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Caroline De Bruyn versterkt N-VA Herzele
Sinds kort heeft onze afdeling er een sterke jonge vrouw bij. Caroline De Bruyn werkt al een paar jaar op het 
N-VA-partijsecretariaat in Brussel en zal zich nu ook binnen N-VA Herzele inzetten.

Wat is jouw taak op het partijsecretariaat van  
de N-VA?
“Ik ben op het partijsecretariaat gestart als  
redacteur voor de huis-aan-huisbladen en  
draaide daarna een hele tijd mee in het sociale-
mediateam. In oktober 2019 ben ik begonnen  
als communicatiemedewerker van de partij- 
woordvoerder. Een aparte stiel, maar wel een  
die me heel goed af gaat.”

Was je buiten de werkuren ook al actief voor de N-VA?
“Jazeker. Ik was bestuurslid van de afdeling Gent 
en stond op 26 mei vorig jaar zelf ook op de 
federale kieslijst. Met 7.705 stemmen zette ik een 
mooi persoonlijk resultaat neer. N-VA Herzele 
heeft toen serieus campagne gevoerd. Ik kan 
zowel het bestuur als de Herzelenaars zelf niet 
genoeg bedanken voor hun steun op 26 mei.”

 

Hoe ben je in Herzele terechtgekomen?
“Na mijn opleiding communicatiewetenschappen 
en Europese studies aan de universiteit van Gent 
ben ik daar samen met mijn vriend nog even 
‘blijven plakken’. Tot we een jaar geleden vielen 
voor de charmes van Herzele. Herzele en bij  
uitbreiding de Vlaamse Ardennen zijn prachtig.”

Bevalt het je hier?
“Uiteraard. Veel tijd om alle troeven van de 
gemeente te ontdekken heb ik sinds mijn verhuis 
nog niet gehad, maar ondertussen heb ik hier wel 
al mijn draai gevonden. Ik leerde heel wat leden 
en sympathisanten kennen tijdens de verkiezings-
campagne en op de nieuwjaarsreceptie. Ik heb 
de indruk dat de mensen ook mij wat beginnen 
te kennen, en weten dat ze voor een ongezouten 
mening, wat humor, een tikkeltje drama of een 
gezellige discussie altijd bij mij terechtkunnen.”
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Beste Herzelenaar
Het jaar 2020 is ingezet en N-VA Herzele kijkt vastberaden naar de toekomst. Met onze gemeenteraadsleden en ons  
enthousiaste afdelingsbestuur zullen we in 2020 volop verder werken aan een Vlaams, veilig en welvarend Herzele.  
Door constructief maar kritisch oppositie te voeren, verdedigen we met veel plezier de belangen van onze mooie gemeente. 

Zowel op Vlaams als op federaal niveau is de N-VA de grootste partij. Met Jan Jambon leveren we 
bovendien opnieuw de minister-president in de Vlaamse Regering. Dat dat ook op Herzele een 
positieve invloed heeft, kunt u verderop in dit huis-aan-huisblad zelf vaststellen. Ik wens u veel 
leesplezier en een gelukkig en gezond 2020!

Met vriendelijke, Vlaamse groeten

Michiel Pletinckx
Voorzitter N-VA Herzele

Caroline De Bruyn
Communicatiemedewerker van  

de partijwoordvoerder
Bestuurslid N-VA Herzele
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N-VA Herzele in actie
Nieuwjaarsreceptie met Vlaams minister Matthias Diependaele
Op 26 januari zette N-VA Herzele het nieuwe jaar feestelijk in in het parochiehuis 
van Hillegem. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed, kwam samen met ons klinken op het nieuwe jaar.

Matthias verdiende als Vlaams Parlements- 
lid al snel zijn sporen met zijn kritische 
houding en uitgebreide dossierkennis. Hij 
zetelde er in de commissies Buitenland,  
Financiën, Begroting, Economie en Inno-
vatie. Als geen ander is hij dus op de hoogte 
van thema’s als Vlaanderen in Europa, de 
economische heropleving, de staatshervor-
ming en het Vlaamse innovatielandschap. 

“Mijn droom? Een Vlaanderen dat zelf kan 
kiezen wat het met zijn eigen centen wil 
doen”, aldus minister Diependaele. 

Voor de aanwezige leden en sympathisanten 
was de receptie een mooie gelegenheid 
om op een ontspannen manier en met een 
lekker glaasje met Matthias en met N-VA 
Herzele kennis te maken.

Gespreksavond met minister Ben Weyts
In oktober was ook Ben Weyts, Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse 
Rand, te gast in Herzele. Hij zorgde in de Wattenfabriek voor een boeiende gespreksavond. Meteen daarna gingen we met  
z’n allen aan tafel voor ons jaarlijks eetfestijn. 

Viceminister-president Weyts schetste een 
nauwkeuring beeld van zijn nieuw pakket 
bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering. 
Binnen zijn bevoegdheid Dierenwelzijn 
geeft hij elk erkend dierenasiel een financiële 
impuls van 3.000 euro. Daarmee voorziet 
de Vlaamse overheid voor de allereerste 
keer financiële steun voor dierenasielen.

200.000 euro voor Vrije Basisschool 
in Hillegem

“En in deze regeerperiode investeren we  
in het totaal een half miljard euro in 
schoolinfrastructuur”, ging Weyts verder. 
“De focus ligt in de eerste plaats op het 
secundair onderwijs, waar de noden het 
hoogst zijn. Maar natuurlijk hebben we ook 
aandacht voor de andere noden. Want wie 

inzet op kwaliteitsvol onderwijs, moet ook 
inzetten op de infrastructuur van ons  
onderwijs. Ik ben dus heel blij dat ik voor 
185 scholen, verspreid over heel Vlaanderen, 
goed nieuws heb.” 

Ook de Vrije Basisschool in Hillegem is bij 
de gelukkigen en krijgt bijna 200.000 euro 
voor de renovatie van het sanitair blok.  
De school levert fantastisch werk en kan 
die stevige financiële impuls heel goed 
gebruiken. Een mooi nieuwjaarsgeschenk.

N-VA Herzele was heel blij met de mooie 
opkomst voor de gespreksavond en het 
eetfestijn. De talrijke lovende reacties van 
onze leden en sympathisanten deden ons 
veel plezier.

Jong N-VA Herzele stelt zich voor
Sinds kort heeft Herzele een eigen Jong N-VA-afdeling. Onze jongeren maakten  
dan ook van de gespreksavond in oktober gebruik om zich vol enthousiasme voor  
te stellen aan het publiek. De toekomst is verzekerd! 

Joshua D’Hondt is de jongerenvoorzitter.  
Met veel overtuiging en passie voor 
politiek zet hij zich honderd procent in 
om de problemen in onze gemeente aan te 
pakken. “Inspraak van de jongeren is voor 
mij heel belangrijk”, zegt Joshua.

Ondervoorzitter is Camilla Achmedova. 
Ze wil onze gemeente voor iedereen  
aangenamer en moderner maken, met  

extra aandacht voor de jongeren en min-
derheidsgroepen. Iedere inwoner van  
Herzele moet volgens haar dezelfde  
kansen krijgen.

Celien Van Driessche is secretaris en  
Jordy Coppens penningmeester. Michiel 
Pletinckx en Sofie Van Kerckhoven  
vervolledigen de gloednieuwe Jong N-VA-
ploeg.

  Vlaams minister Ben Weyts legde uit hoe hij 
de komende jaren volop wil inzetten op onder 
meer dierenwelzijn en kwaliteitsvol onderwijs.

  Na minister Ben Weyts was het de beurt aan 
jongeren Camilla Achmedova, Celien Van  
Driessche, Jordy Coppens en Joshua D’Hondt 
om de leden en sympathisanten toe te spreken.

  Minister Matthias Diependaele lichtte op onze 
nieuwjaarsreceptie zijn bevoegdheden toe.
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N-VA Herzele vroeg en kreeg camerabewaking aan het station
Het station van Herzele heeft opnieuw te kampen met vandalisme. Gelukkig biedt camerabewaking een oplossing.

Niet alleen de wachtzaal van het station moet het ontgelden, ook de afsluiting langs de 
sporen. Vaak ligt er stukgegooid glas op het perron en een paar weken terug waren de 
fietsenstallingen het doelwit. Fietsen werden op de grond gegooid en stukgemaakt.

“De problemen zijn helaas niet nieuw”, weet Toon De Bock, N-VA-fractievoorzitter in de 
gemeenteraad. “Ze slepen al jaren aan en werden niet of verkeerd aangepakt. De maat- 
regelen die eerder werden genomen, straffen de reizigers en niet de daders. Denk bijvoor-
beeld aan het sluiten van de wachtkamer van het station en het toilet.” 

“Daarom zijn we heel blij met de mobiele camera aan het station. Dankzij de camera zijn 
ondertussen al sluikstorters en vandalen betrapt. Hij heeft zijn nut dus zeker al bewezen.”

2 miljoen euro extra budget voor Herzele
Dankzij de nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon krijgt Herzele 
ruim 2 miljoen euro extra middelen. 

De Vlaamse overheid neemt de helft van de betaling van de ambtenarenpensioenen over. 
En Herzele krijgt ook extra budget voor het onderhoud van de open ruimte. De extra 
middelen komen bovenop het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor 
onze steden en gemeenten, dat de komende jaren elk jaar met 3,5 procent blijft groeien.

Maak kennis met partijraadslid Dirk Ruebens 
Dirk Ruebens is niet alleen penningmeester en ledenverantwoordelijke van N-VA  
Herzele. Hij is ook bestuurslid en ledenverantwoordelijke in het arrondissementeel 
bestuur Aalst-Oudenaarde én partijraadslid in Brussel. Van engagement gesproken … 

“Ik vind het interessant om mee het beleid 
te bepalen, zowel lokaal als op hogere 
niveaus”, zegt Dirk. “De partijraad bepaalt 
de krachtlijnen van de N-VA-werking. Op 
de vergaderingen bespreken we wat er leeft 
binnen de partij en binnen onze gemeente. 
Het is heel boeiend om na te gaan welke 
problemen er zich stellen en hoe we daar 
als partij een antwoord op kunnen bieden. 
Dat doen we op basis van de dossiers die de 
ministers en de werkgroepen voorbereiden. 
Ik ben blij dat ik daar ook een stem in heb. 
Wat ik zelf graag zou zien gebeuren, is dat 
er een betaalde Vlaamse feestdag komt 
voor alle Vlamingen.”

Maar evengoed zet Dirk zich lokaal in en 
steekt hij de handen uit de mouwen bij de 
activiteiten van N-VA Herzele. Hij komt 
graag op voor wie het moeilijk heeft in onze 
samenleving. Mocht de Verlichting nog 
niet hebben plaatsgevonden, dan zou Dirk 
die zelf bedenken. “Want iedereen verdient 
een gelijke kans”, vindt hij. Een inclusief en 
welvarend Vlaanderen, met inspraak voor 
alle Vlamingen, is dan ook zijn streefdoel. 
“Door een beter bestuur uit te bouwen voor 
alle Vlamingen, werken we aan het Vlaan-
deren van morgen. En wat morgen met 
Vlaanderen gebeurt, dat bepaalt ons leven.” 

  In de partijraad zorgt Dirk mee voor onder- 
bouwde beslissingen over de werking en 
de standpunten van de N-VA.

Dirk Ruebens
Partijraadslid

Bestuurslid N-VA Herzele en 
arrondissement Aalst-Oudenaarde
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


