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Aankondiging
Bevlagging Ronde
van Vlaanderen

ZOTTEGEM
Dan toch nieuwe baanwinkels
op de Langestraat

Ook dit jaar komt de Ronde van
Vlaanderen naar Zottegem. Op zondag
3 april passeren de renners van Vlaanderens Mooiste opnieuw over onze
kasseiwegen.
Wij maken er graag een feest van en
delen opnieuw vlagjes uit langs het
parcours.
Wie graag samen met ons geniet van
de hoogdag van de Vlaamse Ardennen
stuurt een mail naar
nvazapzottegem@gmail.com.
Het Zottegemse stadsbestuur geeft een
vergunning voor de komst van nieuwe
baanwinkels aan de overkant van het
Z-Park in de Langestraat. Met deze
beslissing spreekt het stadsbestuur
zichzelf tegen. Deze beslissing gaat in
tegen de doelstelling om het stadscentrum nieuw leven in te blazen en zet de
buurtbewoners voor schut.

V.U.: Matthias Diependaele, Verrendries 4, 9620 Zottegem

N-VA – ZAP is blij met elke ondernemer
die in onze stad wil investeren, maar
alles heeft zijn plaats. Zelfs de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad stelt
letterlijk dat de geplande handelszaken
thuishoren in de stadskern en niet in de
periferie. Het schepencollege legt het
negatief advies van zijn eigen ambtenaar
naast zich neer. Het stadsbestuur toont
een visieloze kant.
In 2013 vond er een informatievergadering plaats met de buurtbewoners over
plannen van de provincie om een PRUP

www.n-va.be/zottegem

(Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan)
op te stellen rond de Langestraat. Op basis
van deze vergadering gaf het stadsbestuur
een negatief advies aan de provincie.
Het schepencollege was toen van oordeel
dat “er geen nood was aan meer ruimte
voor kleinhandel en dat kleinschalige
handelszaken thuishoorden in het
centrum.” Daarnaast wees het stadsbestuur ook nog op het risico van een
verkeersinfarct. Het stadsbestuur was er
toen zelf van overtuigd dat de komst van
een nieuw winkelcentrum nadelig zou
zijn voor het centrum. Een dikke twee jaar
later blijft daar niets meer van over.
Volgens N-VA – ZAP moet er meer werk
gemaakt worden van een actief winkelbeleid in het centrum van Zottegem. Een
nieuw winkelcomplex op de Langestraat
zal enkel zorgen voor een nog groter
verkeersinfarct, druk op het woonklimaat
en leegstand in het centrum.

Woordje van de voorzitter

Stad vraagt blanco cheque voor cultuurzaal

Nat of droog.
Onlangs werd het stadscentrum feestelijk geopend met een natje en een
droogje. Alleen jammer dat de kers op de taart ontbrak: de afwerking van het
bezoekerspaviljoen van de Egmontcrypte.
Ondertussen blijft Egmont droogstaan. Ons voorstel om terug water door de
leeuwenkopjes te laten stromen, werd niet weerhouden wegens onbelangrijk en
werd zelfs geklasseerd als een bijzaak door onze schepen van Toerisme.
Diezelfde schepen liet kaders maken waar de toerist kan gaan instaan met een
toeristische trekpleister op de achtergrond. Leuk idee, maar misschien was het beter
geweest om zich te focussen op de hoofdzaak en eerst die trekpleisters af te werken
of op te frissen.
Toch blijven we steeds op een constructieve manier onze voorstellen naar voor
schuiven. We deden een voorstel tot autodelen van stadswagens en dienden een
voorstel in om de borden met de stadsplannen te vernieuwen.
Met onze bestuursleden deden we in natte omstandigheden een Valentijnsactie die
op veel sympathie kon rekenen van de burgers. In alle omstandigheden, nat of droog, blijven we als grootste oppositiepartij
in de bres springen voor alle stadsgenoten.

N-VA-ZAP blikt terug op
succesvolle nieuwjaarsreceptie

Na de toespraken was het tijd om het glas te heffen op
2016. Vergezeld van een hapje, een drankje en een streepje
livemuziek werd nog tot diep in de nacht nagekaart en
gedanst. Het bestuur van het arrondissement AalstOudenaarde en de Zottegemse afdeling kijken terug op
een bijzonder geslaagde receptie, die we graag een vervolg
geven volgend jaar!

Gespreksavond Theo Francken groot succes
Op donderdagavond 25 februari
organiseerden de N-VA-afdelingen
van Horebeke, Zottegem, Zwalm en
Maarkedal een gespreksavond met

niemand minder dan staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken.
Het zaaltje De Kroon in Horebeke
liep met 250 gasten helemaal vol
voor een boeiende twee uur over de
uitdagingen waar we voor staan.
De staatssecretaris gaf een uitgebreide
uiteenzetting over alle facetten van
de asielcrisis. Vooral de gevolgen
voor onze West-Europese waarden
en normen kwamen aan bod. Maar
ook de visie van de staatssecretaris

zottegem@n-va.be

Eigenlijk werd de gemeenteraad gevraagd
om een blanco cheque te tekenen. Het bedrag
was dan wel ingevuld, maar we weten niet
wat men ermee van plan is. Niemand twijfelt
eraan dat Zottegem nood heeft aan een
cultureel centrum of aan nieuwe gebouwen
voor de muziekacademie. Maar als men op
dergelijke amateuristische manier omgaat met
het belastinggeld van de Zottegemnaar, dan
stellen we ons daar toch vragen bij.

Veel meer dan hoeveel toiletten en hoeveel
zitplaatsen er moeten komen, kwamen we
na lang aandringen niet te weten. Weet de
meerderheid het zelf wel?

Zottegem kleurde geel-zwart op 29 januari met de komst
van Vlaams minister-president Geert Bourgeois naar de
Arrondissementele N-VA-Nieuwjaarsreceptie in Zottegem.
Met liefst 500 aanwezigen maakte de organiserende
afdeling Zottegem er een absoluut succes van.
De gasten werden getrakteerd op een inspirerende speech
van de minister-president. Hij blikte terug op een bewogen
jaar met ongeziene uitdagingen. Maar het was ook het jaar
waarin de kracht van verandering op vele vlakken vorm
kreeg. Daarnaast maakte Bourgeois duidelijk dat voor N-VA
het communautaire zeker niet begraven is. Hij wist onze
mensen een hart onder de riem te steken en enthousiasme op
te wekken voor het project van onze partij.

Op de gemeenteraad van 22 februari
weigerde N-VA-ZAP haar goedkeuring te
geven voor een lening van tien miljoen euro
voor de nieuwe cultuurzaal in Zottegem die
naast het administratief centrum Sanitary
moet komen. Om dat te realiseren wil men
nu gaan lenen zonder te weten waar men
precies naartoe wil.

Normaal weet je eerst wat je wil
voordat je een financiering gaat
regelen. Het is onbegrijpelijk dat de
meerderheid hierover blindelings
heeft gestemd.

Tom Van Cauwenberge, voorzitter N-VA Zottegem

op de geopolitieke evoluties van
de laatste jaren werd uit de doeken
gedaan. Doordat Francken nog
enkele uren is gebleven, kon iedereen
zijn gedachten kwijt. Daarnaast
kondigde de staatssecretaris nog een
primeur aan bij zijn bezoek aan de
Vlaamse Ardennen: Francken gaat
een wetsvoorstel indienen om het
verblijfsrecht makkelijker te kunnen
intrekken om terroristen meteen het
land te kunnen uitwijzen.

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD

Braakliggend terrein naast administratief centrum Sanitary waar een
nieuwe cultuurzaal moet komen.
De goedkeuring liep niet van een leien dakje. Er werd
vooral fel geprotesteerd tegen het gebrek aan informatie.
Zelfs belangrijke en dure dossiers verdienen blijkbaar geen
gemeenteraadscommissie om alle beschikbare informatie te
delen met de gemeenteraadsleden ter voorbereiding van de
gemeenteraad.

N-VA-ZAP heeft een hart voor Zottegem
Naar aanleiding van onze jaarlijkse Valentijnsactie deelden we op zaterdag 13 februari chocolaatjes uit op de
Markt in Zottegem. Andere jaren deelden we pralines uit aan de pendelaars die ’s morgens de trein nemen vanuit
het station van Zottegem.
Dit jaar kozen we ervoor om ze uit te delen in
het centrum van de stad. Hiermee willen we
laten zien dat wij van Zottegem opnieuw een
stad willen maken waar er leven op straat is.
Door de slechte weersomstandigheden
kreeg onze actie nog een extra dimensie.
Onze bestuursleden waren verkleumd van
de kou, maar gaven niet op om de weinige
voorbijgangers toch nog een warm gevoel te
bezorgen. Dat werd zeer gewaardeerd door de
mensen die we aanspraken.

De verkleumde bestuursleden delen chocolaatjes uit
in het centrum n.a.v. de jaarlijkse Valentijnsactie.

www.n-va.be/zottegem

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Deze hervorming moet de aanzet zijn om de provincie efficiënt en transparant te
besturen. De N-VA ijvert resoluut voor een minimalistische invulling. De provincie
moet ten dienste staan van de andere beleidsniveaus en die enkel aanvullen waar
het effectief nodig is. We gaan resoluut in tegen versnippering en overlapping”,
stelt fractievoorzitter Jeroen Lemaitre.

“De N-VA wil dat de provincie focust
op kerntaken, niet op megaprojecten.”
Jeroen Lemaitre, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

Een kans voor de provincie om zich te herprofileren, dus. Maar de deputatie
(CD&V, Open Vld en sp.a) maakt geen fundamentele keuzes en blijft zeer
versnipperd verder werken zonder focus op de kerntaken. Zo houdt de deputatie
vast aan de absurde plannen om alle diensten te centraliseren in de - te grote Leopoldskazerne. Het kostenplaatje van dit megalomane project bedraagt
liefst 75 miljoen euro.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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