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Tom Van Cauwenberge - Voorzitter N-VA–ZAP

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
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Begin november werd Tom Van Cauwenberge bijdrage
verkozen
tot voorzitter
van N-VA–ZAP.

Nieuwe voorzitter N-VA - ZAP

Hij volgt Sarah Aelbrecht op die sinds oktober gemeenteraadslid is.

en John Verstraete (ondervoorzitter).

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

Tom Van Cauwenberge (42) is vader van Aitor,taalt!
Mauro en Daphné en gehuwd 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.

Sindswww.n-va.be/zottegem
2012 is hij AGB-commissaris en lid van de middenstandsraad en de

Zottegem doorgelicht: stadsbestuur gebuisd
Vorig jaar voerde het agentschap Audit Vlaanderen een doorlichting uit op het functioneren van het stadsbestuur 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.
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Vriendjespolitiek en favoritisme

Politiek favoritisme boven compete
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Waar wil men met het beleid
naartoe?

In Zottegem zijn volgens de audit de “doelstellingen 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 wor
dt nog altijd te
weinig begeleid, geëvalueerd of
bevraagd naar haar
welzijn. Dat alles komt de dienstve
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ar ook de ambtenaren die met goede bedoelingen
hun werk willen
doen, blijven in de kou staan. Noc
htans belooft de
bevoegde schepen al jaren betersch
ap. Het wordt
tijd dat ons stadsbestuur de 21ste
eeuw bin nenstapt.

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.

Maar waar blijft het circulatieplan en vooral… de centen?
50 kilometer per uur wordt in Zottegem de algemene snelheidslimiet. N-VA-ZAP is blij dat de onduidelijkheid over de toegelaten snelheid eindelijk
aangepakt wordt. Maar de meerderheid lijkt enkele
zaken vergeten te zijn. Er is nog steeds geen circulatieplan om de Zottegemse verkeersknopen op te
lossen. En er zijn onvoldoende centen voorzien om
het plan in één beweging uit te rollen en elektronische 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 voorstander 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 uitgetrokken. Voor N-VA-ZAP mag het allemaal gerust een
versnelling hoger.
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Bovendien lost een snelheidsplan alleen de verkeersproblematiek in Zottegem niet op. Een circulatieplan 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 Luchtbal of Grotenberge. 50 km/u invoeren lost dat helaas
niet op…

Een snelheidsplan alleen lost de verkeersproblematiek in Zottegem niet op.

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

s even erg aan toe
OCMW is er minstentobe
r 2014 lichtte Audit

“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 Diependaele.

zottegem@n-va.be

Snelheidsplan Zottegem: akkoord met 50 km/u

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
Op het Stationsplein heeft men bijna wekelijks te
plaats het slachtoffer zijn van het verhoogde geweld. Zij
maken met agressie en vandalisme
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.

www.n-va.be/zottegem

