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Nieuwjaarsreceptie

ZOTTEGEM
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

ZATERDAG

Beste Zottegemnaar,

JANUARI
2015

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 indexsprong te compenseren voor zijn eigen OCMW-personeel gaat gelukkig
niet door.
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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.

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 blijkbaar 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 actualiseren van de fietsroutekaarten. Groot was onze verbazing dat dit punt zomaar werd weggestemd door de meerderheidspartijen, terwijl het was
opgenomen in hun eigen bestuursakkoord.
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Nieuwe voorzitter N-VA - ZAP

Zo deed N-VA-ZAP ook een constructief voorstel om het
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Respectvol afscheid nemen van doodgeboren kindje

Onze geschiedenis niet vergeten

Op de laatste gemeenteraad van 26 januari vroeg raadslid Sarah Aelbrecht
om het reglement voor de begraafplaatsen aan te passen. N-VA-ZAP wil aan
ouders de kans geven om hun doodgeboren kindje, ook al na een zwangerschap
van enkele weken, te laten begraven of cremeren of een plaats te geven op een
zogenaamde ‘sterretjesweide’.

De herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog
is niet meer uit de actualiteit weg te slaan. In heel Vlaanderen
worden in de periode 2014-2018 culturele, artistieke, historische en
wetenschappelijke initiatieven genomen. Wat weinig mensen weten is
dat er ook in Zottegem heel wat gebeurd is tussen 1914-1918.

Sinds de wijziging in het decreet in maart vorig jaar, kunnen ouders aanspraak
maken op een begraving of crematie, ongeacht de duur van de zwangerschap.
Bedoeling van de sterretjesweide is dat ouders er met alle respect afscheid
kunnen nemen van hun doodgeboren kindje. Ouders hebben in zulke situaties
vaak nood aan een blijvend aandenken aan hun kindje en dit kan helpen hun
verdriet beter te verwerken. Op een sterretjesweide kunnen ouders hun kindje
een persoonlijk plekje geven door een sterretje te plaatsen.

Zo zouden minstens 148 jonge mannen gesneuveld zijn aan het IJzerfront
en lieten 37 mannen en vrouwen als burger het leven. In onze stad hangen
dan ook vele gedenkplaten ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog.

MEERDERHEID AKKOORD

We zijn heel blij dat de meerderheid ons voorstel wil uitvoeren door op de
nieuw ingerichte parkbegraafplaats in Knutsegem een intiem hoekje voor
kinderen met een sterretjesweide te voorzien. N-VA-ZAP hecht hier veel waarde
aan en zal de meerderheid aan haar belofte houden.

Geen gratis parking op de oude brandweersite
De stadskernrenovatie in Zottegem is zijn tweede fase ingegaan en ook de werken in de Stationsstraat en op de
Markt zijn begonnen. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om op de Markt te parkeren. Een reden te meer om
goed te bekijken hoe we het centrum bereikbaar kunnen houden. De handelszaken krijgen het hard te verduren en
parkeerplaatsen worden schaars.

SLECHTE STAAT

Spijtig genoeg zijn vele van deze gedenkplaten in slechte staat. Vooral
die aan enkele huizen zijn er slecht aan toe. Daarom vroeg fractieleider
Matthias Diependaele om ze op een systematische wijze aan te pakken en
te restaureren. We mogen onze geschiedenis en ons erfgoed immers niet
laten verloren gaan.

TOERISTISCH POTENTIEEL

N-VA-ZAP ziet een toeristisch potentieel in de opmaak van de gedenkplaten van Wereldoorlog I. Denken we aan
fiets- of wandelroutes die langs de plekjes lopen die een rol hebben gespeeld in de oorlog. Uiteraard kunnen ook onze
eigen inwoners genieten van deze impuls aan hun cultuur- en erfgoedbeleving.
Alle oorlogsmonumenten werden in 1995 opgelijst door Danny Lamarcq, als voorzitter van het Zottegems
Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. Momenteel wordt deze lijst geactualiseerd. Stap na stap wil
de stad daarna alle gedenkplaten in ere herstellen. Eindelijk, want door verwaarlozing in het verleden is een
inhaalmanoeuvre broodnodig.

Kom er gezellig bij!

TIJDELIJKE BLAUWE ZONE

N-VA-raadslid Ghislain Diependaele
vroeg daarom op de gemeenteraad
om van de betalende parking op
de oude brandweersite, naast het
Gildenhuis, tijdelijk een blauwe
zone te maken net zoals dit in de
aanpalende straten het geval is.
Deze maatregelen moet gepaard
gaan met verbod op langparkeren
op de parking aan de bibliotheek in
de Meersstraat. In dat geval kunnen
mensen die over een bewonerskaart
beschikken hun wagen daar kwijt.
Vooral voor bewoners die nu
geconfronteerd worden met de
marktkramen op dinsdag is dit
broodnodig.

“EVEN OP DE TANDEN BIJTEN”

Het voorstel viel op een koude steen bij de meerderheid die “tijdens de werken niets aan de bestaande parkeersituatie
wil veranderen”. Men vroeg “begrip voor de huidige moeilijke situatie” en nog even “op de tanden te bijten”. We stelden
nochtans een eenvoudige maatregel voor die heel wat tandengeknars zou kunnen voorkomen.

zottegem@n-va.be

De roep om verandering is groot in Zottegem. De kiezer
heeft in 2012 helaas niet gekregen waarvoor hij gestemd
heeft. En hoe belangrijk de nationale politiek ook is,
uiteindelijk begint alles in uw straat. U kan als N-VAlid mee uw stem verheffen over het beleid in onze stad.
U draagt mee onze waarden uit en kan zelf aan de kar
trekken om de broodnodige verandering in de praktijk te
brengen.
Kriebelt het om lid te worden van de grootste en snelst
groeiende partij van Zottegem? Sluit u dan vandaag

www.n-va.be/zottegem

nog aan door het strookje op de volgende bladzijde
in te vullen. Of neem een kijkje op onze website
www.n-va.be/zottegem. Daar vindt u onze speciale
ledenwervingsfolder met alle relevante informatie.
Wil je ons beter leren kennen? Zak gerust eens af naar
een van onze vele activiteiten. Zo hadden we recent nog
een geslaagde nieuwjaarsreceptie met gastspreker Johan
Van Overtveldt. Maar u bent ook welkom op onze BBQ,
quiz, Valentijnsactie en zoveel meer. Op onze webstek
leest u er alles over. Hopelijk tot binnenkort!
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Neen,
datusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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