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Beste Zottegemnaar
Er waait al twee jaar een nieuwe wind door
het stadsbestuur. En dat laat zich voelen.
Ondanks de coronacrisis blijven onze lokale
N-VA-mandatarissen hard werken om het
bestuursakkoord verder uit te voeren. Zo
hebben we de eerste stappen gezet om
Zottegem netter te maken en de jarenlange
verloedering van het stedelijke patrimonium
aan te pakken. Zonder de stadsfinanciën te
laten ontsporen, zetten we onze stad weer op
de kaart. Op een ludieke manier ook,
vereeuwigd op een bordspel. U leest er verder
in dit blad meer over.
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Forse investering voor uitbreiding
kinderopvang
Het gebouw waar ooit de dienst Stedenbouw van de stad Zottegem gevestigd was,
wordt gerestaureerd en ingericht als kinderopvangplaats. Daarmee slaat het
stadsbestuur twee vliegen in één klap: de gebouwen aan de Trapstraat 43 worden na
jaren van verkommering eindelijk gerenoveerd én er wordt ingespeeld op de
stijgende vraag naar extra kinderopvangplaatsen in het stadscentrum.
Het Zottegemse meerjarenplan voorziet
voor 2021 een budget van 300.000 euro
voor de uitbreiding van kinderopvang in
het centrum van de stad. “Het is de
bedoeling om het gebouw te restaureren
en toegankelijk te maken”, licht schepen
van Patrimonium Evelien De Both toe.
“Er komt een nieuw dak, de straatgevel
wordt verfraaid en de elektriciteit
vernieuwd.”

Moderne kinderopvang

Warme knuffel
Een warme knuffel voor wie het moeilijk
heeft. In deze bizarre tijden is dat meer dan
ooit nodig. Onze gedachten gaan vandaag
uit naar gemeenteraadslid Karel Busschop
en zijn echtgenote Tinneke De Pessemier. Zij
moesten na een lange en zware hartoperatie met veel bijkomende verwikkelingen,
afscheid nemen van hun dochter Griet. We
wensen Karel en Tinneke heel veel moed en
sterkte in deze moeilijke periode.
Laat ons samen de nodige veerkracht aan de
dag leggen om weer uit het dal te kruipen en
hoopvol toe te leven naar Kerstmis.
Hou het veilig.

John Verstraeten
Voorzitter

Het Steunpunt Kinderopvang oordeelde
na een bezoek dat de gelijkvloerse
verdieping zich perfect leent voor een
kinderopvang met 18 plaatsen. “Een kindvriendelijke binnen- en buiteninrichting
is dus prioritair”, benadrukt Evelien. “Zo
worden het sanitair en de keuken op maat
van een moderne kinderopvang ingevuld. Er komt ook een nieuwe overdekte
buitenruimte, die de peuters bijkomende
speelruimte moet bieden. De toegang
naar de kinderopvang voorzien we langs
de tuin aan de parking Molenstraat.”

Ook herbestemming andere gebouwen
De restauratie kadert in de algemene
herbestemming van het leegstaande
stadspatrimonium. “We maken duidelijke
keuzes”, vertelt Evelien. “Van sommige
panden, zoals het oud vredegerecht,
nemen we afscheid. De andere gebouwen
willen we herwaarderen en nuttig
invullen met een concreet budget.”

Nieuwjaarsreceptie op 29 januari
Een glazen bol hebben we niet, maar positief ingesteld zoals altijd, hoopt N-VA
Zottegem u te mogen verwelkomen op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Traditiegetrouw vieren we dat samen met een van onze boegbeelden. Dit keer
is dat Peter De Roover. Afspraak op vrijdag 29 januari 2021, in feestzaal
Bevegemse Vijvers. U bent van harte welkom vanaf 20 uur.
Noteer zeker ook al het ontbijt van 7 maart 2021 in uw agenda!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 26 november.
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Bestuurslid in de kijker:

Dat getuigt van veel engagement!
“Ik ben altijd al een geëngageerd persoon
geweest: vroeger in de leerlingenraad en de
studentenraad, daarna ook in het bestuur
van een fietsclub. Dat engagement wil ik
voortzetten in de lokale politiek, om van
Zottegem een toffere stad te maken. In de
vorige legislatuur deed ik al wat ervaring
op in het OCMW. Nu wil ik mee mijn
schouders zetten onder projecten in lokale
economie, sport, infrastructuur en
openbare werken.”

Samuel Paul

Bestuurslid Samuel Paul legde in
september de eed af als gemeenteraadslid
voor onze N-VA-fractie. Samuel vervangt
Joke Rossel, die om persoonlijke redenen
ontslag nam uit de gemeenteraad. Samuel
is gehuwd met Lien Stevens en kersverse
vader van Juul. Hij werkt als extern
accountmanager bij Renson en in zijn
vrije tijd maakt hij graag fietstochten in
de Vlaamse Ardennen.
Dag Samuel, jouw eedaflegging in de gemeenteraad viel ongeveer samen met een
andere heuglijke gebeurtenis?
“Inderdaad! In de periode rond de
eedaflegging kon mijn vrouw elk moment
bevallen, dus dat waren absoluut
spannende momenten. Uiteindelijk is Juul
drie dagen later geboren.”
Je lanceerde er meteen een opmerkelijk
voorstel om de horeca te steunen. Vertel.

Dan ben je bij de N-VA aan het juiste adres!
Wat bracht je bij onze partij?
“In mijn studentenjaren vertoefde ik vaak “De standpunten van de N-VA komen het
in de populaire jongerencafés James,
meest overeen met mijn eigen kijk op de
Planchee en Barsjok. Maar onze
wereld: van migratie, over mobiliteit tot
horecazaken worden bijzonder hard
economie. Ik ben mijn politieke avontuur
getroffen door de coronacrisis. Ik heb
gestart bij ZAP, waar ook mijn vader en
op de gemeenteraad meteen een voorstel
toenmalig buurman Tom Carnewal al lid
gelanceerd om winterterrassen toe te laten. van waren. Toen die partij opging in N-VA
Ook al kunnen ze na de tweede lockdown Zottegem, ben ik meteen mee overgestapt,
maar beperkt openen, toch bieden we hen want er waren een pak raakvlakken.”
zo toch de kans om de geleden schade
van de afgelopen maanden enigszins te
We horen nog van jou in de gemeenteraad.
recupereren.”
Veel succes, Samuel!

Weg met die vieze peuken!
Schepen van Middenstand Evelien De Both zette mee de
schouders onder de sensibiliseringscampagne ‘Jij bent toch
geen viespeuk?’.
Met deze maatregelen maken we onze stad netter:

Het plaatsen van tien peukenzuilen;
De verdeling van drieduizend peukenzakjes onder onze
horecazaken;
Een GAS-boete tot 350 euro voor hardnekkige ‘viespeuken’.
“Het opruimen van sigarettenpeuken is een tijdrovend werk
en kost de stad handenvol geld”, zegt schepen Evelien De
Both.

Succesvolle afhaaleditie eetfestijn
Bijna 500 verdeelde maaltijden en een coronaveilige ‘groet &
ontmoet’ met onze Zottegemse N-VA-politici: “Ook in deze
bijzondere tijden is het mogelijk een eetfestijn te organiseren,
dankzij de creativiteit en werkkracht van onze schitterende
bestuursploeg. Ondernemen en mensen samenbrengen zit in
de genen van N-VA Zottegem”, glundert Peter Lagaert, die
het geheel coördineerde.

Op werfbezoek
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias
Diependaele en schepen van Ruimtelijke Ordening
Evert De Smet bezoeken de bouwwerf van Collegium.
Het project vormt een perfect huwelijk tussen een
stukje neogotisch erfgoed en doordachte duurzame
woningbouw in ons stadscentrum.

zottegem@n-va.be
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Zottegem krijgt eigen Monopolyeditie
Kasteelheer van Leeuwergem worden of een hotel bouwen langs het Jan De Lichtepad? Dat kan in een exclusieve
Zottegemse versie van het wereldberoemde bordspel Monopoly, dat eind 2021 in de handel komt.
Schepen van Citymarketing Brecht Cassiman is enthousiast: “We
gaan de toeristische troeven van onze Egmontstad letterlijk uitspelen.
De klassieke Monopolylocaties worden vertaald naar Zottegemse
straten en bezienswaardigheden. Ook onze fiets- en wandelroutes en
kastelen krijgen een plaatsje. De Kans- en Algemeen Fondskaartjes
zitten dan weer vol ludieke Zottegemse verwijzingen.”
Schepen van Lokale Economie Evelien De Both vult aan: “Ook
onze handelaars en ondernemers krijgen zichtbaarheid. Wie dat
wou, kon zijn of haar zaak laten intekenen op het bordspel.”
Eén vakje van het Monopolybord was nog niet ingevuld en daarover
mocht de Zottegemnaar zijn zegje doen. Uiteindelijk kwam speelbos
‘Droombergen’ als winnaar uit de bus. Monopoly Zottegem wordt
in een gelimiteerde oplage uitgebracht. Wie zeker wil zijn van een
exemplaar kan vooraf bestellen via www.monopolyzottegem.be.

Dierenwelzijnsraad in onze stad
De stad Zottegem wil het voortouw nemen voor meer
dierenwelzijn en start daarom een gloednieuwe
dierenwelzijnsraad op.
Schepen Evert De Smet licht toe: “Het stadsbestuur wil
voluit gaan voor een diervriendelijk Zottegem. Het is een
thema dat veel mensen nauw aan het hart ligt. De nieuw
opgerichte raad zal het stadsbestuur adviseren bij de
uitbouw van het dierenwelzijnsbeleid.”
“Daarnaast zal de raad acties op poten kunnen zetten om
dieren in nood te beschermen, zoals de opstart van een
meldpunt voor mishandeling. Kortom, binnen de raad kunnen dierenorganisaties en geëngageerde Zottegemnaren hun
kennis bundelen, plannen aftoetsen en ideeën uitwerken.”

Schepen van
Dierenwelzijn Evert
De Smet samen
met zijn trouwe
viervoeter Pablo.

Verkeersraad maakt werk van
beperkt eenrichtingsverkeer
Het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) werd in het verleden
maar met mondjesmaat ingevoerd in Zottegem. Zo zijn er nog
steeds tal van plaatsen waar eenrichtingsverkeer niet mogelijk
is, waardoor fietsers een grote omweg moeten maken. Tom
Van Cauwenberge, voorzitter van de Zottegemse verkeersraad,
plaatste het thema opnieuw op de agenda.
Afgelopen zomer lijstte
een werkgroep binnen de
verkeersraad alle eenrichtingsstraten op die geen
BEV zijn. “Op één straat
na, zijn al die straten
BEV-geschikt bevonden”,
weet Tom. “Uiteraard zijn
er ook flankerende maatregelen nodig, die nu in
detail worden bekeken. De
werkgroep stelde voor om
BEV algemeen in te voeren,
op een veilige manier. Dat
idee werd positief onthaald
in de verkeersraad. Na advies van de verkeersdienst
van de politie, leggen we
ons voorstel nu voor aan de gemeenteraad.”
De fietser krijgt dus een streepje voor in Zottegem. “Ik ben zeer
blij dat we op dat vlak een stap vooruit kunnen zetten. Ondertussen
houden we bij nieuwe eenrichtingsstraten steeds rekening met de
tegenrichting voor fietsers, zoals onlangs in de Jasmijnstraat.”

www.n-va.be/zottegem
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

