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Beste inwoner
Toen we elkaar in januari een goede ge-
zondheid toewensten, kon niemand vermoe-
den hoe toepasselijk die woorden enkele 
maanden later zouden zijn. De corona- 
crisis doet ons nog maar eens beseffen hoe 
belangrijk die gezondheid is. Maar ook hoe 
weinig vat we daar soms op hebben.
 
De verhalen en beelden uit onze zorg- 
instellingen waren pijnlijk. Anderzijds was 
het bemoedigend dat zowel zorgverleners 
als coronapatiënten kracht hebben kunnen 
halen uit de vele initiatieven van solidari-
teit en steun. 

Corona zal mogelijks onze manier van 
leven veranderen. Maar verandering kan 
ook verrassend positief zijn. Dat bewijst 
de nieuwe wind die al anderhalf jaar door 
het Zottegemse stadsbestuur waait. En 
waarvoor de N-VA garant staat, samen 
met onze coalitiepartner.

Onze Vlaamse koppigheid om vol te 
houden, komt goed van pas om het virus 
klein te krijgen. Ik wens jullie een goede 
gezondheid en de nodige veerkracht om 
samen erdoor te komen. Hopelijk komen 
we elkaar snel weer tegen om te genieten 
van de typische Zottegemse gezelligheid.

Met creativiteit loodsen we  
Zottegem door de coronacrisis 
Door de coronacrisis leven we in uitzonderlijke tijden. Eigen aan elke crisis is dat 
er heel wat creativiteit naar boven komt in de zoektocht naar oplossingen. De crisis 
biedt kansen om dingen te doen die we vroeger onmogelijk achtten. Zo grepen onze 
N-VA-schepenen de crisis aan om een aantal opmerkelijke initiatieven te realiseren. 

Schepen van Middenstand Evelien De 
Both zette maximaal in op de heropstart 
van de Zottegemse economie en handel. 
‘Koop lokaal’ is zowat haar handelsmerk 
geworden. Om de Zottegemse handelaars 
een hart onder de riem te steken, bedacht 
ze de Hart voor Zottegem-bon. Met die  
waardebon van 50 euro kan je terecht bij 
een lokale handelaar, waar de stad vijf 
of tien euro bijlegt. Kocht jij de bon ook 
aan? Hij blijft nog geldig tot eind februari 
2021.

Communicatie met onze inwoners 
Ook andere initiatieven om de lokale  
horeca te steunen waren van haar hand. 
Met de actie Winkel Hier kon je online 
intekenen op een van de talrijke afhaal- 
initiatieven, thuisleveringen of originele 
acties van heel wat horecazaken. Parke-
ren in het centrum was een tijdlang gratis 
en voor 2020 wordt de terrasbelasting 
voor horeca-uitbaters afgeschaft. 

Onder impuls van schepen van  
Communicatie Brecht Cassiman kreeg 
elke Zottegemnaar aan het begin van de 

crisis een nieuwsbrief in de bus met de 
belangrijkste algemene maatregelen en 
infokanalen. Een week later lanceerde de 
stad op Brechts initiatief voor het eerst 
een digitale nieuwsbrief. Bedoeling is 
om sneller te kunnen communiceren met 
onze inwoners. De laatste weken bevatte 
de nieuwsbrief natuurlijk veel corona- 
informatie, maar in de toekomst zal ook 
heel wat ander stedelijk nieuws aan bod 
komen. Ontvang je de nieuwsbrief nog 
niet? Registreer je via www.zottegem.be/
nieuwsbrief en beveel hem ook aan bij je 
Zottegemse vrienden en kennissen.

Gratis leeuwenvlag
Wil jij op 11 juli graag tonen dat je Vlaanderen een warm hart toedraagt, maar heb je nog geen 
leeuwenvlag in huis? N-VA Zottegem biedt jou er gratis een aan. Stuur ons vóór 1 juli  
je naam, adres en e-mailadres door via zottegem@n-va.be en wij bezorgen je een exemplaar.

CADEAUBON
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Matthias Diependaele
Vlaams minister en 

raadslid  
N-VA Zottegem
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Bestuurslid in de kijker: 
Isabelle Roos 
Helpende handen
N-VA-bestuurslid Isabelle Roos is een bezige bij. Als lid 
van het organisatieteam zorgt ze voor praktische onder-
steuning bij onze evenementen. Daarnaast is ze mede- 
organisator van de feesten en de rommelmarkt op en rond 
het Montmartrepleintje, haar favoriete plekje in Zottegem. 
Ze is ook lid van OKRA Sint-Goriks.

Isabelle, hoe heb jij je ingezet tijdens de coronacrisis?
Toen OKRA Sint-Goriks haar leden vroeg om te helpen met 
het maken van mondmaskers heb ik geen seconde getwijfeld. 
“Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen”, is dan 
ook mijn levensmotto. Maar op een bepaald moment zat ik 
door mijn voorraad katoen en elastieken en heb ik via Face-
book een oproep gedaan. Daar is veel reactie op gekomen. 
Mede daardoor zaten we eind mei aan 6.000 mondmaskers 
die we uitdeelden aan lokale diensten, handelaars in voeding, 
scholen en mensen uit de buurt. 

Waarom koos je voor N-VA?
Ik houd van de pragmatische en realistische aanpak van de 
N-VA en de moed om zaken in beweging te zetten en te ver-
anderen. De N-VA durft tegen de mainstream in te gaan. Met 
de huidige ploeg beleidsmensen, onder wie ook onze eigenste 
Matthias Diependaele, werkt de N-VA aan een sterker Vlaan-
deren waar iedereen kansen krijgt. Daar ben ik rotsvast van 
overtuigd.

Operatie propere handen
Wie na de heropening van de winkels op zaterdag in het stads-
centrum ging winkelen, ontsnapte niet aan de handgelsproeiers. 
Die ‘ghostbusters’ hadden de opdracht om zoveel mogelijk  
winkelende handen te desinfecteren. Snel, efficiënt en con-
tactloos. De stad Zottegem ging 
daarvoor in zee met het jonge  
startende bedrijf 2East Benelux.

Gemeenteraad radicaal digitaal
Het coronavirus krijgt gelukkig geen vat op de lokale democra-
tie in Zottegem. Op vraag van Peter Lagaert, voorzitter van de 
Zottegemse gemeenteraad, vindt er elke twee weken een digitaal 
corona-overleg plaats met de fractievoorzitters van de gemeente-
raad en de huidige en toekomstige burgemeester van Zottegem. 

Ook de vergaderingen 
van de gemeenteraad, 
de raad voor maat-
schappelijk welzijn en 
het bijzonder comité 
voor de sociale dienst  
verlopen met succes 
volledig digitaal. We 
willen de crisis samen 
aanpakken, over de 
partijgrenzen heen.

N-VA Zottegem 
in beeld

 Op zondag 1 maart, nog net voor de lockdown, 
mochten we meer dan 200 leden en vrienden 
verwelkomen op ons jaarlijks ontbijt. Dankzij de 
inzet van onze enthousiaste N-VA-ploeg konden 
ze weer genieten van een overheerlijk ontbijtbuf-
fet. Tot volgend jaar!

 Deze wegmar-
kering al gezien? 
Ze betekent dat 
fietsers absolute 
voorrang hebben. 
Ook in de corona-
crisis werken we 
verder aan een 
fietsvriendelijker 
Zottegem.  
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www.n-va.be/zottegem

Binnenkort drive-inevents?
Geen Rock Zottegem of Dance D-Vision deze zomer, maar 
onze schepenen onderzoeken een alternatief zomeraanbod, 
aangepast aan de coronamaatregelen. Drive-incinema, 
-disco of -comedy: aan ideeën geen gebrek om de  
festivalweide aan de Bevegemse Vijvers toch een invulling 
te geven in de zomermaanden. “We onderzoeken  
momenteel de haalbaarheid, maar initiatiefnemer  
Sotto’s kan op de steun van het stadsbestuur rekenen”, 
aldus schepenen Brecht Cassiman en Evelien De Both. 
Beiden zijn ook 
in overleg met 
de buurtbewo-
ners in Bevegem 
om een gezond 
evenwicht tus-
sen ontspanning 
en overlast te 
bewaken.

De stad Zottegem wil zich verder profileren 
als ondernemende stad. Op initiatief van 
schepen van Lokale Economie Evelien De 
Both bracht het stadsbestuur een brochure uit 
voor startende ondernemers. 

Een trotse schepen: “De brochure bevat heel wat 
praktische info en handige tips voor iedereen 
die in Zottegem een nieuwe zaak uit de grond 
wil stampen. Wat niet evident is, gezien de vele 

administratieve verplichtingen. Met onze gids 
willen we aantonen dat Zottegem de uitge- 
lezen plek is om een bedrijf of handelszaak op 
te starten. Zottegem heeft sterke troeven, zoals 
toerisme, bloeiende horecazaken en een druk 
winkel- en dienstencentrum. Daarnaast zijn 
er de bedrijventerreinen buiten het centrum 
die we verder blijven ontwikkelen en die extra 
werkgelegenheid creëren.” 

Schepen Evert De Smet verdedigt hogere pareertarieven
Er was nogal wat commotie op sociale media over de lichte verhoging van de parkeertarieven in Zottegem.  
Schepen van Mobiliteit Evert De Smet verdedigt de maatregel: “We verhogen de parkeertarieven om de  
parkeerdruk in Zottegem te verminderen en een vlottere circulatie te bewerkstelligen. Het tarief stijgt van 0,60 
euro naar 0,70 euro per uur. De boetes verhogen we van 15 euro naar 18 euro. De oude tarieven waren al vele 
jaren niet meer aangepast en bovendien blijft Zottegem de goedkoopste parkeerstad in de wijde regio. We onder-
zoeken ook de zogenaamde ‘shop & go’-parkeerplaatsen, waar je gratis een half uur kan parkeren. Om de lokale 
middenstand te ondersteunen, blijven we investeren in extra parkeerplaatsen in of vlakbij het centrum en laten 
we geen nieuwe baanwinkels meer toe.”

Vlaamse investering voor uitbreiding 
Andreasschool Strijpen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert via het Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 122.500 euro voor de 
aankoop van het parochiehuis van Strijpen. Het parochiehuis sluit aan op 
de Andreasschool (Vrije Basisschool Sint-Goriks-Oudenhove – Strijpen), 
en kan gebruikt worden voor de uitbreiding van onze gezellige dorps-
school. 

“N-VA Zottegem is uiter-
aard zeer blij met de aan-
koop. In deze coronatijden 
zijn we ons meer dan ooit 
bewust van het belang van 
sterk onderwijs. Degelijke 
infrastructuur is daarvoor 
natuurlijk een basisvoor-
waarde”, zo stelt Cynthia 
Van den Steen, fractievoor-
zitter in de gemeenteraad.

De startersgids is ook online beschikbaar via zottegem.be/startersgids.

 De gevel van 
het oude stadhuis 
op de Markt wordt 
herbepleisterd en her-
schilderd. Het gebouw 
dateert uit 1862 en 
is dringend aan reno-
vatie toe. Deze oude 
dame verdient terecht 
een nieuw kleedje.

 ‘Vlaanderens mooiste’ 
kon dit jaar niet door-
gaan, maar de virtuele 
Ronde van Vlaanderen 
was minstens even 
spannend. Getuige deze 
vurige supporters.

Schepen Evelien De Both steunt startende ondernemers 
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


