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Rechttrekking N42: verkeersveiligheid  
als topprioriteit
Na jaren van verkeersonveiligheid is er eindelijk zicht op een aanpassing van de N42. De werken zullen de 
verkeersveiligheid gevoelig verhogen, en dat juicht N-VA Herzele luidkeels toe.

Herzele wordt omringd door een aantal 
drukke gewestwegen. Enerzijds is er  
de N46, die voor vele inwoners van  
Herzele de verbindingsweg vormt  
tussen Oudenaarde, Zottegem en Aalst.  
Anderzijds is er de N42, die voor een 
aansluiting zorgt met Geraardsbergen  
en Wetteren. 

Drukke ontsluitingsweg
De N42 is alom gekend als een belangrijke 
maar ook zeer drukke ontsluitingsweg 
voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Het is een smalle weg met veel bochten 
en verschillende gebruikers: doorgaand 
(vracht)verkeer, lokaal verkeer, tractoren, 
fietsers, … De verkeersveiligheid is er 
dan ook niet vanzelfsprekend. De vele 
ongevallen beamen dat jammer genoeg.

Daarom werd het hoog tijd om de N42 
beter in te richten. Samen met Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben Weyts en 
lokale afdelingen uit de buurt engageerde 

N-VA Herzele zich om de rechttrekking 
van de N42 ten uitvoer te brengen. Na 
jaren van verkeersonveiligheid en van 
politieke discussies kondigt de eerste  
spadesteek voor het nieuwe traject zich aan.

Stedenbouwkundige vergunning 
afgeleverd

De website van het Agentschap Wegen en 
Verkeer vermeldt immers dat de steden-
bouwkundige vergunning is afgeleverd. 
Eindelijk, en vooral, geen dag te vroeg. 
Elk slachtoffer in het verkeer is er een te 
veel. Maar ook elke vorm van schade, hoe 
groot of klein de impact ook mag zijn, is 
te vermijden. N-VA Herzele is dan ook 
heel tevreden dat verkeersveiligheid een 
absolute prioriteit wordt op de N42.

Gespreksavond met Ben Weyts en eetfestijn

N-VA Herzele nodigt u graag uit voor een gespreksavond met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De rechttrekking van 
de N42 zal uiteraard een van de gespreksonderwerpen zijn. Iedereen is van harte welkom en de toegang tot de gespreksavond 
is gratis. Daarna kunt u mee genieten van ons eetfestijn. Kaarten voor het eetfestijn zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden van 
N-VA Herzele of te reserveren via mail: michiel.pletinckx@n-va.be

Zaterdag 5 oktober
Foyer van De Wattenfabriek, Solleveld 35

17 uur: ontvangst
18 uur: toespraak van Ben Weyts 
19 uur: eetfestijn
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Begin dit jaar kozen de leden van N-VA Herzele een nieuw afdelingsbestuur voor de komende drie 
jaar. Toon De Bock gaf de voorzittersfakkel door aan Michiel Pletinckx. Timothy Desmet neemt 
dan weer de taak van ondervoorzitter over van Dirk Ruebens. Samen met onze drie gemeenteraads-
leden en zeven verkozen bestuursleden vormen zij een nieuwe, enthousiaste ploeg.

“Na jaren voorzitter geweest te zijn, geef ik nu met veel ver-
trouwen de fakkel door aan Michiel”, aldus Toon De Bock. 
“Zelf leg ik mij toe op mijn nieuwe functie als fractievoorzitter 
van de N-VA in de gemeenteraad. En natuurlijk blijf ik mij 
ook als bestuurslid verder inzetten voor onze afdeling.”

Historicus met een hart voor politiek
Kersvers voorzitter Michiel Pletinckx woont in Hillegem 
en is 25 jaar. Hij is geboren en getogen in Herzele en liep 
school aan het Atheneum Herzele. Gepassioneerd door  
geschiedenis, behaalde hij een master in de geschiedenis 
aan de Universiteit Gent. Daar volgt hij momenteel nog een 
master in de politieke wetenschappen. In zijn vrije tijd is hij 
ook actief binnen Jong N-VA UGent. 

Als historicus en als politicoloog in wording is hij  
enorm geboeid door de complexe wisselwerking tussen  
geschiedenis en politiek. Michiel vindt dat Vlaanderen  
zich – als economisch sterkste regio van het land – nog beter 
moet kunnen ontplooien. Maar de communautaire realiteit  
belemmert dat nog te veel. Meer autonomie voor Vlaanderen 
is dan ook nodig. Michiel hecht ook veel belang aan onze 
Vlaamse identiteit en cultuur en aan veiligheid. 

“Als voorzitter wil ik er mee voor zorgen dat N-VA Herzele 
de Vlaamse cultuur en waarden in Herzele verdedigt”, aldus 
Michiel. “Een goed functionerende, constructieve maar 
kritische oppositie is cruciaal in een democratie. Onze focus 
ligt daarbij op een neutraal, modern en degelijk bestuur, in 
het belang van elke inwoner.”

Academicus met succesvolle onderneming
Michiel kan rekenen op de steun van ondervoorzitter 
Timothy Desmet uit Steenhuize-Wijnhuize. Timothy was 
professor in de psychologie aan de Universiteit Gent en 
werkte ook in het Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) in Boston. In 2006 richtte hij een marktonderzoeks-
bureau op dat in tien jaar tijd uitgroeide tot een onderneming 
met meer dan 60 medewerkers. In 2011 werd Timothy 
verkozen tot ‘psycholoog van het jaar’ en in 2014 tot ‘jonge 
ondernemer van het jaar in Oost-Vlaanderen’. Momenteel is  
Timothy professor aan de VUB en aan de Hult International 
Business School in Londen.

  Michiel Pletinckx (links) en Timothy Desmet (rechts), 
het voorzittersduo van N-VA Herzele.

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Herzele 
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De overige bestuursleden van N-VA Herzele

Camilla Achmedova
Secretaris

Dirk Ruebens
Penningmeester

Toon De Bock
Fractievoorzitter in  
de gemeenteraad
Communicatie- 

verantwoordelijke

Patricia Van  
Ruyskensvelde
Gemeenteraadslid

Organisatie- 
verantwoordelijke

Shirley De Troyer
Gemeenteraadslid
Fractiesecretaris

Koenraad De Decker
Lid van het bijzonder  

comité voor de  
sociale dienst

Verantwoordelijke  
sociale media

Joshua Dhondt
Medeoprichter en  
verantwoordelijke  
Jong N-VA Herzele

Vera Scheppers
Bestuurslid

Rony Stroobants
Bestuurslid

Sofie Villé
Bestuurslid

Nieuw afdelingsbestuur voor N-VA Herzele 

Jong N-VA Herzele is geboren!
Groot nieuws: ook Herzele kan voortaan uitpakken met een eigen  
afdeling van Jong N-VA! Een enthousiaste ploeg jongeren staat klaar om de 
jeugd te vertegenwoordigen, de belangen van jongeren te verdedigen en zich in 
te zetten voor een jeugdvriendelijk beleid in Herzele.  

Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud en heb je interesse om Jong N-VA  
Herzele te versterken? Stuur dan een mailtje naar: camilla.achmedova@n-va.be
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Anneleen Van Bossuyt
Christoph D’Haese
Peter Buysrogge
Kathleen Depoorter
Tomas Roggeman

Matthias Diependaele
Sarah Smeyers
Koen Daniëls
Elke Sleurs
Marius Meremans
Andries Gryffroy

Uw N-VA-verkozenen uit Oost-Vlaanderen:

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


