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Veilig thuis in een welvarend Herzele

Een nieuwe ploeg (p. 3)Toon & Timothy (p. 2)

Van links naar rechts: 
Dirk Ruebens, Timothy Desmet, Shirley De Troyer, Toon De Bock, Patricia Van Ruyskensvelde, Koenraad De Decker

Toon De Bock kandidaat-burgemeester in Herzele
Toon De Bock, huidig voorzitter van N-VA Herzele en woordvoerder van Vlaams viceminister-president 
Liesbeth Homans, trekt de N-VA-lijst in Herzele bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

“Ik heb de afgelopen jaren heel wat politieke ervaring opgedaan, als voorzitter van de N-VA in Herzele en als OCMW-raadslid, maar 
uiteraard ook als woordvoerder van minister Homans. Ik wil deze ervaring nu gebruiken om Herzele in de toekomst beter te besturen. 
Een stem voor mij en de N-VA van Herzele, is een stem voor een veilig, verantwoord en Vlaams beleid”, zegt Toon De Bock. 

Nieuwe ploeg
De N-VA beleefde woelige tijden na het vertrek van twee schepenen en velen stelden zich de vraag hoe het met de N-VA in Herzele 
verder moest. “Ik waardeer die bezorgdheid oprecht, maar de inwoners van Herzele hoeven zich echt geen zorgen te maken”, lacht 
Toon. “Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is gekomen. Beide schepenen reden voor eigen rekening. Postjespakkers horen niet 
thuis bij de N-VA. De twee zitten nu waar ze écht thuishoren. We staan klaar met een nieuwe en enthousiaste groep, een mix van 
mensen met ervaring en nieuwkomers, om naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Met heel veel trots stel ik dan ook graag 
onze top vijf en onze lijstduwer voor.” 
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Toon De Bock, lijsttrekker en 
kandidaat-burgemeester
De 41-jarige voorzitter van N-VA Herzele is ver-
pleegkundige en licentiaat in de medisch-sociale 
wetenschappen. De Bock maakte snel carrière 
binnen de N-VA. Hij stapte pas in 2012 in de 
actieve politiek toen hij voor het eerst opkwam 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd 
OCMW-raadslid en zetelt sindsdien ook in het 
Vast Bureau. 

In 2015 ging hij aan de slag als adviseur Volksge-
zondheid, Welzijn en Gezin op het kabinet van 
viceminister-president Liesbeth Homans. Sinds april 
vorig jaar is hij woordvoerder van de minister. 

“Ik ben oprecht trots dat ik deze jonge en enthousiaste 
ploeg naar de gemeenteraadsverkiezingen mag leiden. 
Het zijn stuk voor stuk competente en enthousiaste 
kandidaten. De N-VA doet het goed, zowel qua beleid 
als in de peilingen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen 
in dat we ook in Herzele een goed resultaat zullen 
neerzetten”, besluit Toon De Bock.

Timothy Desmet, lijstduwer
De N-VA is al langer de populairste partij bij onder-
nemers. Onze lijstduwer Timothy is een echte meer-
waarde voor de partij. Succesvol, intelligent, met een 
duidelijke visie op ondernemen, zodat hij het lokale 
economische beleid naar een hoger niveau kan tillen. 
Net wat Herzele, en onze lokale ondernemers in het 
bijzonder, nodig heeft. 

Na een carrière als professor Psychologie aan de Univer-
siteit Gent en als visiting scientist aan het MIT in Boston, 
richtte Timothy Desmet in 2006 het marktonderzoeks-
bureau Profacts op. Op tien jaar tijd bouwde hij Profacts 
uit tot het snelstgroeiende onderzoeksbureau in België 
met intussen meer dan 60 medewerkers.

In 2011 werd Timothy verkozen tot ‘Psycholoog van het 
Jaar’ en in 2014 ‘Jonge Ondernemer van het Jaar van 
Oost-Vlaanderen’. Timothy woont in Steenhuize en is ge-
trouwd met Yora Vandenhaute. Als sommelier is hij vaak 
op pad om goeie restaurants en wijnen te leren kennen.

Van Volksunie tot N-VA  
Herzele
De N-VA is ontstaan in 2001, toen de Volksunie op-
splitste na onenigheid over het Lambermontakkoord. 
Na een ledenreferendum werd de groep rond Geert 
Bourgeois overtuigend de erfgenaam van de VU. Ze 
richtte de Nieuw-Vlaamse Alliantie op, met Geert 
Bourgeois als voorzitter.

Onder voorzitter Bart De Wever werd de N-VA de grootste Vlaamse 
partij. Maar om werkelijk een Vlaamse volkspartij te worden, moest 
ze lokaal verankeren in de gemeenten. In die context ontstond N-VA 
Herzele in 2010. Het doel: Herzele op een Vlaamsgezinde manier 
besturen.

Ook hier bouwde de N-VA voort op de Volksunie. In 1976 behaalde 
de VU in Herzele twee zetels en in 1982 scoorde ze drie zetels. Maar 
met N-VA Herzele overtroffen we in 2012 ruim alle voorgaande 
scores met 16,82 procent, goed voor vier zetels. 

Veel bestuursleden en ook heel wat kandidaten op de lijst waren er 
al bij in de VU-tijd. De slogan ‘Werk en Welvaart in een Zelfstan-
dig Vlaanderen’ is in grote mate door de VU gerealiseerd. Nu heeft 
de Vlaming recht op een aanvulling: veilig thuis in een welvarend 
Vlaanderen. N-VA Herzele zal er alles aan doen om daaraan te wer-
ken voor de Herzelenaar.

“De N-VA zal er alles aan 
doen om u een veilige 
thuis te bieden in een 
welvarend Herzele.”

Michiel Pletinckx, bestuurslid
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Van links naar rechts: Patricia Van Ruyskensvelde, Dirk Ruebens, Koenraad De Decker, Toon De Bock, Shirley De Troyer, Timothy Desmet

Patricia Van Ruyskensvelde, huidig N-VA-gemeenteraadslid in Herzele
Patricia is geboren in Zottegem maar woont al jaren in Steenhuize, met haar man Rony die conciërge en tuinman is van het prachtige 
kasteel van Steenhuize. Ze werkt als commercieel en administratief bediende bij de firma Servibox, een bedrijf dat allerlei verpakkings-
materiaal produceert in golfkarton. Patricia is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de N-VA in Herzele. “De Verandering werkt. 
Ik ben Vlaming in hart en nieren en daarom ben ik 100 procent gemotiveerd om mij opnieuw kandidaat te stellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in Herzele”, zegt Patricia. 

Koenraad De Decker, huidig OCMW-raadslid in Herzele voor de N-VA
Koenraad De Decker is 40 jaar, gehuwd met Deborah en woont in deelgemeente Hillegem. Na zijn studies maatschappelijk werk ging 
Koenraad aan de slag in de drughulpverlening. Als maatschappelijk assistent heeft Koenraad op politiek vlak vooral voeling met de 
werking binnen het OCMW. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zetelt hij in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 
het OCMW en in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Op die manier gaat Koenraad een maatschappelijk sociaal engagement 
aan om gelijke kansen te creëren voor elke inwoner van Herzele. Een opdracht die hij met veel overgave uitoefent. Een man met het 
hart op de juiste plaats …

Shirley De Troyer
Shirley De Troyer is 30 jaar, woont in Hillegem en is gehuwd met Gunther. Ze studeerde vier jaar aan de Hogeschool te Mechelen 
waar ze haar bachelor journalistiek behaalde. Na ongeveer 1,5 jaar in de media, voor verschillende programma’s en zenders, maakte 
ze een totale ommezwaai en kwam ze terecht in het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Voor Shirley zijn dit haar eerste stapjes in de 
politieke wereld. Ze zocht en vond met veel enthousiasme een plaatsje bij N-VA Herzele. Ze is erg gemotiveerd om N-VA Herzele een 
boost te geven als nieuw lid. 

Dirk Ruebens, ondervoorzitter van N-VA Herzele
Dirk werkt als technicus bij Volvo Trucks in Oostakker. Zijn eerste ervaringen in het organiseren van activiteiten deed hij op 
als voorzitter van de dekenij Oude Bareel in Sint-Amandsberg. Nadien werd Dirk lid van de Volksunie en binnen de afdeling 
Sint-Amandsberg werd hij persverantwoordelijke en verantwoordelijke voor het leden- en sympathisantenblad. Bij de oprichting 
van de N-VA werd hij voorzitter van de afdeling Sint-Amandsberg-Oostakker en korte tijd nadien werd hij ook arrondissementeel 
bestuurslid in Gent-Eeklo. Intussen is Dirk naar Hillegem verhuisd en is hij ondervoorzitter van de afdeling Herzele, arrondisse-
menteel bestuurslid in Aalst-Oudenaarde en lid van de partijraad. Een trouwe partijsoldaat en een Vlaams-nationalist van het eerste 
uur. Dirk is sociaal geëngageerd en komt op voor de zwakkeren. “Iedereen verdient een gelijke kans. Daar wil ik voor vechten. Maar 
natuurlijk zijn er geen rechten zonder plichten en dat begint met de kennis van de Nederlandse taal”, zegt Dirk.



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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