buurt zorgt ook voor een verhoogd gevoel van onveiligheid. We mogen
het niet zover laten komen.

We twijfelen er niet aan dat onze politiediensten er alles aan doen om de daders
te strikken. Het plaatsen van camera’s
kan een oplossing zijn. Niet enkel om de
daders te vatten. Maar ook om een afschrikkingseffect te krijgen. Voorkomen
is nog steeds beter dan genezen.
Het is daarom niet nodig om overal vaste
camera’s te zetten. Je kan ook gebruik
maken van enkele mobiele camera’s. Zo
kan men moeilijker voorspellen wanneer
er gefilmd wordt. Wat een effect heeft
over de hele stad en niet enkel waar de
vaste camera’s hangen.
We mogen het in elk geval niet verder
laten komen!

Toegankelijkheidsprijs uitreiken

Binnenkort een nieuwe boomsoort
in Zottegem?

Cynthia Van den Steen stelde op de gemeenteraad voor een
toegankelijkheidsprijs uit te reiken. De winkel of horecazaak die het meeste inspanningen leverde om zijn pand
toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen zou
dan een kleine symbolische ondersteuning krijgen. Met een
jaarlijkse geldprijs kan de stad de middenstand motiveren
en sensibiliseren om winkelen voor iedereen gemakkelijker
te maken!

Raadslid Cynthia Van den Steen en bestuurslid Joke Rossel stellen
voor om een tuttenboom op te richten. Een tuttenboom kan helpen
om kinderen afscheid te laten nemen van hun fopspeen. Heel wat
Vlaamse steden en gemeenten hebben dit al. Jonge ouders kunnen
er heel het jaar terecht om het tutje van hun koter achter te laten.
Tutteren heeft namelijk een aantal nadelige gevolgen en het is dan
ook belangrijk om er tijdig mee te stoppen. Al is dat niet altijd
even gemakkelijk. Een tuttenboom kan helpen.

Stationsplein moet veiliger
Wie af en toe eens over het Stationsplein
rijdt, weet dat het verkeer er tijdens drukke
momenten behoorlijk chaotisch kan
verlopen. Sinds de heraanleg is het plein een
‘woonerf’, wat zoveel wil zeggen dat de
maximumsnelheid er 20 km per uur
bedraagt en dat automobilisten en zwakke
weggebruikers ‘op gelijkwaardige manier’

zottegem@n-va.be

van de weginrichting gebruik mogen maken.
Volgens Matthias Diependaele is de
weginfrastructuur daarvoor momenteel
niet duidelijk genoeg ingericht. Er ligt
enkel een ander soort klinkers en er staan
andere straatlampen. Ruim onvoldoende voor N-VA-ZAP. Matthias pleit er al
jaren voor om wegneembare drempels te

leggen om het begin en het einde van de
zone aan te duiden. Daarnaast zouden wat
hindernissen zoals bloembakken kunnen
helpen om de snelheid te remmen. Helaas
blijft de schepen van Mobiliteit hiervoor
Oost-Indisch doof. Hopelijk moet er niet
eerst een ongeval gebeuren voor we onze
ogen open doen.
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N-VA-ZAP in beeld

Vlaanderens mooiste wordt ook door N-VA
Zottegem begroet in onze Egmontstad.

rfvu
N-VA Zottegem neemt deel aan de zwe

ilactie.

van de gezinsbond.
N-VA Zottegem wint de quiz

Een bloemetje voor alle moeders

in Zottegem.

Jong N-VA steekt zelf de handen
uit de mouwen om onze stad
mooier te maken.

N-VA Zottegem.
Super geslaagd eerste eetfestijn van jong

Matthias op de foto met Romanie Schotte
na de felicitaties voor de ritwinnaar van de
Driedaagse van De Panne.

Kostenplaatje cultuurzaal swingt de pan uit
Elke Zottegemnaar weet dat er behoefte is
aan een nieuwe cultuurzaal. In 2013 kreeg
dit item (terecht) veel aandacht in de
beleidsplannen van de meerderheid. Vier
jaar later is het zonneklaar dat we er voor
de verkiezingen niet veel meer van moeten
verwachten. Sterker nog, naarmate de jaren
vorderden, steeg ook het benodigde budget.
In 2014 raamde men de bouw op 8,5 miljoen
euro. Op de laatste gemeenteraad bleek het
bedrag al opgelopen tot 12,7 miljoen euro.

Het nieuwe complex moet een theater
worden voor 400 personen, een academie voor meer dan 1.000 leerlingen, een
cultuurcafé en een ondergrondse parking
van zo’n 150 plaatsen. Ook N-VA-ZAP
is fan van een nieuwe cultuurzaal. Maar
wel op realistische schaal en aan een
betaalbare prijs. “Nu dreigt de factuur een
molensteen rond de nek van de volgende
bestuursploeg te worden”, vreest onze
jongerenvoorzitter Arne De Koninck.

www.n-va.be/zottegem

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

