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IN DE KIJKER

Dubbel-
interview 
Jenne De Potter
en Evelien De Both

Na negen jaar zal burgemeester Jenne De Potter begin 
2022 zijn sjerp overdragen aan Evelien De Both. Dit naar 
aanleiding van de nieuwe samenstelling die aan het begin 
van de legislatuur in 2018 werd overeengekomen tussen 
de coalitiepartners. Hét moment voor een gesprek met de 
huidige en de toekomstige burgemeester: twee geboren 
en getogen Zottegemnaars met veel liefde voor hun stad.

Jenne (42) woont met zijn vrouw en drie kinderen in Oom-
bergen. Je kan wel stellen dat hij één van onze sportiefste 
burgervaders is want je vindt hem vaak op zijn koersfiets 
of mountainbike. “Mijn vrije tijd breng ik graag op de fiets 
door. Ik loop ook af en toe, en wekelijks ga ik padellen. 
Sporten is inderdaad wel mijn uitlaatklep. Ik ben altijd heel 
actief geweest. Dat zullen mijn leerkrachten van vroeger 
zeker beamen,” knipoogt Jenne.

“Ik ben niet zo sportief als Jenne maar ik doe mijn best,” 
lacht Evelien. “Mijn passie is reizen. Nieuwe oorden 
verkennen? Zalig! Ik had een mooie jeugd en was toen al 
enorm sociaal. Ik deed niets liever dan overal bij aansluiten 
en nieuwe culturen ontdekken. Niet verwonderlijk dus 
dat ik na mijn studies in Gent vijf jaar in Brussel woonde. 
Maar dan was het tijd om terug te keren naar mijn roots.” 
Evelien (35) woont nu samen met haar man en zoontje in 
Bevegem.

Was het jullie grote droom om burgemeester te worden?
“Nee,” antwoorden beiden lachend. Jenne: “In mijn familie 
was niemand bezig met politiek. Ik heb er altijd interesse 
in gehad, maar zelf in de politiek gaan? Nee, daar was ik 
niet echt met bezig.”

“Herkenbaar want ik wou eigenlijk altijd arts worden, net 
zoals mijn vader,” beaamt Evelien. “Het is heel toevallig 
anders gelopen. Ik was enkele jaren aan het werk na mijn 
rechtenstudies toen Brecht Cassiman, ondertussen mijn 
collega-schepen, me contacteerde met de vraag of ik 
mee op de N-VA lijst wou staan. Dat was in 2017. Ik kende 
Brecht uit de middelbare schooltijd en praatte toen al 
vaak met hem over politiek. Hij kende dus mijn politieke 
interesse en de keuze was snel gemaakt.”
 
“Ik volgde een soortgelijk parcours,” vertelt Jenne. “Na mijn 
studies rechten, ging ik aan het werk op een juridische 
dienst. Een van mijn vrienden was medewerker in de 
parlementaire fractie, en het enthousiasme over zijn job 
was aanstekelijk. Het begon te kriebelen. Ik solliciteerde 
bij de CD&V Kamerfractie in Brussel en werd aangeno-
men. Toen ze dat in Zottegem hoorden, vroeg de lokale 
CD&V-afdeling me om op de lijst te staan. Eerlijk? Ik heb 
daar even moeten over nadenken, maar toch beslist 
de stap te zetten. En kijk, in 2006 werd ik verkozen tot 
gemeenteraadslid, in 2010 werd ik schepen, en sinds 2012 
ben ik burgemeester.”

“Het was van in het begin de bedoeling dat Jenne de 
eerste drie jaar van deze legislatuur burgmeester zou zijn,” 
legt Evelien uit. “En dat dan mijn partijgenoot Matthias 
Diependaele de functie van burgemeester zou overnemen. 
Aangezien Matthias ondertussen Vlaams minister is, kan 
hij de functie van burgemeester niet meer uitoefenen. 
De partij heeft mij gekozen om hem te vervangen. Ik was 
vereerd!”



5

IN DE KIJKER

Burgmeester zijn, wat moeten we ons daar bij 
voorstellen? 
“Het is intens en boeiend. Ik vind het vooral een hele eer 
dat je burgemeester mag zijn van je geboortestad,” vertelt 
Jenne. “Burgemeester zijn is een combinatie van leuke 
momenten en heel hard werken, met een groot gevoel 
van verantwoordelijkheid. Het vergt veel van jou als per-
soon. Je bent een publiek figuur en mensen verwachten 
dat je er altijd staat.”

“Als je niet van nature sociaal bent, is het burgemees-
terschap niet voor jou weggelegd. Je bent nu eenmaal 
een aanspreekpunt. Jenne gaf me een tip die ik zeker in 
gedachten houd: blijf altijd jezelf, een burgemeester ben 
je dag en nacht. Net dat vind ik een leuke uitdaging, waar 
ik enorm naar uitkijk,” zegt Evelien enthousiast. 

Over de vraag wat hem als burgemeester zal bijblijven 
moet Jenne niet lang nadenken. “Er zijn heel wat hoogte-
punten! Ik heb veel mooie momenten meegemaakt. Als 
een evenement volk lokt en je al die tevreden gezichten 
ziet, bijvoorbeeld. Daar word ik oprecht blij van. En 
natuurlijk de appreciatie die je krijgt bij een belangrijke 
realisatie. Die is onbetaalbaar,” vertelt hij. “Het moeilijkste 
moment was zonder twijfel de zware corona-uitbraak in 
ons woonzorgcentrum. Dat was eind 2020, begin 2021. Het 
zorgpersoneel werkte zich uit de naad. Wij probeerden 
zoveel mogelijk te helpen, maar toch zie je dat je de strijd 
verliest. Dan bloedt mijn hart.”

Of hij sommige zaken anders zou hebben aangepakt? 
Jenne: “Nee, het is gelopen zoals het moest lopen. In het 
begin heb ik veel moeten leren. En ja, ik ben mezelf wel 
eens tegengekomen. Maar zo leer je hoe je de zaken beter 
kan aanpakken. Ik heb wel altijd wat moeite gehad met 
één ding: dat bepaalde dossiers niet snel genoeg 
afgehandeld geraakten. Dat hangt natuurlijk af van tal van 
factoren. En ik ben nu eenmaal geen geduldig persoon 
(lacht).”

Hoe trots zijn jullie op jullie stad?
“Enorm trots,” zegt Jenne. “Het is een aangename en 
veilige stad. In het centrum vind je alles wat je nodig hebt. 
En in onze deelgemeenten brengen tal van trage wegen je 
doorheen onze prachtige natuur. Er is zoveel te doen voor 

jong en oud. En dat wordt gesmaakt. Dat merk je aan de 
talrijke opkomst tijdens diverse activiteiten.”

“Dat kan ik alleen maar beamen,” vult Evelien aan. “Ik zie 
ook veel jongeren terugkeren naar Zottegem om zich hier 
te settelen. Zowel de horeca als het verenigingsleven 
zitten in de lift. En laat ons vooral de sfeer tussen de 
Zottegemnaars niet vergeten. We zijn trots op onze stad 
en dat brengt ons samen.”

Om af te ronden: wat willen jullie nog zeggen tegen de 
inwoners?
“Laten we vooral positief blijven en fier zijn op onze stad. 
Ik blijf sowieso schepen en blijf dus keihard verder werken 
voor Zottegem en haar inwoners,” zegt Jenne. 
Evelien besluit: “Je mag zeker zaken in vraag stellen maar 
denk ook na over constructieve oplossingen. Ik kijk er 
enorm naar uit om elke dag mijn beste beentje voor te 
zetten voor de Zottegemnaar!”
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