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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ZOTTEGEM

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

John Verstraeten  
aan het woord

Bijna een jaar geleden gebeurde 
eindelijk wat de Zottegemnaar al 
veel langer wou: de stad kreeg een 
bestuur met de N-VA in de coalitie. Dit 
dankzij de duizenden kiezers die voor 
de N-VA en voor verandering stemden. 

Dat nieuwe bestuur is intussen heel 
hard aan het werk om zijn beloftes 
waar te maken. Denk maar aan het 
project sportstadion, het nieuwe 
concept voor de kerstmarkt, nieuwe 
fietsrekken in het stadscentrum of de 
schoolroutekaart. Daarnaast geven 
we vorm aan een nieuw circulatieplan 
voor het stadscentrum. Kortom, de 
N-VA-schepenen zitten niet stil om het 
leven van de Zottegemnaar veiliger en 
aangenamer te maken!

Speciale nieuwjaarsreceptie op  
31 januari 2020
Begin oktober werd Matthias Diepen-
daele minister in de Vlaamse Regering, 
wat betekent dat hij zowel zijn rol van 
schepen als van toekomstig burge-
meester moet opgeven. Benieuwd wie 
in 2022 uw nieuwe burgemeester 
zal zijn? Dat maakt N-VA Zottegem 
bekend op haar nieuwjaarsreceptie 
van 31 januari 2020, in de feestzaal 
van de Bevegemse Vijvers. U bent 
allen van harte welkom vanaf 20 uur!

Open brief aan de Zottegemnaren 
Begin oktober legde Matthias Diependaele de eed af als Vlaams minister. 
Voor hem best wel een moeilijke keuze, want ze heeft gevolgen voor zijn 
rol in het Zottegemse stadsbestuur. Vandaar zijn open brief aan de  
inwoners van Zottegem.

Beste stadsgenoten,
“Als het me aangeboden wordt, zal ik het 
ministerschap aanvaarden.” Dat heb ik 
zowel de voorbije maanden als vorig jaar bij 
de gemeenteraadsverkiezingen steeds eerlijk 
geantwoord aan wie het me vroeg. Dat 
betekent evenwel dat ik mijn functie van 
schepen – en later burgemeester – niet meer 
kan opnemen, omdat dat wettelijk niet kan.

Het is een hele eer om deel te mogen uit-
maken van de Vlaamse Regering. Maar het 
was een even grote eer om het Zottegemse 
stadsbestuur mee vorm te geven. Ik moet 
dan ook bekennen dat het me zwaar valt 
om mijn rol in het schepencollege los te 
laten. Nog meer keek ik ernaar uit om over 
twee jaar uw burgemeester te worden. Als 
politicus kan je immers niet dichter bij de 
mensen staan dan in het bestuur van je 
eigen geboortestad.

Mijn vertrek uit het schepencollege betekent  
echter niet dat het project van N-VA Zottegem  
stopt. Integendeel! Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat onze schepenen Evelien, 
Brecht en Evert de verandering die Zottegem  

nodig heeft, verder zullen realiseren, samen 
met onze fractie en coalitiepartner.

En wees maar zeker dat ik me zal blijven 
‘moeien’ met het bestuur van onze stad. 
Zottegem en zijn inwoners liggen me veel te 
nauw aan het hart om dat te laten!

  Afdelingsvoorzitter John  
Verstraeten, samen met zijn gezin

  Voormalig schepen Matthias Diependaele 
heeft alle vertrouwen in zijn opvolger  
Evert De Smet.

Evert De Smet volgt Matthias Diependaele op als schepen
In november legde Evert De Smet de eed af als schepen van Mobiliteit, Openbare 
Werken, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Deelgemeenten. Een functie die hij 
sneller dan verwacht opneemt, nu Matthias Diependaele Vlaams minister is.

Evert De Smet (38) was de voorbije zeven jaar al gemeenteraadslid. Sinds begin dit jaar 
was hij ook N-VA-fractievoorzitter in de Zottegemse gemeenteraad. De voorbije negen 
jaar deed hij veel ervaring op in de nationale politiek, eerst als parlementair mede- 
werker, daarna op het partijsecretariaat in Brussel. In de gemeenteraad wordt Evert  
als fractievoorzitter opgevolgd door Cynthia Van den Steen.
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In oktober mochten we een recordaantal van 800 eters verwel-
komen op het N-VA-eetfestijn! Het werd een succes dankzij 
deze geweldig actieve bestuursploeg.

Nieuw concept voor kerstmarkt Zottegem 
De kerstmarkt in Zottegem wordt dit jaar in een nieuw winterkleedje gestoken. “We behouden de succesvolle permanente  
kerstmarkt, maar voor het eerst kunnen ook Zottegemse verenigingen drie weekends lang om beurten een chalet uitbaten”, 
aldus schepen van Feestelijkheden Evelien De Both. 

“We nemen afscheid van de traditionele 
kerstmarktzondagen en bieden iedereen 
een gezellige houten chalet aan op een  
volledig overdekt marktplein. De hemel-
tent wordt dus dubbel zo groot”, voegt 
schepen van Toerisme en Citymarketing 
Brecht Cassiman toe.

Nood aan nieuw concept
Het deels overdekte marktplein was vorig 
jaar ‘the place to be’, dankzij de sfeervolle 
inrichting, de thema-avonden en tal van 
optredens. Het contrast met de pop-up-
tentjes op de Heldenlaan en de Zavel werd 
steeds groter, en het aantal inschrijvingen 
voor de twee traditionele kerstmarktzon-
dagen bleef dalen. Samen met de storm-
schade in 2017 was dat een reden te meer 
om na te denken over een nieuw concept. 

Uiteraard in samenspraak met de lokale 
middenstand, horeca en buurtbewoners. 

Feestelijke nieuwjaarsdrink als 
afsluiter
De permanente standhouders beginnen 
eraan op vrijdag 6 december en zijn elke 
week open van donderdag tot en met zon-
dag. Vanaf het tweede weekend sluiten ook 
de verenigingen om beurten aan. Zij baten 
hun chalet minimaal uit van vrijdag tot 
zondag, en vrijblijvend ook op donderdag. 

Ook tijdens de oudejaarsnacht zal de 
kerstmarkt open zijn, wat voor extra sfeer 
in het centrum moet zorgen. Op zondag 
5 januari sluiten we de eerste vernieuwde 
kerstmarkteditie af met een stedelijke 
nieuwjaarsdrink voor alle Zottegemnaren. 

  Schepenen Evelien De Both en Brecht 
Cassiman zijn al in volle kerststemming, 
net als onze andere bestuursleden!

N-VA  
Zottegem 
in beeld

Een taart voor kersvers minister 
Matthias Diependaele, in de vorm 
van een auto, mét chauffeur. Toch 
blijft Matthias nog elke dag met de 
trein naar Brussel pendelen! 

Ook N-VA Zottegem neemt deel aan kerstmarkt
N-VA Zottegem ondersteunt dit vernieuwde concept uiteraard en zal van 13 tot 15 december een van de  
chalets uitbaten. Een unieke gelegenheid om de lokale afdeling van de N-VA in de kijker te zetten en de  
Zottegemnaar te informeren over haar programma en werking.

Waarvoor kunt u aan de N-VA-stand terecht?
We bieden soep, breugeliaanse boterhammen en enkele lokale biertjes aan. Daarnaast verkopen we de zelfgemaakte kaarsen van 
een artistiek duo N-VA-bestuursleden. Verder zetten we ook brandveiligheid in de kijker met de verkoop van rookmelders, die 
vanaf 2020 wettelijk verplicht zijn in elke Vlaamse woning. We geven bovendien een woordje uitleg over hoe en waar u de rook-
melders het best in uw woning installeert.

Steun de Warmste Week!
In het kader van de Warmste Week schenkt N-VA Zottegem de opbrengst van haar standje aan twee goede doelen:  
•  Lichtpunt Zottegem: ondersteunt kansarmen in Zottegem met voedselpakketten
• Idosa: een Zottegemse vzw die zich inzet voor dieren in nood
N-VA Zottegem hoopt uiteraard dat u massaal deelneemt aan dit gezellige kerstgebeuren en kijkt ernaar uit u te verwelkomen!
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Wat doet een minister zoal in zijn vrije tijd? Gezellig kokkerellen, 
samen met zijn twee ‘hulpkoks’!

Ook N-VA Zottegem nam deel aan de boomplantactie van 
Natuurpunt. Met streekeigen plantgoed, want dat is beter  
aangepast aan bodem en klimaat. 

Sportstadion krijgt facelift
Het stedelijk sportstadion in Bevegem heeft zijn beste tijd gehad. Na het vertrek van koning voetbal dringt een totaalaanpak zich 
op voor de sportsite. “Het vijftig jaar oude stadion heeft veel potentieel en daar gaan we maximaal op inzetten”, belooft schepen 
van Sport Brecht Cassiman. 

Onderneemt de stad geen actie, dan dreigt de 
verloedering de bovenhand te nemen. “We trekken 
in de meerjarenbegroting dan ook anderhalf 
miljoen euro uit om het stadion nieuw leven in te 
blazen”, verduidelijkt Brecht. “Daarnaast mikken 
we op de interesse van private partners om er een 
ruimere sport- en recreatiesite van te maken.”

Ondernemers gezocht
Eind oktober gaf het schepencollege tekst en 
uitleg op een druk bijgewoond infomoment. 
Schepen van Lokale Economie Evelien De Both: 
“De stad lanceert een bottom-upproject. Daar- 
bij stellen we ruim 3 500 vierkante meter op de 
stadionsite via een erfpachtformule ter beschikking  
aan ondernemers met een onderbouwd plan, zowel 
conceptueel als financieel. Dat plan moet wel 
binnen het domein van sport en recreatie passen. 

We houden de eerste selectieronde bewust zeer 
laagdrempelig, met een uiterste indiendatum 
op 15 januari.” Een fitnessclub, een dansstudio 
… in het sportieve hart van Zottegem? Nu is 
het moment om uw droomplan voor te leggen! 
Geïnteresseerde ondernemers kunnen voor meer 
info contact opnemen via brecht.cassiman@
zottegem.be

Tartanpiste
Los van eventuele participatie van private partners, 
houdt de stad vast aan de eigen investeringen.  
In het pakket stedelijke investeringen zitten 
onder meer de aanleg van een tartanpiste, de 
bouw van een polyvalente sportruimte, nieuwe 
kleedkamers en sanitair, en de realisatie van 
een skatepark. Dat het sportstadion een mooie 
toekomst wacht, staat dus vast!

Bloemenweides, een meerwaarde!
Gemeenteraadslid Joke Rossel pleit voor de aanleg van bloemenweides, zowel op percelen die eigendom zijn 
van de stad als op privégronden. Haar voorstel kadert in het charter ‘bijvriendelijke gemeente’, dat de stad 
eerder al ondertekende. 

Aantrekkelijk voor mens en dier
Geurende en kleurrijke bloemenweides zijn een prachtig 
geschenk van de natuur en een streling voor het oog. 
Het zijn dan ook ideale plaatsen om even tot rust te 
komen. Door de grote variatie aan planten en bloemen  
zijn ze ook bijzonder aantrekkelijk voor heel wat nuttige  
diersoorten, zoals vlinders, lieveheersbeestjes, bijen, 
hommels, muisjes en vogels. Bovendien voorkomen ze 
bodemerosie, zuiveren ze het grondwater en hebben 
ze een positieve invloed op het klimaat. 

Inzetten op biodiversiteit
“Met de aanleg van bloemenweides kan Zottegem 
volop inzetten op biodiversiteit. De stad is momenteel 
eigenaar van verschillende percelen die tot prachtige 
bloemenweides en -bermen kunnen worden omge-
toverd. Denken we maar aan het grasperceel nabij 
Sanitary of de grasperken rond het stedelijk zwembad. 
Maar onze stad moet ook inwoners aanmoedigen om 
op hun eigen gronden bloemenweides aan te leggen of 
mogelijke locaties aan te geven”, besluit Joke Rossel.

  Schepenen Brecht 
Cassiman en Evelien De 
Both hebben ambitieuze 
plannen voor het sport-
stadion.

  Gemeenteraadslid Joke 
Rossel ziet in onze stad 
tal van mogelijkheden 
voor bloemenweides, 
bijvoorbeeld bij Sanitary.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


