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Nieuwjaarsreceptie

N-VA-ZAP 
nodigt u uit om samen met 
N-VA-minister van Financiën Johan
Van Overtveldt het glas te heffen op
het nieuwe jaar. Hou daarom zeker
zaterdag 17 januari vrij in uw
agenda. 

Vanaf 19 uur bent u welkom in de
feestzaal van Brasserie De Kring,
Markt 4 in Zottegem.
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ZATERDAG

17
JANUARI

2015

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste Zottegemnaar,

De OCMW-voorzitter van Zottegem bewees nog maar eens dat socialisme in
onze stad niet gelijk is aan sociaal. De opzet die hij voor ogen had om de in-
dexsprong te compenseren voor zijn eigen OCMW-personeel gaat gelukkig
niet door.

De maatregel was onwettig, onsolidair en asociaal en werd zelfs door zijn eigen
partij weggelachen. Maar dat kon hem blijkbaar geen moer schelen. Alles is blijk-
baar goed om in de pers te komen.

Met het succes van onze vorige twee goedgekeurde moties in het achterhoofd,
dienden we in oktober opnieuw een bijkomend punt in, in verband met het ac-
tualiseren van de fietsroutekaarten. Groot was onze verbazing dat dit punt zo-
maar werd weggestemd door de meerderheidspartijen, terwijl het was
opgenomen in hun eigen bestuursakkoord.  

Op 7 november hielden we een geslaagde quizavond. De opbrengst van deze
avond gaat integraal naar Music For Life. Dat staat dit jaar voor N-VA Oost-Vlaan-
deren in het teken van het syndroom van Guillain-Barré. Dat is een niet-aange-
boren aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de
spieren en verlammingen veroorzaakt.

Ondertussen nam ik als voorzitter de fakkel over van Sarah Aelbrecht, die in ok-
tober de eed aflegde als gemeenteraadslid. Ik ben ervan overtuigd dat ze een aan-
winst is voor de gemeenteraad.

Ik wens jullie allen een prettig eindejaar en hoop jullie te mogen verwelkomen
op onze nieuwjaarsreceptie.

Tom Van Cauwenberge - Voorzitter N-VA–ZAP
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Nieuwe voorzitter N-VA - ZAP
Begin november werd Tom Van Cauwenberge verkozen tot voorzitter van N-VA–ZAP.  
Hij volgt Sarah Aelbrecht op die sinds oktober gemeenteraadslid is. 

Tom Van Cauwenberge (42) is vader van Aitor, Mauro en Daphné en ge-
huwd met gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen. Sinds Cynthia zich
kandidaat stelde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, raakte ook
Tom meer en meer betrokken bij de plaatselijke politiek. 

Sinds 2012 is hij AGB-commissaris en lid van de middenstandsraad en de
landbouwraad. Rik Vandeputte neemt de functie van secretaris over. 
N-VA – ZAP  heeft ook een nieuwe ondervoorzitter, John Verstraeten.

V.l.n.r.: Rik Vandeputte (secretaris),
Tom Van Cauwenberge (voorzitter)
en John Verstraete (ondervoorzitter).

Beste Zottegemnaar, 

In naam van de hele bestuursploeg, leden 
en vrijwilligers van N-VA–ZAP Zottegem 
wens ik jullie van harte het allerbeste 
voor 2016. Boven alles komt nog steeds 
een goede gezondheid en veel liefde. Als 
N-VA-ZAP zetten wij ons dagelijks in 
om daar een bescheiden bijdrage aan te 
leveren.

Van bij het stadsbestuur kwamen eind vorig jaar minder vrolijke berich-
ten. Het agentschap Audit Vlaanderen deed vorig jaar naast het OCMW 
ook een doorlichting van het Zottegemse stadsbestuur. Het rapport 
van de doorlichting is zonder meer vernietigend. Op het volgende blad 
geven we een overzicht van de kritieken en aanbevelingen uit het rap-
port. Indien u liever zelf een oordeel velt, kan u ons een mailtje sturen en 
bezorgen wij u de audit.

Dit was lang niet de eerste audit. Het is al veel langer bekend dat de 
Zottegemse meerderheid van sp.a en CD&V bijzonder slecht scoort wat 
betreft het bestuur van onze stad. U als inwoner bent daar het eerste 
slachtoffer van. U krijgt niet de dienstverlening waar u belastingen voor 
betaalt. Maar ook het personeel van de stad heeft te lijden onder het 
gebrek aan politieke aansturing.

Nochtans werden bij het begin van deze legislatuur zware beloftes ge-
maakt dat men de stadsdiensten grondig zou hervormen. Uit het debat 
op de gemeenteraad bleek duidelijk dat er naast wat gerommel in de 
marge nog maar weinig acties werden ondernomen.

Op initiatief van N-VA–ZAP werd (met succes!) vanuit de oppositie het 
voorstel gedaan om een werkgroep op te richten. De werkgroep zal 
worden samengesteld uit leden van de meerderheid, van de oppositie en 
leidinggevende ambtenaren. Van daaruit kunnen wij onze constructieve 
bijdrage leveren om de nodige hervormingen door te voeren.

Het wordt hoog tijd dat u eindelijk krijgt waar u belastingen voor be-
taalt!

Nieuwjaarsreceptie met 
Geert Bourgeois 

U verdient beter

Samen met alle afdelingsbesturen 
van het arrondissement Aalst – Ou-
denaarde nodigt N-VA – ZAP Zot-
tegem u uit om een glaasje te drinken 
op het nieuwe jaar.

Als gastspreker konden we niemand 
minder dan Vlaams minister-presi-
dent Geert Bourgeois strikken. 

U bent van harte welkom op vrij-
dag 29 januari 2016 vanaf 20 uur in 
feestzaal De Bevegemse Vijvers te 
Zottegem.

Om organisatorische redenen, graag 
vooraf een bericht van uw aanwezig-
heid via sarah.aelbrecht@n-va.be of 
matthias.diependaele@n-va.be .

Matthias Diependaele
Fractieleider N-VA-ZAP
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Vorig jaar voerde het agentschap Audit Vlaanderen een doorlichting uit op het functioneren van het stadsbe-
stuur en de stadsdiensten. Het rapport was ronduit vernietigend. De conclusie is dat het stadsbestuur slecht 
werkt en dat u, als inwoner, niet de dienstverlening krijgt waarvoor u belastingen betaalt. We sommen enkele 
zaken voor u op.

Gelooft u ons niet? Dan bezorgen we u graag het rapport: stuur een mailtje naar nvazapzottegem@gmail.com. 

De laatste tijd wordt Zottegem meer en meer opgeschrikt 
door gevallen van agressie en vandalisme. N-VA-ZAP 
vraagt een kordate aanpak. 

In de pers lezen we alsmaar meer artikels van dergelijke 
voorvallen in het centrum van onze stad. Op het 
Stationsplein heeft men bijna wekelijks te maken met 
agressie en vandalisme. Tijd dat het stadsbestuur optreedt 
voor het probleem uitbreidt. 

Concreet vinden we dat er dringend overleg moet 
plaatsvinden tussen de horeca-uitbaters, de politie en het 
stadsbestuur. Dikwijls zijn het de uitbaters die in de eerste 
plaats het slachtoffer zijn van het verhoogde geweld. Zij 
deden al meermaals hun beklag bij de stad. Daar blijft het 
echter oorverdovend stil. De burgemeester haastte zich wel 

al in de krant om te zeggen dat er geen veiligheidsprobleem is. 

Volgens ons is dat er wel. Terwijl Zottegem vroeger een aangename stad was om uit te gaan is dat vandaag 
wel anders. Als partij maken wij ons al veel langer grote zorgen om de aantrekkelijkheid van onze stad als 
uitgaanscentrum. Een veiligheidsprobleem kunnen we missen als kiespijn. We beseffen dat er geen toverformule 
is, maar een daadkrachtig signaal zou ons al in de goede richting zetten…eerder dan te hopen dat het vanzelf 
weer zal overgaan. 

50 kilometer per uur wordt in Zottegem de algeme-
ne snelheidslimiet. N-VA-ZAP is blij dat de ondui-
delijkheid over de toegelaten snelheid eindelijk 
aangepakt wordt. Maar de meerderheid lijkt enkele 
zaken vergeten te zijn. Er is nog steeds geen circu-
latieplan om de Zottegemse verkeersknopen op te 
lossen. En er zijn onvoldoende centen voorzien om 
het plan in één beweging uit te rollen en elektroni-
sche borden te voorzien.  

Een snelheidsplan met als norm 50 kilometer per 
uur is volgens N-VA-ZAP een goede zaak. Het 
neemt de onduidelijkheid weg en komt de veiligheid 
ten goede. Een wildgroei aan uitzonderingsborden 
moeten we zeker vermijden. Daarom zijn we voor-
stander van het maximaal inzetten van variabele 
elektronische borden. Daarmee kunnen we zorgen 
voor meer veiligheid aan alle scholen én aan andere 
locaties waar kinderen en jeugd samenkomen. 

De uitrol van het plan zal liefst drie jaar duren. Het 
duurde ook al 3 jaar om het plan op te stellen. Aan 
het plan hangt bovendien een schamel budget vast: 
slechts 30.000 euro per jaar wordt ervoor uitgetrok-
ken. Voor N-VA-ZAP mag het allemaal gerust een 
versnelling hoger. 

Bovendien lost een snelheidsplan alleen de ver-
keersproblematiek in Zottegem niet op. Een circu-
latieplan op maat is broodnodig om de Zottegemse 
verkeersknopen te ontwarren. In het centrum moeten 
we de verkeersveiligheid verbeteren en doorgaand 
verkeer een geschikte route aanbieden. Daarnaast 
moet er ook aandacht zijn voor de vele specifieke 
verkeersproblematieken zoals in Bevegem, de Lucht-
bal of Grotenberge. 50 km/u invoeren lost dat helaas 
niet op…

Zottegem doorgelicht: stadsbestuur gebuisd

N-VA – ZAP vraagt kordate aanpak veiligheidsprobleem

Snelheidsplan Zottegem: akkoord met 50 km/u
Maar waar blijft het circulatieplan en vooral… de centen? 

Gebrek aan interne organisatie
In de ‘interne keuken’ van de stad vindt een 

kat haar jongen niet meer. “Er is geen ver-

antwoordelijke die het geheel overschouwt, 

er zijn geen afsprakenkaders en de rollen 

zijn onduidelijk.” Proces- of informatiebe-

heer of een moderne ICT-infrastructuur 

zijn nog onbekende begrippen in Zottegem. 

Hoe kunnen we verwachten dat er beleid 

gevoerd wordt als men er zelfs niet in slaagt 

de eigen boel op orde te krijgen? 

Vriendjespolitiek en favoritismePolitiek favoritisme boven competentie: het lijkt iets van een ver verleden, maar in Zot-tegem dragen we er nog de gevolgen van. Een ‘forensische’ audit heeft dit tot de bodem uitgespit. We mogen niet in detail treden van-wege vertrouwelijkheid, maar het leest als een misdaadroman. Helaas wel op kosten van de belastingbetaler.  

Waar wil men met het beleid 
naartoe?
In Zottegem zijn volgens de audit de “doel-
stellingen en acties in het meerjarenplan 
(zeg maar, de bijbel voor het lokaal bestuur) 
niet altijd even concreet omschreven.” Men 
weet dus eigenlijk niet waar men naartoe 
wil. N-VA-ZAP zegt al langer dat elke vorm 
van visie ontbreekt bij deze meerderheid. 
Laat staan dat men een systeem heeft om de 
realisaties van de beleidsdoelstellingen in 
de gaten te houden.  

Degelijk personeelsbeleid ontbreekt!Het Zottegems stadspersoneel wordt nog altijd te weinig begeleid, geëvalueerd of bevraagd naar haar welzijn. Dat alles komt de dienstverlening voor de burger allerminst ten goede. Maar ook de ambte-naren die met goede bedoelingen hun werk willen doen, blijven in de kou staan. Nochtans belooft de bevoegde schepen al jaren beterschap.  Het wordt tijd dat ons stadsbestuur de 21ste eeuw binnenstapt.

Samenwerking tussen gemeente en 
OCMW trekt op niets
Vele Vlaamse gemeenten en steden hebben al 
grote stappen gezet in de richting van een nauwe 
samenwerking tussen gemeente en OCMW. In 
Zottegem staan we nog nergens. Het bevoegde 
managementteam functioneert totaal niet. Volgens 
ons ligt dat voornamelijk aan het feit dat het ook 
de bevoegde politici niet lukt om samen te werken. 

OCMW is er minstens even erg aan toe
In de periode september-oktober 2014 lichtte Audit 

Vlaanderen het OCMW van Zottegem al door. Ook dat 

resulteerde toen in een resem dringende aanbevelin-

gen voor OCMW Zottegem. N-VA-ZAP vroeg toen bij 

monde van Rik Vandeputte naar een opvolging van 

de aanbevelingen via een voortgangsrapportage op de 

OCMW-raad. U raadt het natuurlijk al: ook daar kwam 

nog niets van in huis. 

“Dit is een dikke buis voor het stadsbestuur. En zelfs een 
zwaar tekort in tweede zit. De audit bevestigt nog maar 
eens wat we al weten: de Zottegemnaar krijgt geen waar 
voor zijn geld”, aldus Rik Vandeputte en Matthias Diepen-
daele.

Op het Stationsplein heeft men bijna wekelijks te 
maken met agressie en vandalisme

Een snelheidsplan alleen lost de verkeersproblema-
tiek in Zottegem niet op.




