
Proeven van een verkeersveilig 
Zottegem
Op zondag 19 september zal het stadscentrum bruisen als nooit tevoren tijdens de 
derde editie van de Autovrije Zondag in Zottegem. Heel wat stadsdiensten slaan 
de handen in elkaar en zorgen voor een bijzonder aantrekkelijk programma. De 
centrumstraten worden daarvoor volledig autovrij gemaakt.

“Eigenlijk zou elke dag een verkeersveilige 
dag moeten zijn, waarop het fijn is om te 
fietsen of te wandelen”, zegt schepen van 
Mobiliteit Evert De Smet. “Nog veel te 
vaak nemen we de wagen voor verplaat-
singen die we makkelijk met de fiets of 
te voet kunnen doen. Daar moeten we 
verandering in brengen.”

“Door in te zetten op betere en veiligere 
fietsverbindingen stimuleren we de 
jeugd om vaker met de fiets naar school, 
de jeugdbeweging of de sportclub te 
gaan. Want wie op jonge leeftijd leert om 
zich met de fiets te verplaatsen, zal dat 
op latere leeftijd blijven doen.”

De werken aan de allereerste fietssnelweg 
op Zottegems grondgebied – in Elene 
– schieten goed op. Rond deze periode 
kunnen de eerste fietsers daar gebruik 
van maken. Op plaatsen waar fietsers en 
wagens de weg moeten delen, zorgen we 

voor snelheidsbeperkende maatregelen en 
een duidelijke afbakening voor fietsers 
op die weg.

“Laat ons op 19 september proeven van 
wat de toekomst ons moet brengen: een 
verkeersveiliger Zottegem, met meer 
voetgangers en fietsers in het straat-
beeld”, besluit Evert.

Eetfestijn op zondag 10 oktober
Na een jaar onderbreking kunnen we op zondag 10 oktober eindelijk weer uitpakken met 
een ‘normaal’ eetfestijn! Toch behouden we ook de succesvolle en verzorgde afhaalformule 
en de mogelijkheid om digitaal te bestellen en te betalen. Uiteraard houden we rekening met 
de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Meer informatie over het aanbod vindt u op zottegem.n-va.be/eetfestijn-2021. Bestel bij 
voorkeur via het onlineformulier op de website. U kunt eveneens bestellen via het formulier 
in dit blad. Daarnaast staan ook onze bestuursleden klaar om uw bestelling op te nemen.

Afspraak op 10 oktober in Feestzaal Bevegemse Vijvers. 
We verwelkomen u graag vanaf 11.30 uur.

Beste Zottegemnaar

Op 13 oktober zal het 20 jaar geleden zijn 
dat de N-VA het levenslicht zag. In die 
20 jaar evolueerde onze partij van een 
eenmansfractie tot de grootste partij in 
Vlaanderen. Ook in Zottegem kreeg de 
N-VA vaste voet aan de grond. Een lange 
evolutie van Volksunie naar N-VA, met 
vallen en opstaan. We laten in dit blad 
twee pioniers aan het woord die mee aan 
de wieg stonden van de huidige N-VA-
afdeling.

Binnen het Zottegemse N-VA-bestuur 
gonst het weer van bedrijvigheid. Want na 
een lange periode van coronabeperkingen 
kunnen we u op 10 oktober weer een 
‘normaal’ eetfestijn aanbieden. De ideale 
gelegenheid om elkaar na al die tijd terug 
te zien en samen te genieten van een 
glaasje en een gezellige babbel met onze 
minister, schepenen en bestuursleden. 
We kijken er alvast heel erg naar uit.

Graag tot dan! 

John Verstraeten
Voorzitter

Uitbreiding Finse piste langs nieuw bos (p. 2) Vlaanderen investeert opnieuw in Egmontstad (p. 2)
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“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.
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Een trotse Brecht Cassiman bij 
de nieuwe toeristische infobordjes: 
“Stap voor stap halen we het 
toerisme in Zottegem uit het 
verdomhoekje.”

Uitbreiding Finse piste 
langs nieuw bos
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen maakt plannen voor een duur-
zame en ecologische inrichting van de restgronden aan de provinciale 
school Richtpunt Zottegem. Twee derde van het drie hectare grote 
terrein wordt bebost. In de plannen wordt ook ruimte voorzien voor de 
uitbreiding van de Finse looppiste. Dit prachtige natuur-sportief project 
zal tegen eind 2022 gerealiseerd zijn.

N-VA-schepen van Sport Brecht Cassiman is tevreden: “Het Zottegemse 
stadsbestuur was al langer op zoek naar een uitbreiding van de bestaande 
Finse piste. Die is vandaag maar 500 meter lang en daarmee ook vrij 
eentonig. Dankzij de constructieve samenwerking met de provincie zal de 
stad instaan voor de aanleg van een nieuwe lus, die aansluit op de bestaande 
Finse piste. Zo kunnen we de omloop verdubbelen tot 1 kilometer, en dit 
midden in het groen van het nieuwe Vogelzangbos.”

Op de bres voor 
de N42
N-VA-bestuurslid Tim De Vuyst lanceerde 
onlangs de petitie ‘Pro Vernieuwing 42’. 
Hij legt uit waarom.

“Recent keurde de Vlaamse Regering het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van 
de N42 tussen Wetteren en Zottegem 
goed. De plannen en budgetten voor onder 
andere ventwegen, nieuwe fietspaden en 
groenstroken liggen klaar. Toch blijven 
sommigen zich halsstarrig verzetten tegen 
de vernieuwing van deze belangrijke ver-
keersader voor onze streek. Omdat zoals 
zo vaak alleen de luide antistemmen ge-
hoord worden, wil ik via deze petitie ook 
de voorstanders een stem geven. Genoeg is 
genoeg. Na jaren van stilstand moeten de 
werken zo snel mogelijk kunnen starten.”

Ben jij dezelfde mening toegedaan? Steun 
het initiatief van Tim en teken de petitie op 
www.n42matters.be.

Vlaanderen 
investeert opnieuw 
in Egmontstad
Zottegemnaar en Vlaams minister 
van Onroerend Erfgoed Matthias 
Diependaele zet het licht op groen voor 
de restauratie van twee erfgoedparels 
in Zottegem: de Sint-Martinuskerk in 
Oombergen en het kasteel van Egmont.

Voor de Sint-Martinuskerk kent de 
minister een premie van 812.000 euro 
toe. Daarmee worden de glas-in-loodra-
men, het dak en de gevels gerestaureerd. 
Voor de restauratie van het kasteel van 
Egmont werd bijna anderhalf miljoen 
euro toegekend. Daar worden het dak, de 
gevels en de afvoeren aangepakt.

Toeristische 
troeven in de 
kijker

Winnaars fotowedstrijd
Een warm hart voor Vlaanderen, dat toonden jullie massaal op 11 juli! 
Alle inzenders ontvingen een boeket bloemen.

Brecht Cassiman met N-VA-bestuursleden Ilse Lateur en 
Peter Lagaert, beiden fervente lopers, kijken alvast uit naar 
de verlengde piste.

zottegem@n-va.be

ZOTTEGEM2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



N-VA-bestuursleden Luk Oste (76) en 
Ghislain Diependaele (83) stonden 
mee aan de wieg van de eerste Vlaams-
nationale partij in Zottegem, toen nog 
de Volksunie (VU). Naar aanleiding 
van het 20-jarige bestaan van de N-VA 
zetten we hen nog eens uitvoerig in 
de bloemetjes, als erkenning voor 
hun jarenlange inzet. Een uitgelezen 
moment voor een interview met beide 
heren.

Vanwaar komt jullie Vlaams-nationale 
overtuiging?
Luk: “Dat heb ik te danken aan 
verschillende invloeden. Al op jonge 
leeftijd legde mijn grootvader – oud-
burgemeester van Leeuwergem – me 

uit wat ‘federalisme’ betekende. In mijn 
tienerjaren kwam ik vaak in aanraking 
met Vlaamsgezinde Zottegemnaren, 
die toen discussies voerden over het 
vastleggen van de taalgrens. Zelf nam 
ik in die tijd deel aan de twee Vlaamse 
marsen op Brussel, die een enorme 
stimulans betekenden voor de Vlaamse 
bewustwording. We maakten er wel de 
grootste vernederingen uit ons jonge 
leven mee. Sindsdien was ik definitief 
‘flamingant’.”

Ghislain: “Vooral mijn opvoeding thuis 
speelde een grote rol: het Vlaams-
nationalisme is me met de paplepel 
ingegeven. De Vlaamse vlag, de boeken 
van Guido Gezelle, het beeldje van 

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen op 
de schouw, … de Vlaamse ‘geest’ was 
steeds aanwezig in ons gezin. Als kind 
ging ik elk jaar met mijn vader naar 
de IJzerbedevaart in Diksmuide. Ik 
probeer mijn Vlaamse overtuiging nu 
nog zo veel mogelijk door te geven in de 
familie.”

Wat was jullie bijdrage aan de 
VU-afdeling in Zottegem? Hoe is alles 
geëvolueerd?
Luk: Midden de jaren ’60 werd ik lid van 
de Volksunie. Het was de periode dat de 
Belgische bisschoppen de universiteit 
van Leuven definitief tweetalig wilden 
maken. Autoritair en anti-Vlaams. 

De pioniers van onze Zottegemse 
N-VA-afdeling

Interview met Ghislain Diependaele en Luk Oste



Dat was voor mij de druppel. Sindsdien 
werkten we verder aan de uitbouw van 
de VU-afdeling Zottegem, met het oog 
op de verkiezingen van ‘Groot-Zot-
tegem’ in 1970. We slaagden erin om 
Ghislain te strikken om op de lijst te 
staan. Dat was niet evident als hande-
laar, want dat betekende dat hij kleur 
moest bekennen.”

Ghislain: “De eerste twee VU-volksver-
tegenwoordigers waren van Zottegem, 
onder wie ook mijn oom Renaat  
Diependaele. Dat was voor mij des te 
meer een stimulans om in de lokale 
politiek te gaan. Met het Egmontpact 
in 1977 kwam er verdeeldheid bin-
nen de Volksunie en verloren we ook 
lokaal enkele sterke bestuursleden 
aan het Vlaams Blok, maar we bleven 
strijdvaardig binnen onze Zottegemse 
VU-ploeg.”

Luk: “Vanaf dan zochten we ook naar 
uitbreiding en versterking over de 
partijgrenzen heen. Zo werd V.O.P. 
geboren: een fusie van VU’ers, onafhan-
kelijken en liberalen. V.O.P. behaalde 
in 1982 een eerste groot succes, met 
zelfs een burgemeester. Toen waren we 
definitief vertrokken.”

Ghislain: Maar eind jaren ’90 zat de 
VU ook in Zottegem aan de grond. 
Uit noodzaak kozen we in 2000 voor 
een niet-partijpolitiek gebonden ploeg: 
Zottegemse Alternatieve Ploeg (ZAP). 
Daardoor verschenen er tal van nieuwe 
gezichten op de lijst, wat resulteerde 
in twee verkozenen. Na de overgangs-
periode 'N-VA-ZAP', bekwamen we 
uiteindelijk de N-VA zoals we onze 
sterke afdeling vandaag kennen.”

Welke mandaten hebben jullie bekleed 
en waar ging jullie interesse naar uit?
Ghislain: “Ik was 3 jaar OCMW-
raadslid, 18 jaar gemeenteraadslid en 6 
jaar schepen. Ik heb me vooral ingezet 
voor de aanleg en het onderhoud van 
wandelpaden. Daarnaast wilde ik ook 
de leegstand in Zottegem aanpakken.”

Luk: “In de vorige legislatuur was ik 6 
jaar gemeenteraadslid. Ik volgde vooral 
het financiële beleid van de stad op. 
Vanuit mijn ervaring in de financiële 
sector heb ik het toenmalige bestuur 

vaak gewezen op de nefaste gevolgen 
van bepaalde initiatieven voor de stads-
financiën. Terecht, zo bleek achteraf.”

Het is de eerste legislatuur met de 
N-VA in het bestuur. Merken jullie al 
een verschil? 
Ghislain: “Voor mij is het duidelijk dat 
de verandering werkt. Ik zie bijvoor-
beeld een vlottere samenwerking en 
meer cohesie in het stadsbestuur. Ook 
de samenwerking met andere partijen 
verloopt goed. Er waait duidelijk een 
nieuwe, jonge wind, mede dankzij onze 
N-VA-schepenen. Ze verrichten goed 
werk en worden daarvoor enorm  
geapprecieerd door de Zottegemnaar.”

Luk: “Voor ons huidige bestuur, en dus 
ook voor onze N-VA-schepenen, is er 
weinig tot geen financiële ruimte voor 
nieuw beleid. Weet je dat de schuld in 
de vorige legislatuur vertienvoudigd is, 
van 9 naar 90 miljoen euro? Het ver-
schil is dat de stadsfinanciën nu wél als 
een goede huisvader beheerd worden.”

Waar moet het huidige bestuur 
verder op inzetten?
Ghislain: “Men moet zeker blijven 
inzetten op verkeersveiligheid en streven 
naar een autovrij winkelcentrum. 
Uniformiteit in het openbaar domein 
zou ook mooi zijn: waarom zouden de 
terrasuitbreidingen van de horeca niet 
eenvormig kunnen zijn? De horeca is 
een belangrijke pijler en werkt uitnodi-
gend. Ook de leegstand en de verloe-
dering van de gebouwen moet verder 
worden aangepakt, want zo maken we 
Zottegem aantrekkelijk voor toeristen.”

Luk: “Ik laat nog maar eens mijn  
financiële achtergrond spreken: een 
euro kan maar één keer worden uitge-
geven. De grootste verdienste van onze 
N-VA-schepenen is dat ze beleid voeren 
met gezond boerenverstand: besparen 
waar nodig, maar binnen het afge-
sproken financiële kader toch mooie, 
vernieuwende initiatieven realiseren, 
zonder de schuld te laten oplopen.”

Wat wensen jullie als einddoel voor 
Vlaanderen?
Ghislain: “Ik verkies het confederale 
model binnen België, want ik ben 
geen separatist. De deelstaten moeten 
financieel hun eigen boontjes kun-
nen doppen en over zoveel mogelijk 
domeinen de volledige bevoegdheid 
krijgen. Samenwerking is alleen nodig 
bij voor de hand liggende thema’s, 
zoals Defensie.”

Luk: “Ik ben voorstander van de Groot-
Nederlandse gedachte, waarbij Vlaan-
deren en Nederland verbonden worden 
in één Nederlandstalige staat. Maar 
eerst moeten we ons loswrikken uit de 
Belgische constructie. Daarvoor hoop 
ik op een samenwerking met die an-
dere Vlaams-nationale partij. Aan de 
verdeeldheid tussen ons mag eindelijk 
eens een einde komen, in het belang 
van Vlaanderen.”

Jullie zijn wellicht fier op de eerste 
Zottegemse minister, Matthias 
Diependaele. Welke raad willen jullie 
hem nog meegeven?
Ghislain: “Matthias moet vooral 
zichzelf blijven. Eenvoudig, volks 
en Vlaams. Want dat is de basis om 
warme contacten met de mensen te 
kunnen behouden.”

Luk: “Onze minister vervult zijn rol 
met verve en verzet bergen werk voor 
Vlaanderen. Daarnaast is hij nog steeds 
druk in de weer voor zijn eigen  
Zottegem. Doe zo verder, Matthias!”

Luk en Ghislain, bedankt voor jullie 
pionierswerk in Zottegem. Ik wens 
jullie nog vele mooie en gezonde jaren.

In 1982 behaalde 
V.O.P. een eerste 
electoraal succes. 
Dat leverde zelfs de 
burgemeesters- 
sjerp op. Vanaf dan 
waren we definitief 
vertrokken.”

www.n-va.be/zottegem
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N-VA-eetfestijn - zondag 10 oktober
De organisatie van het eetfestijn wordt afgestemd op de coronavoorschriften die dan gelden. 
Bestellen kan via dit formulier of online op zottegem.n-va.be/eetfestijn-2021.

Uw gegevens1

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van uw bestelling voor het eetfestijn 2021.

Naam  ............................................................................................................................... Voornaam  .........................................................................................................................................................

Telefoon  ................................................................................................................... E-mailadres  .........................................................................................................................................................

Bestelling en betaling4

Opgelet! Uw bestelling is pas defi nitief na betaling ten laatste op 1 oktober 2021.

 Mail dit formulier naar isabelle.roos@n-va.be  |  OF  | Stuur het naar: Meerlaan 68, 9620 Zottegem 

Betaal het globale bedrag van uw bestelling via overschrijving:
rekeningnummer N-VA Zottegem: BE33 6711 3028 7946
Mededeling: Eetfestijn 2021 + naam en voornaam besteller (dezelfde namen als in deel 1) 

Naam van de rekeninghouder die de betaling uitvoert:  ..........................................................................................................................................................................................

Keuze ter plaatse eten of afhaling (beide in Feestzaal Bevegemse Vijvers)3

Kies formule  Ter plaatse eten

 11.30–13.00 u.  13.00–14.30 u.

Vispannetje, balletjes en varkenshaasje worden in 
de zaal met frietjes geserveerd

 Afhaling

 10.00–11.00 u.  15.00–16.00 u.

Vispannetje en balletjes: met puree
Varkenshaasje: met gebakken aardappeltjes

Keuze gerechten en drank2

volwassenen kinderen (t.e.m. 12 jaar)

prijs aantal prijs aantal subtotaal

vispannetje 17 euro 10 euro euro

varkenshaasje ‘fi ne champagne’ 17 euro 10 euro euro

balletjes in tomatensaus 17 euro 10 euro euro

vegetarische lasagne 17 euro 10 euro euro

prijs aantal subtotaal

tapasbordje (per persoon) 5 euro euro

fl es cava (bij afhaling) 15 euro euro

fl es witte wijn (bij afhaling) 12 euro euro

fl es rode wijn (bij afhaling) 12 euro euro

dessert: chocomousse met speculoos 3 euro euro

dessert: rijstpap 3 euro euro

deelname tombola 5 euro euro

ALGEMEEN TOTAAL euro

Kies tijdsslot
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