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Beste Zottegemnaar,
Wij zijn er klaar voor!

Over vier maanden trekken we naar de stembus. Dan is het alweer zes jaar geleden dat u voor verandering koos, maar vooral meer 
van hetzelfde kreeg. Onze gedrevenheid om het beleid een ommezwaai te geven is sindsdien alleen maar groter geworden. Onze stad 
heeft meer dan ooit nood aan een frisse wind!

We hebben een gezonde dosis lef nodig om Zottegem weer op de kaart te zetten. Om meer te doen voor u. Iedereen voelt dat we  
kansen laten liggen. Dat we meer moeten halen uit onze mogelijkheden. 

Met een jonge, ambitieuze ploeg en een doordacht programma zijn wij het enige realistische alternatief voor de vastgeroeste politiek 
die al decennialang onze stad domineert.

Matthias Diependaele
Kandidaat-burgemeester
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1  Matthias Diependaele (38)

5   Brecht  
Cassiman (31)

Brecht is nog jong, maar deed al op zijn 
19de voor de eerste keer mee aan de 
verkiezingen in Zottegem. Sinds 2013 is 
hij ook gemeenteraadslid. Daar speelt 
Brecht gretig in op diverse thema’s zo-
als sport- en milieubeleid, mobiliteit 
en administratieve vereenvoudiging. In 
het professionele leven is Brecht ac-
tief als Key Accountmanager bij motor- 
kledingfabrikant Richa. Deze jonge papa 
vindt daarnaast nog de tijd om zich te 
engageren in het bestuur van voetbalclub 
KSV Sottegem. Brecht trouwt in juni met 
Liesbeth en is papa van Flore en Robbe.

N-VA Zottegem wil parkeervakken in het Meileveld
Wie het Meileveld wat kent, weet maar al te goed dat er daar behoorlijk snel gereden wordt. Voor auto’s is 
het dan weer moeilijk om te kunnen passeren, zeker als er geparkeerde wagens staan. N-VA Zottegem ziet 
een oplossing in de aanleg van wisselende parkeervakken, zoals men in de Molenkouter van plan is. “Een 
oplossing voor het moeilijk kruisen én het remt de snelheid”, stelt fractievoorzitter Matthias Diependaele. 

Momenteel mag men beurtelings de ene helft van de maand aan de ene zijde, dan weer aan de andere zijde 
parkeren in het Meileveld. Dat zorgt voor moeilijk kruisen en tegelijk voor overdreven snelheid als er ‘vrij 
speelveld’ is. Parkeervakken afwisselend aan beide zijden van de weg is volgens ons de oplossing. Het  
eventueel invoeren moet gebeuren in samenspraak met de buurt en zonder verlies van parkeercapaciteit.

Peukentegels in de strijd tegen zwerfvuil
In Vlaanderen vind je al op verschillende plekken peukentegels. Dat zijn assenbakken in de grond in de vorm van een 
tegel. Door ze strategisch te plaatsen, krijg je heel wat sigarettenpeuken uit het straatbeeld. Rik Vandeputte vroeg of 
Zottegem er ook geen wil plaatsen, bijvoorbeeld op het Stationsplein, de Markt en in de Stationsstraat. Helaas had de 
meerderheid geen oor naar ons voorstel. Zien zij dan liever peuken in de voegen van de gebroken kleiklinkers?

Rik Vandeputte

N-VA Zottegem in actie
De N-VA vergeet de mama’s en papa’s onder ons niet. Op zondag 13 mei was het Moederdag 
en trok N-VA Zottegem de straat op om de mama’s letterlijk in de bloemetjes te zetten. We 
deelden 300 gele rozen uit in de omgeving van het station en in de winkelstraten. De papa’s 
moesten wachten tot zaterdag 9 juni. Dan deelden we handige gele en zwarte USB-autoladers 
uit.

Onze partij zet jaarlijks haar schouders onder acties van 
Kom op tegen Kanker. Zo liet Matthias Diependaele zich 
opnieuw veilen op Ebay om geld in te zamelen. Dat bracht 
het mooie bedrag van 305 euro op. Op zaterdag 12 mei was 
Zottegem de middagstad voor de 1 000 km van Kom op 
tegen Kanker. Je kon ons de hele dag vinden in een standje 
aan de Bevegemse Vijvers, waar we overheerlijke zelf- 
gemaakte taarten aan de man brachten.

  Met een gemiddelde leeftijd van 38,5 jaar in de top zes stelt N-VA Zottegem een betrekkelijk jonge, maar vooral 
ambitieuze ploeg voor. In 2012 werd onze partij al de grootste, maar toen werd ze buiten de meerderheid 
gehouden. Het is onze ambitie om opnieuw de grootste te worden. Veranderen kunnen we alleen als we mee 
beleid voeren! Met deze kandidaten én de ganse ploeg hebben we hier alvast het volste vertrouwen in.Kort nieuws 

uit de 

gemeente-
raad

3   Evert De 
Smet (37)

Evert woont samen met Emmy in  
Elene en is vader van Amber en Witse. Al 
zes jaar is hij een gedreven raadslid en 
legt hij de meerderheid het vuur aan de 
schenen in dossiers als de gemeente- 
financiën, de (fiets)mobiliteit en de stads-
kernrenovatie. Ook professioneel is Evert 
actief in de politiek als medewerker op 
het N-VA-partijsecretariaat in Brussel. 
Evert wil dat de Zottegemnaren opnieuw 
oprecht trots mogen zijn op hun stad.

2  Cynthia Van den Steen (49)
Manusje van alles Cynthia is een sterkhouder voor onze ploeg. 
Ze is getrouwd met Tom Van Cauwenberge, mama van drie 
en woont in Strijpen. Cynthia werkt als verpleegkundige. Ze  
zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad en legt zich toe op het zorg-
aanbod van onze stad. Dieren hebben een speciale plaats in het  
leven van Cynthia. In haar zeldzame vrije tijd waagt ze zich aan ver-
schillende kookkunsten die ze ziet als culinaire reizen.

4  Evelien De Both (31)
Evelien is getrouwd met Dieter De Naeyer en mama van Jérome (1). 
Na een carrière als advocaat in Brussel, gaat ze binnenkort aan de 
slag aan de Balie van Kortrijk. Sinds vorig jaar is ze OCMW-raads-
lid. Zij wil er vooral over waken dat de sociale middelen efficiënt 
worden ingezet, zodat die gaan naar de mensen die het écht nodig 
hebben. Als Bevegemse ligt ook de leefbaarheid van Bevegem haar 
nauw aan het hart. Ten slotte wil Evelien meer aandacht voor ou-
ders met kinderen in onze stad.

6  Pascal De Corte (45)
Pascal is ondernemer in hart en nieren. In zijn jonge jaren was dat in 
de horeca als eigenaar van swingcafé ‘Vita’. In 2005 startte hij zijn 
eigen schoonmaakbedrijf op, Poetshulp Z-O-Vlaanderen, waarmee 
hij inmiddels uitgroeide tot een van de grootste private werkgevers in  
Zottegem. Als rasechte ondernemer liggen thema’s als lokale economie, 
middenstand en mobiliteit hem nauw aan het hart. In zijn schaarse vrije 
tijd kan je Pascal ook nog vinden bij diverse sportverenigingen.



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


