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Vlaanderen feest en N-VA Herzele feest mee!

Werken aan het Vlaanderen van morgen staat 
gelijk aan een beter bestuur uitbouwen voor alle 
inwoners. Wat morgen met Vlaanderen gebeurt, 
bepaalt ons leven. 

Vlaanderen is een zelfbewuste natie geworden 
en dat tonen we graag. Ik nodig iedereen dan ook 
uit om de Vlaamse feestdag samen met N-VA 
Herzele te vieren. Ook dit jaar maken we er een 
echt volksfeest van.

Zesde groot eetfestijn  
van N-VA Herzele op  
zaterdag 7 oktober in de  
Wattenfabriek. 

Meer informatie volgt nog via 
www.n-va.be/herzele.

Noteer alvast  
in uw agenda

N-VA Herzele zit 
op sociale media!

nva.herzele

@NVAHerzele

 Ondervoorzitter Dirk Ruebens 

Rozen- en vlaggen-
actie
Iedereen die in Herzele een 
Vlaamse leeuwenvlag zichtbaar 
buiten hangt op de Vlaamse 
feestdag, zal op 11 juli een gele 
roos krijgen van één van onze 
schepenen of van de bestuursle-
den. Woont u in Herzele en heb je 
nog geen Vlaamse leeuwenvlag? 

Geen nood, geef ons 
een seintje via  
herzele@n-va.be en  
we brengen die gratis 
tot bij u.

14 juli: afspraak in Quattro bar
Iedereen welkom op 14 juli in de Quattro bar (Kauwstraat 43 in Sint-Lievens-Esse) 
vanaf 19 uur. Er is muziek en ook hapjes en drankjes. Een gezellige babbel met alle 
bestuursleden, onze schepenen en onze OCMW-raadsleden. Hopelijk kunnen we 
jullie massaal verwelkomen! Iedereen is welkom, tot dan.
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Herzele wint een Thuis voor een beeld
Herzele won een Thuis voor een beeld (wedstrijd van Radio 2) en mag in het 
najaar het beeld ‘House on Basement’ van John Van Oers een thuis geven. Het 
beeld zal geplaatst worden vlakbij het oude tramstation in de Groenlaan op de 
plaats waar nu nog een onbewoond huis staat. 

Dit onbewoond huis zal afgebroken worden om een doorgang te 
creëren naar cultuurhuis de Wattenfabriek op het Solleveld. In 
de plaats van het afgebroken huis komt het metershoge kunst-
werk van John Van Oers, een monumentale sculptuur, genaamd 
‘House on Basement’. 

Het kunstwerk bestaat uit een vernuftig skelet van buizen waar 
wandelaars en fietsers door kunnen gaan. Het is dan ook de 
bedoeling om samen met het plaatsen van het beeld de volledige 
doorgang vorm te geven. 

Aanblik Groenlaan wordt opener
Jullie, Herzelenaars, deden er alles aan om de wedstrijd te  
winnen en het beeld binnen te halen. Zo schitterden enkele  
Herzelenaars in een zelfgemaakte muziekclip en werd de  
kandidatuur van Herzele met verve verdedigd door lokale  
mensen en mensen van de dienst Cultuur tijdens de live- 
uitzending van Radio 2 in de Wattenfabriek.

Intensieve promotiecampagne
Heel veel enthousiaste vrijwilligers hebben, samen met het 
voltallige team van de dienst Cultuur, een intensieve promotie-
campagne gevoerd om de mensen op Herzele te laten stemmen. 
Er ontstond een heel aangenaam gevoel van samenhorigheid 
onder alle Herzelenaars tijdens deze campagne. Zonder al deze 
mensen was het nooit gelukt om de wedstrijd te winnen. Als 
alles goed verloopt zal het kunstwerk ‘House on basement’ van 

John Oers nog deze zomer geplaatst worden. En dit zal niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Alle Herzelenaars zullen getrak-
teerd worden op een feestelijke opening als dank voor hun inzet 
tijdens deze wedstrijd.

 Via het metershoge kunstwerk 
‘House on Basement’ creëren we 
een doorgang naar cultuurhuis 
de Wattenfabriek. De sculptuur 
van John Van Oers komt op de 
plaats van het onbewoond huis 
aan de Groenlaan.

“Alle Herzelenaars zullen getrakteerd  
worden op een feestelijke opening als dank 
voor hun inzet tijdens deze wedstrijd.”

 Schepen Sofie Hoefman

N-VA-familiedag in Wachtebeke
Op zondag 17 september is het provinciaal domein Puyenbroeck in het 
Oost-Vlaamse Wachtebeke helemaal van de N-VA. Het wordt een op-en-
top familiedag, met plezier, muziek en ontspanning voor klein en groot. 
We ontvangen u en uw familie en vrienden vanaf 10 uur ’s morgens op 
het evenementeneiland in de Klaverbladvijver. Kinderen, tieners, ouders 
én grootouders kunnen er genieten van het kinderdorp, de nostalgische 
kermis met reuzenrad, attracties voor  jongeren (en iets ouderen), begeleide 
wandelingen, animatie en optredens.
 
Meer info via www.n-va.be/familiedag2017
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Weyts investeert in Herzeelse fietsinfrastructuur
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt de 
resterende jaren van de legislatuur telkens 100 miljoen 
euro uit om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De 
focus ligt op de ‘Vlaamse ruit’. Weyts stelde vorig jaar 
al een fietsplan voor waarin hij de focus legt op woon-
werkverkeer en fietssnelwegen om meer pendelaars 
op de fiets te krijgen. Zo komen er tachtig nieuwe 
fietssnelwegen en wordt er geïnvesteerd in meer dan 
tweehonderd tracés langs de gewestwegen. Ook voor 
Herzele is dat goed nieuws.

830 kilometer fietspad in Vlaanderen
Bovendien gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpa-
den en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. 
In 2017, 2018 en 2019 wordt telkens de magische investering 
van 100 miljoen euro per jaar bereikt. Ben Weyts biedt met 
het Fietsinvesteringsplan structurele oplossingen aan. Met de 
opwaardering van fietspaden en het wegwerken van de missing 
links wil de minister Vlamingen verleiden om vaker te kiezen 
voor de fiets.

2 miljoen euro voor Herzeelse fietsinfrastructuur
Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 2 miljoen euro 
Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende 
studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in 
Herzele. “Geweldig nieuws voor de fietsers”, zegt afdelingsvoor-

zitter Toon De Bock. “N-VA Herzele ijvert al lang voor meer 
fietsinvesteringen”, zegt Toon. “Snelle en comfortabele fietsver-
bindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investerin-
gen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. N-VA 
Herzele heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor de rechttrekking 
van de N42 in Sint-Lievens-Esse, inclusief veilige fietsinfrastruc-
tuur. We hebben dit ook aangekaart bij minister Weyts.”

“Hier zaten veel fietsers in Herzele al lang op  
te wachten”, besluit Toon De Bock tevreden.  
“We plukken nu lokaal de vruchten van het  

Vlaamse investeringsbeleid.”

“Hier zaten veel fietsers in  
Herzele op te wachten.”

Afdelingsvoorzitter Toon De Bock

Politiek praatcafé was succes
Ons tweede Politiek praatcafé was terug een schot in de roos.  Je kon 
er allerlei vragen stellen en jouw mening geven. We hebben het al 
vaker gezegd en zullen het blijven zeggen: N-VA Herzele luistert naar 
jullie.

Babbelen over de werken in je straat, het verkeer in je buurt, de 
natuur, de ouderenzorg of het lokaal jeugdbeleid. Je kon op een 
informele en aangename manier kennis maken met onze schepenen, 
raadsleden en bestuursleden. 

Op al onze activiteiten en evenementen proberen we te weten te 
komen wat jij belangrijk vindt en hoe we volgens jou het wonen, leven 
en werken in Herzele nog aangenamer kunnen maken.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


