N-VA Zottegem wenst u fijne feestdagen!
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Afgelopen zaterdag werd ik aangeduid
als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. En
daarmee krijg ik de eer om voor N-VA
Zottegem kandidaat-burgemeester
te zijn.
Bovendien zijn we een fantastische
ploeg vrienden. Met onze ideeën en
standpunten maken we van Zottegem
opnieuw een stad om trots op te zijn.
Een stad waar ú terug trots kan op zijn!
Als je regelmatig onder de Zottegemnaren komt, is het de meest gehoorde
opmerking: “Zottegem is niet meer
wat het geweest is”. Zottegem is niet
meer die bruisende stad die het ooit was.
Wij geloven dat Zottegem dat opnieuw
kan zijn! De vele initiatieven die
genomen worden door inwoners, verenigingen en ondernemers bewijzen
dat. Denk maar aan Egmonttasting en
alles wat gepland staat voor het Egmont-jaar of de festivals en culturele
activiteiten die volk uit de regio naar
Zottegem trekken.
We hebben alleen een stadsbestuur
nodig dat niet zichzelf maar de inwoners centraal plaatst.
N-VA Zottegem wil meer LEF voor
Zottegem. Meer ambitie!
Met uw steun maken we van Zottegem
terug een stad om trots op te zijn!
Matthias Diependaele
Fractieleider N-VA Zottegem

wenst
N-VA Zottegem
u een fijn 2018!

LEF voor Zottegem

Rik Vandeputte, Matthias Diependaele en Evelien De Both

Evelien De Both in OCMW-raad
Vanaf deze maand vervangt Evelien De Both Rik Vandeputte als OCMW-raadslid voor
N-VA Zottegem. Evelien is 31 jaar oud, mama van Jérome en getrouwd met Dieter De
Naeyer.
Na een carrière als advocaat werkt zij nu als jurist in de private sector. Vanuit die achtergrond is zij de geknipte vrouw om zich toe te leggen op het sociaal beleid in Zottegem en
een stevige versterking van onze lokale N-VA werking.

Nieuwjaarsreceptie met Theo Francken
vrijdag 9 februari
Op 9 februari nodigt N-VA Zottegem iedereen
uit op onze nieuwjaarsreceptie om 20 uur in de
Bevegemse Vijvers. Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken is onze bijzondere gast.
Later op de avond nodigen we iedereen uit op een
spetterende voorstelling van de Zottegemse standup comedian Bart Grin.

N-VA Zottegem wenst
u een prettige Kerst!
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N-VA in actie
De quiz van Jong N-VA trok dit jaar opnieuw veel volk. Ook ons eetfestijn werd opnieuw een gezellig succes.

N-VA Zottegem wil meer aandacht voor veiligheid

Minder beperking met de
Handicapkaart

De laatste weken en maanden kregen we regelmatig berichten
te horen over inbraken in het centrum van Zottegem. N-VA
Zottegem ijvert al lang voor het plaatsen van camera’s en het
stadsbestuur is ons daar uiteindelijk ook in gevolgd.
De beslissing is genomen op de gemeenteraad om camera’s
te plaatsen. Maar het duurt blijkbaar zeer lang alvorens de
beslissing kan worden uitgevoerd en de camera’s ook effectief
worden geplaatst. We volgen het voort op.

Gemeenteraadslid Rik Vandeputte deed op de gemeenteraad
van eind november het voorstel om de Europese Handicapkaart in te voeren in Zottegem.
Deze kaart is voor personen met een handicap een bewijsstuk
om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met
een handicap, zodat ze beroep kunnen doen op heel wat voordelen. De kaart werd ontwikkeld op vraag van personen met
een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen.

 e Europese Handicapkaart
D
ook in Zottegem.
 atthias Diependaele,
M
fractieleider

zottegem@n-va.be

 ik Vandeputte,
R
gemeenteraadslid
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Zottegem heeft dringend nood aan een volledig mobiliteitsplan
Het Zottegems verkeer slibt meer en meer dicht. Enkel een totaalvisie kan voorkomen dat het verkeer in
onze stad helemaal in de knoop geraakt. Daarom herhaalt N-VA Zottegem haar oproep aan het stadsbestuur om een totaalvisie voor de mobiliteit uit te werken.
Het beleid van de meerderheid kenmerkt zich momenteel als
een opeenstapeling van kleine ingrepen zonder dat het totaalplaatje wordt bekeken. Er is veel te weinig aandacht voor de
volledige doorstroom in onze stad. Nochtans weet het kleinste
kind dat mobiliteitsproblemen zich net verleggen als je niet alle
problemen samen onder ogen neemt.
De proefopstelling waarbij men de Léonce Roelsstraat en een
deel van de Godveerdegemstraat eenrichtingsverkeer heeft gemaakt, is voor de inwoners een goede zaak. Maar ze heeft ook
tot gevolg dat er problemen ontstaan in de Kazernestraat, op
het Stationsplein, in de Laurens De Metsstraat en in de
Musselystraat.
N-VA Zottegem pleit voor een totaalvisie op mobiliteit in onze
stad. Met een concreet actieplan. Anders gaat het enkel maar
elke dag slechter gaan.

Ondertussen is het ook duidelijk dat er op de Broeder
Mareslaan een parkeertoren komt die zo maar eventjes
1 500 wagens per dag zal aantrekken. Een goede zaak voor
het parkeerprobleem rond het station en Bevegem. Maar
blijkbaar houdt men bij het toekennen van de vergunning
geen rekening met de enorme verkeersstromen die dit met
zich zal meebrengen. N-VA Zottegem wil eerst een ruimer
debat over het mobiliteitsprobleem dat de toren zal veroorzaken. In het bijzonder met aandacht voor de schoolgaande jeugd, die elke dag langs de stationsbuurt voorbij komt.

 atthias Diependaele,
M
fractieleider

Opwaardering van de Kerstmarkt
Of Zottegem ‘groot’ genoeg is voor een permanente kerstmarkt,
laten we in het midden. Maar de gezelligheid van de chalets op
het marktplein, vraagt volgens gemeenteraadslid Brecht Cassiman dringend om een opwaardering van de twee traditionele
kerstmarktzondagen.
Het afstappen van de traditionele zondagen hoeft zeker niet
nadelig te zijn voor de Zottegemse middenstand. Er bereiken
ons signalen dat niet alle handelaars overlopen van enthousiasme om drie koopjeszondagen in december in te lassen.
OCMW-raadslid Evelien De Both stelt voor om een avondshopping op vrijdag in te lassen. Een mooi alternatief als feestelijke
opener van een Zottegemse kerstmarktweekend.
En voor de talrijke verenigingen die vandaag twee zondagen hun
stand moeten opzetten en afbouwen, zou een centralisatie in één
weekend de lasten verlichten, dankzij de afsluitbare chalets. Tegelijkertijd zou het ook een dag extra opbrengsten met zich meebrengen, iets wat elke vereniging in Zottegem goed kan gebruiken.
 recht Cassiman, gemeenteraadslid en
B
Evelien De Both, OCMW-raadslid

www.n-va.be/zottegem

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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