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Gesmaakte activiteiten
Enkele geslaagde activiteiten van voorbije 
herfst
 Niet minder dan 700 eters op ons jaarlijks  
eetfestijn. Met lekker eten en een gezellige sfeer 
was dit alweer een topeditie. We zien jullie graag 
ook volgend jaar terug! 

 Jong N-VA nam vorig jaar onze jaarlijkse quiz 
over. En het gaat in stijgende lijn. Met 30  
enthousiaste ploegen was ‘De Slimste Mens van 
Zottegem’ een absoluut succes. Matthias  
Diependaele sponsorde de prijs voor de  
winnaars: een waardebon van 200 euro bij  
C-Jules. Andere prijzen waren o.a. een biermand 
van de Hoevebrouwers, een koffiepakket van 
Koffiebranderij Hoorens en strijkbonnen van 
Poetshulp Zuid-Oost-Vlaanderen. Ten slotte 
kreeg iedereen als verrassing: échte Zotttegemse 
Koekelarings.

 Als afsluiter van de week van de vuilnis- 
ophaler plaatsten we onszelf in hun plaats. We 
gingen met onze bende langs enkele straten van 
Sint-Goriks-Oudenhove zwerfvuil rapen.  
Onvoorstelbaar hoeveel rommel achtergelaten 
wordt langs de kant van de weg. Gelukkig  
konden we na de wandeling opwarmen bij Roel.

Stadskernrenovatie 
in 2017?

In naam van de hele bestuursploeg, 
leden en vrijwilligers van N-VA-
ZAP Zottegem wens ik jullie van 
harte een goede gezondheid en het 
allerbeste voor 2017. 

Verder wens ik dat de herstel- 
werken van de stadskernrenova-
tie vlot kunnen verlopen en dat 
binnenkort het bezoekerspaviljoen 
van de Egmontcrypte kan worden 
afgewerkt. 

In het hart van Bevegem is er een 
eerste stap gezet naar een veiliger 
Zottegem met dank aan  
de Bevegemse Buren. De proef- 
opstelling van de fietsstraten werd 
positief geëvalueerd en wordt zo 
definitief ingericht. Maar andere 
maatregelen dringen zich op aan 
de rand van deze deelgemeente. 
Een ontsluiting van de Bevegemse 
Vijvers via de Doolstraat naar de 
Langestraat is één van de moge-
lijkheden. 

Met de komst van de parkeertoren 
aan de achterkant van het station 
zal men ook eens ernstig moeten 
nadenken over de inrichting van 
de Broeder Mareslaan en zijn 
aanpalende straten. Eigenlijk is er 
nood aan een totaalvisie voor het 
centrum van Zottegem en moet er 
dringend werk worden gemaakt 
van een nieuw verkeerscircula-
tieplan met aandacht voor alle 
weggebruikers.

Tom Van  
Cauwenberge
Voorzitter

27 januari: 
nieuwjaarsreceptie met  
Liesbeth Homans

Wij nodigen u graag uit om samen te klinken op het 
nieuwe jaar. Vlaams viceminister-president en minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans is onze 
gastspreekster. Iedereen is welkom op vrijdag 27 januari 
2017 vanaf 20 uur in Feestzaal De Kring op de Markt. 
De toegang is volledig gratis, maar om organisatorische 
redenen graag vooraf een bericht van uw aanwezigheid 
via matthias.diependaele@n-va.be

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA-ZAP wenst  
iedereen een  
fantastisch 2017!
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Nieuws uit de OCMW-raad

N-VA-ZAP-voorstel aangenomen: meer 
Zottegemse senioren op het web!
Op de OCMW-raad werd het voorstel van Rik Vandeputte goed-
gekeurd om meer Zottegemse senioren op internet te krijgen. Er 
komen lessen sociale media in het Woonzorgcentrum en er worden 
tablets beschikbaar gesteld zodat de bewoners in contact kunnen 
blijven met de buitenwereld.

Rik stelde vast dat veel ouderen de weg naar het wereldwijde web nog niet gevonden 
hebben. Sociale media vormen zelfs nog een hogere drempel. Dat kan leiden tot 
vereenzaming in een wereld die alsmaar digitaler wordt. 

We moeten er alles aan doen om ouderen uit hun isolement te halen, ook binnen ons 
woonzorgcentrum. Wie kent niet het voorbeeld van oma of opa die via  
Facebook met de kleinkinderen in contact wil blijven. Voor grootouders is dat de ideale manier om nog wat betrokken te worden.  
En voor kleinkinderen is het fantastisch om via de hen vertrouwde middelen contact te houden met de grootouders.

Arne De Koninck nieuwe 
voorzitter Jong N-VA
In december werd bij Jong N-VA Zottegem de twee-
jaarlijkse bestuursverkiezing gehouden. Na twee erg 
succesvolle jaren neemt Arne De Koninck uit Leeu-
wergem de fakkel over van Joke Rossel, die zich vanaf 
2017 als bestuurslid van N-VA Zottegem volledig zal 
inzetten voor de moederpartij. Deze gemotiveerde 
jonge ploeg heeft een fantastische start gekend en Arne 
wil met het nieuwe bestuur deze  
positieve trend absoluut verderzetten.

Bedankt, Sarah en succes, Rik!
Verschuiving in de gemeenteraad
N-VA-ZAP raadslid Sarah Aelbrecht nam om persoonlijke 
redenen ontslag uit de gemeenteraad. 

Zij is immers verhuisd naar  
Wetteren. We danken Sarah van 
harte voor haar jarenlange inzet 
voor de partij en wensen haar heel 
veel succes bij haar nieuwe uitdagin-
gen! Vanaf dit jaar zal haar plaats in 

de gemeenteraad worden ingenomen 
door Rik Vandeputte, die nu in de 
OCMW-raad zetelt. Rik is dus zeker 
geen onbekende. We hebben er alle 
vertrouwen in dat hij zijn mandaat 
met volle overtuiging zal uitoefenen.

Nieuws uit de gemeenteraad
Cultuurzaal is jammer genoeg niet meer voor deze legislatuur
Op de gemeenteraad van november stond het dossier van de nieuwe cultuurzaal op de agenda. Zowat iedereen is het erover eens 
dat Zottegem nood heeft aan een cultuurzaal. De Rhetorica gaat immers niet voor eeuwig mee. Maar ook deze legislatuur zal  
het dossier niet rond geraken. Het dossier is flinterdun en bevat nauwelijks inhoud. Op de gemeenteraad bleek ook nog eens  
duidelijk dat het stadsbestuur geen idee heeft hoe de nieuwe cultuurzaal moet worden ingepast in de site met het Sanitary- 
gebouw. Elke visie ontbreekt. De wereld op z’n kop volgens N-VA-ZAP. We moeten zelf heel duidelijk formuleren wat we van  
de nieuwe cultuurzaal verwachten. Bovendien moeten er nog heel wat procedures doorlopen worden om de bestemming van  
het domein in orde te krijgen. We zijn daar nog voor jaren vertrokken. Doodjammer voor onze vele verenigingen!



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/zottegem

Mobiliteit: meer wegen in Zottegems beheer

Nu moeten we er ook nog iets mee doen!
Op mobiliteitsvlak valt er heel wat nieuws te rapen de afgelopen weken. Op de gemeenteraad van november 
werden een aantal overdrachten van gewestwegen naar de stad Zottegem goedgekeurd. Een goede zaak  
volgens N-VA-ZAP, want het gaat om wegen van voornamelijk lokaal verkeer. Nu kunnen ze ingepast  
worden in het Zottegems mobiliteitsbeleid. 

Bij dat beleid kunnen we ons wel vragen stellen. Brecht  
Cassiman kaartte op de gemeenteraad aan dat het een  
slecht idee was om de broodnodige herstellingen aan de  
Tweekerkenstraat te laten samenvallen met de werken aan 

de N42. Het verkeersinfarct dat daarop volgde was perfect te 
vermijden. Voor de Gentse Steenweg is er beter nieuws.  
Door de overdracht kan men nu eindelijk werk maken van  
enkele veiligheidsingrepen. Het Vlaamse Gewest geeft daar 
het nodige geld voor. Overdreven snelheid is er immers  
schering en inslag. Ook de schoolomgeving in Grotenberge 
kan nu snel worden aangepakt. Ook daarvoor betaalt het 
Vlaamse Gewest het grootste deel van de factuur. Op de  
gemeenteraad hebben we het stadsbestuur opgeroepen om  
hier zo snel als mogelijk werk van te maken. 

Tot slot is er op Vlaams niveau nog goed nieuws voor onze 
stad: dankzij het werk van Matthias en Vlaams minister van 
Mobiliteit Ben Weyts zit het dossier van de rechttrekking 
van de N42 in Herzele in een stroomversnelling. Volgens de 
laatste info zou in 2018 de schop in de grond gaan. Dat is ook 
voor Zottegem een goeie zaak. Heel wat doorgaand verkeer 
van Brakel dat nu door Erwetegem en Godveerdegem komt, 
zal dan sneller naar de N42 afgewenteld kunnen worden. Dat 
moet een positief effect hebben op de leefbaarheid in deze 
deelgemeenten.

Kasteel van Breivelde krijgt  
opknapbeurt
Het kasteel van Breivelde wordt grondig opgeknapt. Na het dak, is het 
nu de beurt aan de gevels en het buitenschrijnwerk. 

Ghislain Diependaele juicht de brood-
nodige inspanningen toe, maar vraagt 
extra aandacht voor de torens aan de 
ingang van het park. Die verkeren in 
slechte staat en worden niet betrokken 
bij de renovatie. Daarnaast hield hij op 
de gemeenteraad een pleidooi om het 

domein meer rolstoeltoegankelijk te 
maken, door een strook asfalt aan te leg-
gen vanaf de ingang tot het terras en het 
restaurant. De bevoegde schepen had 
oor naar beide voorstellen en beloofde 
de zaken te willen aanpakken, eventueel 
zelfs in eigen beheer.

N-VA-ZAP in beeld:
Afvalophalers in de bloemetjes 
gezet
Op zaterdag 26 november trokken we naar het Zottegems recyclagepark. 
In het kader van de week van de huisvuilophalers wilden we hen even in de 
bloemetjes zetten. Daarmee bedanken we alle mannen en vrouwen die door 
weer en wind ons huisvuil komen ophalen. Stel u maar eens een leven voor 
zonder hen.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /


