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Peter Lagaert volgt Evelien De Both op als schepen
Huidig voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad Peter Lagaert (57) zal Evelien 
vanaf 2022 opvolgen als schepen. 

Hij wordt zo verantwoordelijk voor verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking, 
patrimonium, lokale economie, middenstand, feestelijkheden en personeelsbeleid.  
Peter is afkomstig uit Oosterzele en woont met zijn vrouw Marleen al 30 jaar in Zottegem. 
Hij is vader van Tom, Liesbet en Rosalie en grootvader van Félice en Odette. Peter is 
diensthoofd in het departement Financiële Markten van de Nationale Bank. 

Ambitieuze plannen voor Zottegem (p. 3)Nieuw kerstmarkconcept is groot succes (p. 2)

Beste inwoner
Een goed jaar geleden trad de N-VA toe 
tot het stadsbestuur van Zottegem. Dat 
onze mooie Egmontstad daar de vruchten 
van plukt, blijkt uit een aantal nieuwe 
initiatieven van onze N-VA-schepenen. 
Denk maar aan het ambitieuze stadion-
project en het nieuwe concept voor de 
kerstmarkt. 

Ook de komende maanden staan er uit-
dagende projecten op stapel. Zo werken 
we naarstig verder aan een nieuw circu-
latieplan voor het stadscentrum. Kortom, 
de verandering die vorig jaar is ingezet, 
zal ook dit jaar zichtbaar zijn. 

Wie vervangt Matthias Diependaele in 
2022 als burgemeester van Zottegem? 
Die vraag hield Zottegem wekenlang in 
de ban. Het verlossende woord viel eind 
januari op onze nieuwjaarsreceptie. Met 
Evelien De Both heeft Zottegem in 2022 
voor het eerst een vrouwelijke burge-
meester. Proficiat, Evelien!

Ik richt tot slot een bijzonder woordje van 
dank aan alle N-VA-leden in Zottegem 
voor hun vertrouwen. Samen met onze 
fractie werken we verder aan een veilige 
en aangename Egmontstad.

John Verstraeten
Voorzitter N-VA  
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Evelien De Both, 
uw burgemeester 
in 2022 
Huidig schepen Evelien De Both 
(33) wordt in 2022 burgemeester van 
Zottegem, als vervanger van Matthias 
Diependaele. Zottegem krijgt zo voor 
het eerst een vrouwelijke burgemeester. 

Een waardige vervanger
Matthias Diependaele legde in oktober 
vorig jaar de eed af als Vlaams minister 
van Financiën en Begroting, Wonen en 
Onroerend Erfgoed. Daardoor werd het 
voor hem wettelijk onmogelijk om het 
burgemeesterschap op te nemen. N-VA 
Zottegem moest dus op zoek naar een 
vervanger. Wekenlang speculeerden de 
Zottegemnaren over wie dat zou worden. 
Het kwam zelfs tot een poll in de lokale 
pers. 

Uiteindelijk koos N-VA Zottegem met 
heel veel vertrouwen en enthousiasme 
voor Evelien De Both. Op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van onze afdeling 
maakten we het nieuws bekend. Evelien 
zal drie jaar lang de functie van waar- 
nemend burgemeester opnemen.  
Matthias Diependaele blijft wel titel- 
voerend burgemeester. 

Geboren en getogen Zottegemnaar
Toekomstig burgemeester Evelien De 
Both kijkt al uit naar haar nieuwe functie:  
“Het is mij een hele eer om zoveel  
vertrouwen te krijgen. Ik kijk er enorm 
naar uit om de verandering die Zottegem 
nodig heeft, verder te realiseren als  
burgemeester. Samen met onze N-VA- 
fractie en onze coalitiepartner.”

Evelien is geboren en getogen in Zottegem 
en heeft haar hele jeugd in Zottegem 
doorgebracht. Naast schepen is zij advo-
cate aan de balie van Kortrijk. In 2022 
zet ze haar werk als advocate ‘on hold’ 
om zich volledig te kunnen inzetten voor 
haar geboortestad. Evelien is getrouwd en 
mama van Jérome (3).

 Op haar nieuwjaarsreceptie maakte 
N-VA Zottegem bekend dat Evelien De Both 
Matthias Diependaele zal vervangen als 
burgemeester.

 Peter Lagaert (links) wordt in 2022  
schepen van onder meer Lokale  
Economie en Feestelijkheden.
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Nieuw kerstmarktconcept is schot in de roos
De kerstmarkt in Zottegem kreeg vorig jaar een nieuw jasje, met dank aan N-VA-schepenen Evelien De Both en Brecht  
Cassiman. “Zowel inwoners als permanente standhouders en verenigingen blikken er tevreden op terug. Een succes dus”,  
zegt schepen De Both.

Gezellige ontmoetingsplaats
“Het sfeervol ingerichte marktplein met zijn 22 gezellige chalets was 
in december ‘the place to be’ voor onze inwoners”, gaat de schepen 
verder. “Dankzij de thema-avonden en tal van optredens ontpopte 
de kerstmarkt zich elk weekend tot een gezellige en verbindende 
ontmoetingsplaats voor heel wat Zottegemnaren. En laat dat net onze 
ambitie zijn: van Zottegem weer een bruisende stad maken die onze 
inwoners ertoe verleidt om het huis uit te komen.”

Feedback van omwonenden en standhouders
Ook de eerste stedelijke nieuwjaarsdrink op zondag 5 januari was een 
succes. Het was voor vele Zottegemnaren de ideale gelegenheid om 
samen met buren, familie en vrienden te klinken op het nieuwe jaar.  
“Meteen na afloop van de feestelijkheden heb ik een feedbackmoment 
georganiseerd met de omwonenden en de permanente standhouders”, 
vertelt schepen De Both. “De verbeterpunten die daar ter sprake 
kwamen, nemen we uiteraard graag mee naar de volgende editie.”

Zottegem op de Vlaamse kaart
Ravottersbos definitief gered van kapping
Vlaams minister van Om-
geving Zuhal Demir heeft 
de kapvergunning voor het 
rooien van 131 bomen in het 
Ravottersbos in Sint-Maria- 
Oudenhove ingetrokken. 
Dat deed ze na protest van 
buurtbewoners, scholen en 
lokale politici. 

Ook haar Zottegemse collega 
Matthias Diependaele sprong in de bres voor dit ecologisch 
waardevolle bos. Met een subsidie vanuit de Vlaamse overheid 
en eigen inbreng kan Natuurpunt het 1,77 hectare grote beuken-
bos nu aankopen.

Dekenale kerk is voortaan leslocatie voor kunstonderwijs
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft de dekenale 
kerk op de Markt in Zottegem erkend als bijzondere vestigings-
plaats in het deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar 2019-
2020. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
heeft er zo een unieke leslocatie bij. De leerlingen gebruiken het 
kerkorgel voor het vak ‘instrument en orgel’.

De Ronde leeft, ook in Zottegem!
Op zondag 5 april is het weer tijd voor ‘Vlaanderens mooiste’. 
Traditiegetrouw trekt die ook dit jaar weer door onze stad. Bo-
vendien is Zottegem voor de vierde keer op rij ‘Dorp van  
de Ronde’. Dat zet N-VA Zottegem graag stevig in de verf. De 
Paddestraat zal weer geel kleuren dankzij de honderden  
Vlaamse vlagjes die onze leden er zullen uitdelen.

 Ook de N-VA-bestuursleden hadden het duidelijk naar hun zin 
op de vernieuwde kerstmarkt.

 N-VA Zottegem schonk de winst van haar 
deelname aan de kerstmarkt integraal aan 
vzw Lichtpunt en vzw Idosa. Beide organisa-
ties kregen een cheque van 500 euro.

 Dat Matthias Diependaele het uitstekend 
doet als minister, wist u al. Maar ook het dj’en 
heeft hij helemaal in de vingers. Dat bewees 
hij op het nieuwjaarsfeest van de N-VA.

 Nergens ter wereld valt carnaval zo vroeg 
als in Zottegem. Schepen van Feestelijk- 
heden Evelien De Both trok met Prins  
Carnaval Elien I de carnavalstoet op gang.
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Ambitieuze plannen voor Zottegem
Het stadsbestuur van Zottegem heeft zijn huiswerk voor de komende jaren klaar. Samen met haar coalitiepartner stelde  
N-VA Zottegem een ambitieus en evenwichtig meerjarenplan 2020-2025 op. We bouwen de schuld verder af en creëren  
tegelijk ruimte voor investeringen in onder andere veiligheid, openbare gebouwen, lokale economie en sport.

Gezonde stadsfinanciën
De komende zes jaar investeren we bijna 47 miljoen euro. Die investeringen zijn mogelijk omdat we de 
werking van de stadsdiensten, het autonoom gemeentebedrijf en vooral ook het OCMW optimaliseren. 
Belangrijk daarbij is dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de voornaamste belastingtarieven – de  
personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing – ongewijzigd blijven. Onze stad  
krijgt bovendien extra middelen van de Vlaamse overheid, die ons toelaten om de stadsschuld met enkele 
honderdduizenden euro’s te laten dalen.

Uw veiligheid staat centraal
Het stadsbestuur trekt elk jaar opnieuw geld uit om het cameranetwerk in onze stad uit te breiden.  
Ook veiliger verkeer staat hoog op onze agenda.

Een aantrekkelijk openbaar domein en veilige wegen
“We willen ons openbaar domein mooier en veiliger maken”, zegt schepen Evert De Smet. “Daarom inves-
teren we fors in verkeersveiligheid.” Elk jaar gaat er 400.000 euro naar het onderhoud van wegen en voet- 
paden en 150.000 euro naar nieuwe fietspaden. Daarnaast komt er ook een jaarlijks terugkerend budget 
voor nieuwe maatregelen. Zo trekken we deze bestuursperiode 300.000 euro uit voor renovatiewerken aan 
onze ontmoetingscentra. Om fietsen aan te moedigen, investeren we jaarlijks 10.000 euro in nieuwe fietsen- 
stallingen op het volledige grondgebied van Zottegem en besteden we nog eens 15.000 euro aan verkeers-
remmende maatregelen. Voor wegenwerken voorzien we de komende jaren meer dan 11 miljoen euro.

Een bruisende lokale economie
“Met de renovatie van de Heldenlaan staat deel twee van de stadskernrenovatie gepland”, weet schepen 
Evelien De Both. “Het Collegium krijgt bovendien een ondergrondse parking. Het zijn twee ingrepen die 
extra zuurstof geven aan de lokale middenstand.” Het stadsbestuur werft ook een centrummanager aan die 
de Zottegemse ondernemers beter moet begeleiden. Leegstand gaan we tegen door de leegstandsheffing aan 
te scherpen. Zo zorgen we voor een levendig en fraai stadsbeeld.

Ruimte voor sport en cultuur
“Het stedelijk sportstadion krijgt een grondige facelift”, licht schepen Brecht Cassiman toe. “Met 1 miljoen 
euro van onze eigen middelen zorgen we voor een tartanpiste, een polyvalente ruimte en een skatepark.” 
Daarnaast willen we private investeerders overtuigen om de site verder te ontwikkelen. We gaan ook van 
start met de bouw van een nieuw cultureel centrum en een nieuwe academie voor muziek, woord en dans 
op de Sanitarysite. Een ondergrondse parking zal ervoor zorgen dat de site goed toegankelijk is.

 De vrouwen van N-VA Zottegem hadden  
hun eigen avondje uit. Samen zingen is 
enorm ontspannend en geeft massa’s 
energie.

 Op onze wijnproefavond maakten we 
kennis met de biodynamische wijnbouw 
en konden we ook enkele klassewijnen uit 
Vlaanderen proeven.  

 Op 14 februari verwarmden we met  
1.500 chocolaatjes de harten van evenveel 
Zottegemse pendelaars.

N-VA Zottegem in beeld
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De Verandering werkt 
voor Oost-Vlaanderen

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

Kurt 
Moens 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

Annemie 
Charlier 
gedeputeerde provincie
Oost-Vlaanderen

An 
Vervliet 
fractievoorzitter 
provincieraadsfractie“

Met de N-VA …

... betalen gezinnen 
15 procent en bedrijven 

10 procent minder 
provinciebelastingen

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... investeren we 
in recreatiedomeinen, 
sportvoorzieningen en 

ons Oost-Vlaams erfgoed  

... zien we een 
mooie toekomst voor 
de Waterbus, ook in 

Oost-Vlaanderen 

De Oost-Vlaamse steden 
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 163
miljoen euro extra om hun
open ruimte te bewaren, de
pensioenen te betalen en te
blijven investeren.
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