
Pop-upspeelplein kleurt deze 
zomer de Zottegemse markt
Als ouder een terrasje doen terwijl de kinderen naar hartenlust kunnen spelen: het 
kan deze zomer niet alleen aan de Bevegemse Vijvers, maar ook op het Zottegemse 
marktplein. Leuk voor de kinderen, een opsteker voor de horeca en een meerwaarde in 
tijden van ‘staycation’.

Van 5 juli tot en met 30 september tovert 
het stadsbestuur een deel van de autovrije 
markt om tot een pop-upspeelplein. Het 
wordt een constructie van 8 op 10 meter, 
beveiligd door een zandbak als ondergrond, 
met daarin speeltoestellen met verschil-
lende spelprikkels. Kinderen tussen 2 en 12 
jaar kunnen er klimmen, hangen, glijden of 
rusten.

Kindvriendelijk en levendig stadscentrum 

N-VA-schepen van Middenstand Evelien 
De Both: “Het is de bedoeling dat we dit 
pop-upverhaal de komende jaren nog twee-
maal herhalen. Met de zomerspeeltuintjes 
willen we ons centrum aantrekkelijker 
maken voor gezinnen en de omliggende 
handels- en horecazaken een boost geven 
na een uitputtend coronajaar.”

“Naast het wandel- en fietstoerisme in 
Zottegem past een levendig centrum 
natuurlijk in het ‘staycationverhaal’ waar 

we opnieuw lijken op af te stevenen”, vult 
N-VA-schepen van Toerisme en City-
marketing Brecht Cassiman aan. “Een 
vakantiegevoel creëren in eigen stad, daar 
dragen initiatieven als dit pop-upspeelplein 
zeker toe bij.”

Na de zomer krijgen de speeltoestellen een 
nieuwe vaste stek op een van de vele 
stedelijke speelpleintjes. Zo investeert de 
stad ook meteen in de broodnodige 
vernieuwing van haar speeltuinen.

Op naar 11 juli, op naar de vrijheid!

Beetje bij beetje raken we uit de greep van 
het coronavirus. De vaccinaties draaien op 
volle toeren en als alles meezit, zal elke 
Vlaming die dat wil op 11 juli gevaccineerd 
zijn. Dankzij onze Vlaamse veerkracht 
hebben we ons op een bijzonder creatieve 
manier door deze crisis geslagen. Dat geldt 
ook voor onze schepenen, die samen met 
onze coalitiepartner de stad draaiende 
hielden.

De verandering zet zich door en is duidelijk 
merkbaar in onze stad: we fl euren ons 
centrum op met bloemen, pakken vervuiling 
en verloedering aan, vernieuwen op vele 
plaatsen het wegdek, leggen fi etssnel-
wegen aan, investeren in sport- en spel-
infrastructuur en ondersteunen onze 
middenstanders met tal van initiatieven 
waar ook de Zottegemnaar actief bij 
betrokken wordt. 

Kortom, beetje bij beetje maken we van 
Zottegem weer een bruisende stad! 
Ik wens je alvast een mooie Vlaamse 
feestdag, met hopelijk 
de beloofde vrijheid en 
tal van feestelijke 
ontmoetingsmomenten.

John Verstraeten
Voorzitter

Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Geen plaats voor homofobie in onze stad! (p.2) Stadionproject krijgt stilaan vorm (p.3)

Vraag je gratis leeuwenvlag
Doe mee aan onze fotowedstrijd!
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.

Neem op 11 juli een leuke, originele, creatieve foto van jezelf, je gezin of je vrienden met de 
leeuwenvlag en mail hem vóór 15 juli naar zottegem@n-va.be. Misschien win je wel een 
van onze mooie prijzen!
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Wees loyaal en koop lokaal 
met de Zottegemse cadeaubon 
Een verdere digitalisering en vereenvoudiging van de stads-
diensten: ook dat is de kracht van verandering. Onder impuls 
van N-VA-schepen Evelien De Both digitaliseert de stad Zottegem de 
cadeaubonnen die ze al jaren schenkt aan jubilarissen, trouwers en 
personeelsleden die met pensioen gaan. Daarnaast lanceert de stad de 
Zottegemse cadeaubon.

“Met de digitalisering van onze cadeaubonnen maken we het voor 
iedereen eenvoudiger”, legt schepen van Middenstand Evelien De Both 
uit. “Er is minder opvolging nodig door de administratie en de hande-
laars krijgen het geld sneller op hun rekening.” Ook de nieuwe geboor-
tepremie van 25 euro voor jonge ouders zal in de vorm van een digitale 
cadeaubon uitgereikt worden.

Origineel cadeau

Ben je op zoek naar een origineel cadeau? Bestel dan via 
zottegem.be/cadeaubon een Zottegemse cadeaubon van 20, 30 of 50 
euro. Zo bezorg je familie of vrienden een leuke shopervaring bij een 
lokale handelszaak. Heel wat Zottegemse handelaars schreven zich al in 
voor dit nieuwe initiatief. “Van de lokale delicatessenzaak tot de hippe 
modeboetiek, er is voor elk wat wils. Wees loyaal, koop lokaal en laat je 
verrassen”, roept schepen De Both op.

Regenboogzebrapad: 
krachtig signaal voor 
gelijkheid en 
verdraagzaamheid
Geweld tegen personen wegens hun seksuele voorkeur, 
geaardheid of identiteit is onaanvaardbaar. Ook het 
Zottegemse stadsbestuur schaarde zich unaniem achter 
die boodschap na een brutale moord in Beveren, waarbij 
homofobie mogelijk een rol speelde, en recenter de aanval 
op een homojongere in Oudenaarde.

Om elke Zottegemnaar en elke bezoeker aan die bood-
schap te herinneren, koos de stad voor een blijvend en 
krachtig signaal: een regenboogzebrapad over de beide 
rijstroken van de Heldenlaan, een centrale locatie waar 
iedereen weleens passeert. En aan het Sanitarygebouw 
wappert voortaan altijd de regenboogvlag. Omdat er in 
Zottegem geen plaats is voor homofobie, transfobie en 
zinloos geweld!

Wist je dat …
  er ook in coronatijden geïnvesteerd wordt in sportinfrastructuur? Het zwembad kreeg nieuwe startblokken en de sporthal zal 
weldra kunnen uitpakken met nieuwe telescopische tribunes met een capaciteit van 116 zitplaatsen.

  er momenteel 750 meter fietssnelweg wordt aangelegd langs de spoorlijn Zottegem-Gent, tussen de Holleweg in Elene en de 
Provinciebaan in Balegem? Zo kunnen studenten en scholieren vanaf september veilig en snel naar de Zottegemse scholen fietsen. 
Ook voor de andere fietssnelwegen van en naar Zottegem werken we keihard door! 

  er aan de ingang van het park van Breivelde een rolstoelvriendelijk pad werd aangelegd? Zo krijgen ook 
minder mobiele mensen makkelijker toegang tot dit prachtige stukje natuur.

  het stadsbestuur aan een woonomgevingsplan voor Zottegem werkt? Daarbij zal voor elk perceel 
bouwgrond duidelijk worden wat wel en niet mogelijk is qua bebouwing. Zo behoeden we onze stad 
voor bouwprojecten die niet in de omgeving passen.

zottegem@n-va.be
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Regenboogzebrapad: 
krachtig signaal voor 
gelijkheid en 
verdraagzaamheid

Zottegems stadionproject krijgt vorm
Ruim een jaar na de lancering van het project worden de contouren van de vernieuwde stadionsite in Zottegem stilaan zichtbaar. 
Schepen van Sport Brecht Cassiman zocht en vond in tijden van corona enthousiaste ondernemers en lokale sportclubs die het 
verouderde sportstadion een moderne aanblik willen geven. “Het wordt een site die sport ademt: een paradijs voor lie� ebbers 
van skaten, bowling, gymnastiek, padel en atletiek”, klinkt het veelbelovend. 

Wat doe je als je een verouderd sportstadion een nieuw 
leven wil geven, maar je tegen de limieten van de eigen 
stadskas aanloopt? Het antwoord lag in een gedurfd 
samenwerkingsverband met drie sportclubs en twee 
ondernemers. Zo kan het stadsbestuur rekenen op het 
engagement van Turnkring Eikels Worden Bomen, 
Zottegem Atletiek, Tennis- en Padelclub Zottegem, de 
sportmedische praktijk rond Zottegemnaar Tim 
Wattez en bowlingketen Bowling Stones.

Kruisbestuiving van sporttakken

De nieuwe site zal een immense openheid uitstralen, 
want de oude tribune wordt gesloopt. Zien sporten doet 
sporten, en net die kruisbestuiving van verschillende 
sporttakken is voor het stadsbestuur een belangrijk 
argument om te investeren in het stadionproject. Zo 
wordt een budget van 2,5 miljoen euro aan eigen inves-
teringen voorzien. Door het bovenlokale karakter van 
het totaalproject kan het stadsbestuur ook rekenen op 
een mooi subsidiebedrag van Sport Vlaanderen. 

De voorbije maand stelde het stadsbestuur het project al voor aan de dichtste omwonenden. “De buurtbewoners zijn overwegend 
positief over het project, maar vrezen wel meer verkeer en extra parkeerdruk”, vult schepen en Bevegemse Evelien De Both aan. “Een 
leefbare balans tussen recreatie en wonen in Bevegem blijft voor ons het uitgangspunt. Daarom nemen we hun suggesties mee bij de 
uittekening van het ontwerp en betrekken we ook de verkeersraad.” 

De N-VA steekt de handen uit de mouwen!

 Jong geleerd, mooi gesorteerd! 
Ook onze allerkleinsten gingen 
mee op zwerfvuiljacht. 

 Op 7 maart verwenden we onze leden 
en sympathisanten met een heerlijk ontbijt. 
Dank voor jullie steun en vertrouwen!

 N-VA Zottegem nam ook dit jaar deel aan 
de jaarlijkse lenteschoonmaak ‘POETS’. 
Jammer genoeg haalden we een vette buit 
binnen. Hou jij onze stad mee proper?
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Word jij deze zomer dé voetbalkenner van onze stad?
Binnen een paar dagen strijden onze Rode Duivels volop mee voor het Europees kampioenschap. Om het EK extra te doen 
leven in Zottegem, lanceert de stad op initiatief van N-VA-schepenen Evelien De Both en Brecht Cassiman ‘Tifogame’, 
een online voetbalpronostiek voor burgers, handelaars en bedrijven.

“Als je zo’n voorzet krijgt, kan je hem maar beter 
in één tijd binnenkoppen”, reageert schepen van 
Sport Brecht Cassiman met een kwinkslag. Met 
‘Tifogame’ kan elke Zottegemnaar straks een gratis 
pronostiekje wagen tijdens het EK, met nevenklas-
sementen onder vrienden, klanten of collega’s. 

“Met of zonder volle markt, alle voetbalharten 
zullen sowieso sneller gaan slaan, en dan willen we 
het EK extra doen leven in onze stad”, vult schepen 
van Lokale Economie Evelien De Both enthousiast 
aan. “Bovendien willen we met deze actie lokaal 
shoppen nog aantrekkelijker maken.”

Mooie prijzen te winnen

Na registratie kunnen middenstanders hun klanten 
gratis een gepersonaliseerde minicompetitie aan-
bieden en kunnen ze vrijblijvend ook prijzen voorzien. En de stad gaat in het overkoepelende klassement op zoek naar dé voetbal-
kenners van Zottegem: voor hen ligt een prijzenpot van 1.000 euro aan cadeaubonnen klaar, te besteden bij tal van Zottegemse 
handelaars. Doe zeker mee en wie weet word jij wel de grootste voetbalkenner van onze stad!

Vlaamse Ardennen 
binnenkort landschapspark?
Vlaams minister Matthias Diependaele lanceerde samen met zijn 
collega Zuhal Demir een oproep voor Vlaamse Nationale Parken en 
Landschapsparken. Zullen de Vlaamse Ardennen erkend worden als 
landschapspark?

Als het van 
Matthias 
Diependaele 
en Maarke-
dals burge-
meester Joris 
Nachtergaele 
afhangt wel: 
“We heb-
ben heel wat 
troeven in 
handen om 
de erkenning 
ook effectief binnen te halen. De Vlaamse Ardennen, dat is het Zwarte 
Woud van Vlaanderen: een landschap dat je nergens anders vindt, met 
pittoreske dorpjes, pittige heuvels, beruchte kasseistroken en adembe-
nemende uitzichten.” “Bovendien heeft onze regio ook een fantastisch 
verleden, dat zich vandaag het best laat (her)ontdekken als erfgoed. 
Het is belangrijk om zorg te dragen voor onze streek en dat erfgoed op 
een goede manier door te geven aan toekomstige generaties. Want het 
bepaalt mee onze identiteit.”

Zottegem steunt horeca 
met terrasuitbreidingen 
8 mei was ‘D-day’ voor de horeca, want vanaf dan 
mochten uitbaters hun terrassen opnieuw openen na 6 
maanden sluiting. “Om hen maximaal te ondersteunen 
kent het stadsbestuur ook nu weer terrasuitbreidingen 
toe”, verduidelijkt schepen van Middenstand Evelien De 
Both. Zelf droeg ze op 8 mei haar steentje bij met een 
ontbijt op een Zottegems terras, samen met minister 
Matthias Diependaele en collega-schepenen Brecht 
Cassiman en Evert De Smet.

www.n-va.be/zottegem
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Bestuurslid 
in de kijker: 
Rik Vandeputte
N-VA-bestuurslid Rik Vandeputte, 
vader van vier en geboren in West-
Vlaanderen, is een drukbezet man: 
zelfstandig verzekeringsmakelaar, 
nationaal en internationaal voorzit-
ter van de wielerbond voor amateurs 
en masters én in Zottegem lid van 
het bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD). Toch maakt hij graag 
tijd vrij voor dit interview.

Rik, vanwaar je hart voor Vlaanderen?
“Mijn Vlaamse reflex heb ik meege-
kregen van een leraar uit het lager 
onderwijs die heel boeiend kon vertel-
len over de Guldensporenslag en de 
Brugse Metten. Later vroeg ik me 
samen met heel wat Vlaamsgezinde 
medeleerlingen af waarom het zolang 
geduurd heeft alvorens het Nederlands 
als bestuurstaal en onderwijstaal werd 
erkend. Ook tijdens mijn universitaire 
studies zag ik heel wat Belgische mis-
standen. De optelsom van dat alles ver-
sterkte het besef dat we als Vlamingen 
moeten blijven opkomen voor onszelf 
binnen de huidige federale structuur.”

Wanneer zette je je eerste stappen in de 
politiek?
“In 1995 kon ik samen met Louis 
Standaert en Roland Duchâtelet een 
volwaardige Kamerlijst opstellen met 
de partij BANAAN in het arrondisse-
ment Aalst-Oudenaarde. Toen die later 
opging in Vivant, ben ik afgehaakt en 
naar de Volksunie overgestapt, want 
dat was de enige partij die mijn stem 
écht verdiende. Kort na de oprichting 
van de N-VA ging ik naar de Zotte-
gemse afdeling, waar ik na de verkie-
zing van 2012 een mandaat kreeg in 
het OCMW en BCSD. In het laatste 
jaar van de vorige legislatuur was ik 
ook even gemeenteraadslid, nu zetel ik 
opnieuw in het BCSD.”

Wat is je taak binnen het BCSD?
“De vele dossiers voor hulpverlening 
die maandelijks op de agenda komen, 
zijn al door maatschappelijk werkers 
behandeld en moeten dus niet be-
sproken worden. Het gaat ofwel om 
automatische toekenningen of om 
verlengingen van bestaande hulpver-
lening. Wanneer er geen automatische 
toekenning is, komt een dossier naar 
ons voor bespreking. Het menselijke 
aspect is hier doorslaggevend. Ook de 
maatschappelijk werker is er dan bij 
om uitleg te geven over de financiële 
en sociale situatie van de hulpvrager. 
Zo kunnen we in samenspraak een 
beslissing nemen.” Hulp vragen aan het 
OCMW blijkt voor velen nog steeds een 
grote drempel. 

Welke boodschap wil je hen meegeven?
“We laten niemand vallen, iedereen 
heeft recht op hulpverlening. Maar we 
koppelen daar wel een aantal voor-
waarden aan: het zogenaamde rechten-
plichtenverhaal. Zo moet men bepaalde 
stappen zetten om de eigen situatie 
te verbeteren. Dat kan van alles zijn, 
maar werkbereidheid en Nederlands 
leren (voor nieuwkomers) zijn twee 
heel belangrijke aspecten. Wie daaraan 
voldoet, krijgt van mij alvast de vol-
ledige steun.”

Dank voor dit interessante gesprek! 
We wensen je nog een mooie toekomst 
binnen onze partij.

Je kunt me bereiken via rik.vandeputte@n-va.be of  0498 56 58 91.

www.n-va.be/zottegem
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


