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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Twee kandidaten uit Herzele  
op de N-VA-kieslijst

Op 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. De N-VA trekt in Oost-Vlaanderen 
met een sterke, opvallend jonge lijst naar de kiezer. Ook Herzele is op de lijst vertegenwoordigd, dankzij 
Toon De Bock en Caroline De Bruyn.

Matthias Diependaele is de Oost-Vlaamse lijsttrekker voor  
het Vlaams Parlement en Anneleen Van Bossuyt is dat voor  
de Kamer. “Het is geweldig om zo’n jonge lijst te mogen  
aanvoeren”, zegt Anneleen. “De gemiddelde leeftijd van  
onze kandidaten is veertig jaar, onze jongste kandidaat is 
twintig jaar. De partij blijft investeren in nieuw talent en geeft 
nieuwe gezichten de kans om zich te profileren.”

Matthias is vastberaden om de verandering verder te zetten: 
“De voorbije vier jaar heeft de N-VA een verantwoord hervor-
mingsbeleid gevoerd, een veiligheidscultuur opgebouwd, een 
streng maar rechtvaardig migratiebeleid uitgewerkt, over  
de kwaliteit van ons onderwijs gewaakt en onze Vlaamse  
identiteit en de waarden van de Verlichting verdedigd. Wij 
willen die geboekte vooruitgang verdedigen en verderzetten.”

Ook twee kandidaten uit Herzele versterken de lijsten. Toon 
De Bock, woordvoerder van Vlaams viceminister-president 

Liesbeth Homans, staat op de vijfentwintigste plaats voor het 
Vlaams Parlement. Op de elfde plaats voor de Kamer vindt u 
Caroline De Bruyn terug. Zij viel recent voor de charmes van 
onze mooie gemeente en is kersvers inwoner van Herzele.  
Ze werkt als stafmedewerker communicatie op het partij- 
secretariaat van de N-VA in Brussel en is daar het centrale 
aanspreekpunt voor Oost-Vlaanderen op het gebied van  
sociale media.

Toon heeft er vertrouwen in: “Bij de vorige verkiezingen in 
2014 behaalde de N-VA een schitterend resultaat in Herzele. 
Met een score van meer dan 33 procent werden we de grootste 
partij van onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat we met 
onze sterke Vlaamse en federale lijst opnieuw een fantastisch  
resultaat zullen behalen, ook in Herzele. Caroline en ikzelf 
rekenen dus op uw stem, zodat we samen Herzele kunnen 
vertegenwoordigen in Brussel!”
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Toon De Bock, uw kandidaat voor het Vlaams Parlement 

Steun Toon bij zijn missie 
voor kwaliteitsvolle zorg 
door hem op 26 mei uw 
stem te geven.

Meer weten? Volg Toon op sociale 
media!

 www.facebook.com/DeBockToon/
 www.instagram.com/toon_de_bock/
 @ToonDeBock
 www.linkedin.com/in/toon-de-bock/

Een nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Herzele

Toon studeerde verpleegkunde aan de Hogeschool Gent en 
behaalde een master in de Medisch-Sociale Wetenschappen aan 
de Universiteit Gent. Na zijn studies koos hij voor het onderwijs 
en werd hij docent, opleidingscoördinator en vakgroepvoorzitter 
aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. 

Een passie voor politiek
Zijn liefde voor Vlaanderen kreeg hij van zijn grootvader mee. 
In 2012 stapte hij in de actieve politiek en ging hij voor de N-VA 
zetelen in de raad voor maatschappelijk welzijn en in het vast 
bureau van het OCMW van Herzele. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij lijsttrekker 
in Herzele en werd hij verkozen met het meeste aantal voor-
keurstemmen. Hij is nu gemeenteraadslid en fractievoorzitter.

In 2015 koos hij voltijds voor de politiek en zette hij een punt 
achter zijn vijftienjarige carrière in het hoger onderwijs. Hij 
werd raadgever welzijn, volksgezondheid en gezin van Vlaams 
viceminister-president Liesbeth Homans. Sinds april 2017 is hij 
de woordvoerder van minister Homans. 

Lokaal engagement
Ondanks zijn drukke job vindt Toon het ook belangrijk om zich 
lokaal in te zetten voor de partij. Hij was lid van het arron-
dissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde en was tot voor kort 
afdelingsvoorzitter in Herzele.

Toon wil de politieke ervaring die hij heeft opgedaan in Brussel 
inzetten om de N-VA lokaal verder te versterken en de gemeente 
goed te besturen. Hij vindt het belangrijk om actief de ideologie 
van de N-VA uit te dragen, de doelstellingen van de partij te 
bewaken en de partij verder uit te bouwen.

Een zorgzaam Vlaanderen
Toon is maatschappelijk geëngageerd en wil zijn kennis inzetten 
voor het bevorderen van gezondheid en welzijn, in het bijzonder 
voor de meest kwetsbare groepen. Hij luistert naar wat er bij de 
mensen leeft, welke problemen ze ondervinden en welke hulp ze 
daarbij kunnen gebruiken. Een zorgzaam Vlaanderen, daar gaat 
hij voor. 

Als verpleegkundige van opleiding wil hij zich voluit inzetten 
voor kwaliteitsvolle zorg, meer handen aan het bed en meer 
respect voor onze zorgverstrekkers in woonzorgcentra, zieken-
huizen en andere zorginstellingen. “We leven allemaal langer 
en blijven ook langer gezond, maar dat zorgt ook voor grote 
maatschappelijke uitdagingen”, legt Toon uit. “Ik denk bijvoor-
beeld aan eenzaamheid, sociaal isolement en de stijgende nood 
aan toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg.” 

“Het tekort aan zorgpersoneel oplossen? Dat doen we niet door 
buitenlandse zorgverleners – die vaak geen of onvoldoende 
Nederlands spreken – naar hier te halen. Dat doen we door te 
beginnen met een goede opleiding van onze zorgverstrekkers. 
We moeten de opleidingen en de zorgberoepen aantrekkelijker 
maken. Verbeter de werkomstandigheden, geef zorgverstrekkers 
een betere verloning en zorg voor meer handen aan het bed. 
Want Vlaanderen is zorg!” besluit Toon.

Op 26 mei staat Toon De Bock (42) op plaats vijfentwintig voor het Vlaams Parlement. Hij zet zich al jaren 
zowel tijdens als buiten de werkuren in voor de N-VA en is momenteel gemeenteraadslid in onze gemeente. 
Met zijn hart voor de zorgsector wil hij Vlaanderen nog zorgzamer maken. Daarvoor rekent hij natuurlijk 
op uw stem.

Toon De Bock aan het werk als 
woordvoerder van minister Homans.

Op donderdag 7 februari kozen de leden van N-VA Herzele een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en een nieuw bestuur  
voor de volgende drie jaar. Michiel Pletinckx wordt de nieuwe voorzitter van de afdeling en Timothy Desmet de nieuwe  
ondervoorzitter. In een volgende editie van ons huis-aan-huisblad maakt u uitgebreid kennis met de nieuwe voorzitter,  
ondervoorzitter en de voltallige bestuursploeg. Toon De Bock draagt de voorzittersfakkel alvast vol vertrouwen over:

“De voorbije jaren heb ik als voorzitter hard gewerkt om de 
lokale afdeling succesvol uit te bouwen en te verankeren.  
Dat heb ik altijd gedaan met heel veel overtuiging, plezier en 
voldoening! In januari legde ik mijn eed af als gemeenteraads-
lid in Herzele en werd ik meteen ook fractievoorzitter. Tijd dus 
om de fakkel door te geven aan een nieuwe afdelingsvoorzitter. 

Het is nu aan de volgende generatie om het werk verder te zetten. 
Ik heb het volste vertrouwen in het nieuwe afdelingsbestuur, 
want het zijn stuk voor stuk gemotiveerde en enthousiaste 
N-VA’ers. Ik wens de nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en het 
nieuwe bestuur dan ook heel veel succes toe! Natuurlijk blijf ik 
mij de komende jaren ook zelf als gemeenteraadslid én bestuurs-
lid verder inzetten voor onze afdeling en voor Herzele!

Michiel Pletinckx 
Voorzitter

Timothy Desmet 
Ondervoorzitter

Help mee!
Wilt u de campagne van Toon en Caroline 
ondersteunen? Dat kan!

•  Door een raamaffiche op te hangen of een 
bord te plaatsen.

•  Door mee folders te gaan bussen.
•  Door u actief in te zetten tijdens de  

campagne.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar  
toon.debock@n-va.be



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 


