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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-ZAP biedt je er gratis eentje
aan! Bezorg ons je persoonlijke gegevens
(naam, straat en e-mailadres) vóór 1 juli
via zottegem@n-va.be en wij bezorgen
je een exemplaar.
Maak er op 11 juli samen met ons een
geelzwarte feestdag van, want N-VAZAP bezoekt elk jaar de stadsgenoten
die deze dag kleur willen geven door de
Vlaamse Leeuwenvlag uit te hangen.
Vlag dus mee en laat je aangenaam
verrassen!

Woordje van de voorzitter
Zoals elke derde maandag van de maand
woonde ik nu ook als toeschouwer de
gemeenteraad bij op 23 mei. Een aanrader van
formaat om met eigen ogen en oren waar te
nemen hoe uw stad wordt bestuurd. Op vraag
van o.a. N-VA ZAP stond de stadskernrenovatie
als bijkomend punt uitzonderlijk bovenaan de
agenda. De advocaat van de stad kwam uitvoerig
uitleggen wat er fout liep met de aannemer en
zijn bedrijf. Meer hierover kan je verderop lezen in dit blad.
Na een debat van twee uur konden we
starten met het eerste agendapunt: de
vervanging van een van onze vertegenwoordigers in het OCMW. Marie-Thérèse
Devalck wordt na meer dan negen jaar
opgevolgd door Samuel Paul. Na nog eens
twaalf agendapunten en een halfuur later
gingen we verder met de andere bijkomende punten van de oppositie.
N-VA-ZAP stelde voor om werk te maken
van voetgangerscirkels, dit zijn rolstoeltoegankelijke verbindingen tussen het
centrum en het woonzorgcentrum. De
bevoegde schepen reageerde positief op
ons voorstel en ging dit bekijken. Ook ons

voorstel om extra vuilnisbakken te voorzien bij gelegenheden in het centrum werd
positief onthaald door de meerderheid.
Tijdens de Sinksenkermis was er een gebrek
aan voldoende vuilnisbakken. Op sommige
plaatsen leek het wel een kleine stortplaats.
Moe, maar tevreden keerden we terug naar
huis. N-VA-ZAP slaagde er namelijk in om
enkele constructieve voorstellen te
lanceren, die integraal werden aanvaard
door de meerderheid.
Tom Van Cauwenberge
Voorzitter N-VA Zottegem

Bedankt Marie-Thérèse Devalck, welkom Samuel Paul!
Marie-Thérèse Devalck heeft haar laatste OCMW-raad erop zitten. Ze zetelde sinds 2007 en wordt
alom geprezen om haar open geest tijdens de debatten. Met de nieuwbouw van het pas in gebruik
genomen woonzorgcentrum Egmont, de oprichting van
het ZIBO en het Huis van het Kind heeft ze op heel wat
belangrijke dossiers kunnen wegen. N-VA-ZAP dankt
haar van harte! Nu krijgt de jeugd een kans met de opvolging van Samuel Paul. De 26-jarige werfleider is het
nieuwe OCMW-lid van onze afdeling. Samuel deelt al vijf
jaar lief en leed met zijn vriendin Lien Stevens en in zijn
vrije tijd fietst en loopt hij graag. Samen met onze secretaris Rik Vandeputte en penningmeester Karel Busschop
zal hij vanaf nu de belangen van alle Zottegemnaren
verdedigen in de OCMW-raad. We wensen Samuel dan
ook veel succes in deze nieuwe uitdaging!
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N-VA-ZAP wil voetgangerscirkels in het centrum

Zoveelste Zottegemse kater in de stadskernsaga

Op de gemeenteraad van 23 mei vroeg N-VA-ZAP
het stadsbestuur om werk te maken van voetgangerscirkels in het vernieuwde centrum. Nu de
stadskernrenovatie achter de rug is, is het hoog tijd
om de zwakke weggebruiker meer ruimte te geven.
Daarom vroegen we de meerderheid om werk te
maken van zogenaamde voetgangerscirkels.
Dit zijn verkeersluwe, rolstoeltoegankelijke
wandelroutes met voldoende zitbanken en
rustplekken. De routes worden aangeduid door
bordjes en markeernagels en lopen langs de
belangrijkste diensten en handelszaken van
onze stad.

Enkele weken geleden nam N-VA-ZAP met verbijstering akte van de berichten dat de aannemer
van de stadskernrenovatie failliet is. Het eindpunt
van een slechte komedie. Helaas één die Zottegem
nogmaals met een serieuze kater opzadelt. Op de
gemeenteraad van mei vroeg fractieleider Matthias
Diependaele tekst en uitleg van het stadsbestuur.

Als proefproject stelt N-VA-ZAP voor om een eerste veilige
wandelroute in te richten tussen het Woonzorgcentrum Egmont
en het stadscentrum. Op die route zijn nog heel wat problemen.
Denk maar aan gepaste doorgangen onder de spoorweg met een rolstoel,
rollator of buggy. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, vroeg
N-VA-ZAP aan de stad om te rade te gaan bij de diverse adviesraden en
verenigingen. De meerderheid beloofde “het idee mee te nemen”.
We zijn alvast benieuwd!

“Voetgangerscirkels moeten in de eerste
plaats het centrum toegankelijker maken
voor minder mobiele mensen.”

Zottegemse speelpleintjes verdienen beter
De weinige speelpleintjes in Zottegem liggen er slecht bij. Jong N-VA Zottegem trok op verkenning om de
pijnpunten in kaart te brengen. De actie kreeg heel wat positieve reacties van jonge ouders.

Een aantal vaststellingen:
verschillende speeltoestellen op de speelpleintjes zijn
kapot of compleet verwaarloosd. In Oombergen
kunnen spelende kinderen
zomaar twee meter diep
in een open riool tuimelen
en in Grotenberge staken
roestige spijkers uit de
vuilbakken. Sommige pleinen bleken dan weer niet
goed afgesloten en sommige toestellen waren niet
veilig om te gebruiken. De
pleintjes in de Urnestraat
in Velzeke en aan de kerk
in Erwetegem zijn kleine
stortplaatsen.

“Is het werkelijk de bedoeling dat kinderen
hier moeten spelen?” Jong N-VA Zottegem

zottegem@n-va.be

Het stadsbestuur had
hier al veel vroeger werk
van moeten maken. Jong
N-VA trok met succes aan
de alarmbel en kreeg van
de schepen de belofte dat
de nodige herstellingen
zouden worden gedaan.
Volgens de schepen was
men al met een inventaris
bezig. Maar het is duidelijk dat de speelpleinen
al jaren worden verwaarloosd in onze stad. Voor
N-VA-ZAP verdienen de
speelpleintjes permanente
aandacht, en daarover
blijven we waken!

De werken mogen dan wel afgerond zijn, door de gebrekkige
uitvoering ervan dringen herstellingswerken zich op. Het
was de bedoeling dat de aannemer dat nog op zijn kosten zou
doen. Maar zijn faillissement is een streep door de rekening.
En de factuur is voor de Zottegemse belastingbetaler. De
schepen van openbare werken hoopt rond te komen met de
waarborg van de aannemer. Maar hoe kan je daar zeker van
zijn als je nog niet weet welke schade er ons in de toekomst
nog te wachten staat?
De stad draagt niet de schuld voor het faillissement van de
aannemer. Maar N-VA-ZAP zegt al meer dan een jaar dat er
een probleem is met de kwaliteit van het werk van de aannemer. Pas op de gemeenteraad van april gaf de schepen dit
eindelijk toe. Het wordt ook bevestigd door een onafhankelijk
studiecentrum. Had men dit vroeger willen inzien, konden
we misschien heel wat miserie vermijden.
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“Het brokkenparcours van de stadskernrenovatie
komt met het faillissement van de hoofdaannemer
tot een triest dieptepunt.”
Fractieleider Matthias Diependaele
We hopen dat de herstellingswerken niet al te veel extra hinder zullen veroorzaken. Maar vooral houden we ons hart vast
voor de schade die nu nog niet zichtbaar is. Nogmaals roepen
we het stadsbestuur op om open en eerlijk te communiceren
over de problemen en de gevolgen voor de Zottegemnaren.
Tot nog toe is dat niet gelukt.

Nieuw bestuur bij N-VA Zottegem
Op een ledenvergadering werd het nieuwe bestuur van N-VA
Zottegem verkozen. Tom Van Cauwenberge is opnieuw
voorzitter. Ondervoorzitter wordt John Verstraeten. Rik
Vandeputte werd herkozen als secretaris en Karel Busschop
als penningmeester. Cynthia Van den Steen is onze nieuwe
ledenverantwoordelijke. Naast onze acht gemeenteraadsleden
en drie OCMW-raadsleden zijn er ook acht niet-mandatarissen
in ons bestuur. Samen vormen ze een ploeg van negentien
enthousiaste bestuursleden.

Een van de belangrijkste zaken richting 2018 is het verder
uitbouwen en ondersteunen van onze jongerenafdeling.
Joke Rossel, voorzitter Jong N-VA Zottegem, is vanaf nu ook
jongerenverantwoordelijke en zo de perfecte link tussen het
hoofdbestuur en de jonge leden. “Het is mijn bedoeling om
de komende drie jaar de werking van onze afdeling nog te
optimaliseren. De verkiezingen van 2018 zullen er al snel
aankomen. We moeten de burger blijven overtuigen dat het
in Zottegem anders en beter kan”, geeft voorzitter Tom Van
Cauwenberge mee.

Gelukkig gebeurden er
nog geen ongelukken,
maar toch jammer dat het
zo lang moet duren.

www.n-va.be/zottegem

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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