
  herzele@n-va.be I  www.n-va.be/herzele I jaargang 2017 I nr. 2 I april

HERZELE HILLEGEM - RESSEGEM - SINT-ANTELINKS 
SINT-LIEVENS-ESSE - BORSBEKE 
STEENHUIZE-WIJNHUIZE - WOUBRECHTEGEM

V.U.: DIRK RUEBENS - BERGAFSTRAAT 39 - 9550 HILLEGEM

ZONDAG

23 april 
11 uur

Café Het Labierint
Markt 14  
in Herzele

Politiek praatcafé: 
zeg uw gedacht!

Praten over de werken in je straat, het 
verkeer in je buurt, de natuur, de ouderen-
zorg of het lokaal jeugdbeleid. U beslist 
waarover u wil spreken. U kan allerlei 
vragen stellen en uw mening geven in het 
tweede politiek praatcafé in ‘t Labierint. 

Spreek uw mandatarissen eens persoon-
lijk en maak op een informele en aange-

name manier kennis met onze schepenen, 
raadsleden en bestuursleden. Heeft u vra-
gen over het beleid of nieuwe ideeën? Kom 
dan gerust eens af. N-VA Herzele wil naar 
jullie luisteren. Iedereen is welkom. Wij 
hopen jullie opnieuw massaal te mogen 
verwelkomen!

Wij luisteren naar u

N-VA Herzele luistert naar u.  
Niet alleen tijdens de  
verkiezingen. 

Op al onze activiteiten en eve-
nementen proberen we te weten 
te komen wat u belangrijk vindt 
en hoe we volgens u het wonen, 
leven en werken in Herzele nog 
aangenamer kunnen maken. 

Op zondag 23 april organiseren 
we om dezelfde reden de tweede 
editie van ons praatcafé. 

Heeft u een vraag of een 
probleem dat u graag eens zou 
bespreken met één van onze 
schepenen, raadsleden of be-
stuursleden of heeft u gewoon zin 
om eens een praatje te slaan of 
samen een aperitiefje te drinken? 

Kom dan zeker even langs, wij 
trakteren op een hapje en een 
drankje! 

Toon De Bock
Afdelingsvoorzitter

Zaterdag 8 oktober: 
Zesde groot eetfestijn in  
de Wattenfabriek

Noteer alvast  
in uw agenda

N-VA Herzele zit op 
sociale media!

nva.herzele

@NVAHerzele
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Gezond Herzele 
Verandering zet zich door
Door een efficiëntere organisatie van het gemeentebestuur en het zuinig omspringen met de middelen heeft 
Herzele zijn schuld een groot stuk kunnen verminderen. De verandering werkt en de tijd is aangekomen om 
te investeren. We laten de jeugd meer bewegen. We kopen gronden en bossen in het centrum die we gaan 
openstellen voor het publiek. En er komt een nieuw rusthuis. “Dit alles om het comfort en de gezondheid 
van de Herzelenaars te verhogen”, benadrukt schepen Stefaan Lauwaert.

Sportactiviteiten uitbouwen
Door de aankoop van enkele sport- en recreatieterreinen zullen 
we de sportactiviteiten verder kunnen uitbouwen in Herzele. 
Met als doel zoveel mogelijk Herzelenaars en vooral kinderen 
aan het bewegen te krijgen. Dit is een grote uitdaging, want de 
jeugd zinkt verder weg in de digitale wereld. 

De aankoop van deze gronden zal onze sportclubs op termijn 
ook meer zuurstof geven. Naast deze gronden beschikken we 
eind 2017 over verschillende eigen bossen. De Herzelenaars 
zullen op die manier terug toegang krijgen tot bossen in het 
centrum en dit is meteen een ecologische investering. Heeft u 
ideeën om deze bossen mee te helpen uitbouwen tot een plaats 
voor iedere Herzelenaar? Laat het ons weten. 

Nieuw rusthuis
Het komende jaar zal onze zorgsite in het centrum ook een 
nieuw rusthuis met maar liefst 120 bedden krijgen. Het oude 
rusthuis zal een nieuwe bestemming krijgen in de zorg van 
volwassenen met een beperking. De N-VA denkt dus zowel aan 
de senioren als aan de personen met een beperking. 

Uitbreiding schoolgebouwen
Onze gemeenteschool krijgt een nieuwbouwvleugel. Dit is een 
belangrijke investering voor onze kinderen en dus voor de 
toekomst. Het gemeentebestuur van Herzele wil zich verder 
inzetten voor de gezondheid van de Herzelenaar. Vele nieuwe 
acties zullen nog volgen, zoals de Family Fun Days waar we 
jonge gezinnen zullen aansporen om te bewegen.

“De N-VA wil de gezondheid van de Herzelenaars 
verbeteren en hun comfort verhogen.”
Schepen van Sport Stefaan Lauwaert

 Nieuwe sporten zullen hun weg vinden in Herzele, waarbij 
ook volop wordt ingezet op de G-sport, sport voor mensen met 
een handicap.
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Fitte senioren zijn gezonde senioren
Als u al een dagje ouder bent en actief wil blijven, 
dan is wandelvoetballen misschien één van de  
oplossingen. Het is een sport op een lager tempo 
en hoe moeilijk het ook is: er mag nooit gelopen 
worden. Een ploeg telt vijf spelers en een  
wedstrijd duurt twee keer 20 minuten. Tussen  
de eerste en tweede helft van 20 minuten is er een 
pauze van 10 minuten. 

Je kan het natuurlijk ook thuis in de tuin een beetje minder 
formeel doen. Met je vrienden, familie of met je kleinkinde-
ren,… En vergeet niet: er mag nooit gelopen worden. 

Troeven Burcht uitspelen
Herzele werd eeuwenlang 
bestuurd vanuit de Burcht en 
was één van de belangrijkste 
Heerlijkheden van ‘Het Land 
van Aelst’. 

De naam ‘Herzele’ komt uit de 7de 
eeuw van ‘Harja Sali’ of gebouw van 
de Heer. Het was een goede ver-
schansing tegen de Noormannen. De 
burcht kent ook een grote politieke 
geschiedenis en werd al meermaals 
verstevigd, veroverd, verwoest en 
heropgebouwd. De Gentenaars heb-
ben er gevochten tegen de Graaf van 
Vlaanderen. De heer van Herzele 

nam in 1302 deel aan de Guldensporenslag. De burcht werd definitief in 
de as gelegd onder het Spaanse bestuur. In 1969 werd de gemeente Herzele 
eigenaar, de huidige renovatie begon en de noordoostelijke toren herrees. 

“We willen het authentieke karakter van de toren en het park behou-
den. Maar door te investeren in het domein willen we dat de burcht van 

Herzele zijn troeven volop kan 
uitspelen. Op die manier gaan we 
de hedendaagse behoefte om te 
ontspannen ook niet uit de weg”, 
besluit ondervoorzitter Dirk 
Ruebens.

Rozen- en vlaggen-
actie op Vlaamse 
feestdag
N-VA-leden en mensen die in Herzele een 
Vlaamse leeuwenvlag zichtbaar buiten hangen 
op de Vlaamse feestdag, zullen op 11 juli een 
gele roos krijgen van één van onze schepenen 
of van de bestuursleden. Woont u in Herzele en 
heeft u nog geen Vlaamse leeuwenvlag? Geen 
nood, geef ons een seintje en we brengen die 
gratis tot bij u.

N-VA steunt judoclub
N-VA Herzele heeft 450 euro geschonken aan het goede doel. 
Dit bedrag werd geschonken aan de G-sporters van de  
Judoclub Herzele tijdens hun jaarlijks eetfestijn.

 Ondervoorzitter Dirk Ruebens



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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