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Beste Herzelenaar
Na een maandenlange en zeer
moeizame bevalling, werd de
regering-De Croo boven de doopvont
gehouden. Paars-groen, Vivaldi, Avanti,
hoe men deze regering ook wil
noemen, ze regeert met een Franstalige meerderheid en heeft een links
profiel. Dat staat volledig haaks op het
signaal dat de Vlaamse kiezer gegeven
heeft. Vlaanderen zorgt jaarlijks voor
maar liefst 70 procent van de
belastingen, 83 procent van de export
en miljarden aan transfers. Als dank
worden we in de minderheid gesteld,
met hulp van de Vlaamse traditionele
partijen.
De N-VA zal een marathonoppositie
voeren, op basis van inhoud. Wij nemen
de bekommernissen van de werkende,
sparende en ondernemende Vlamingen
namelijk wél ernstig. Zeker in deze
tijden van een gezondheidscrisis en de
daaruit voortvloeiende economische
weerslag, is het essentieel dat hun
belangen vurig verdedigd worden.
Die inhoudelijke oppositie trekken we
met N-VA Herzele consequent door
naar de lokale politiek. Onze gemeenteraadsleden houden het beleid in
Herzele constructief, maar kritisch in
het oog. Zoals het een goede
democratie betaamt, zorgen we voor
een noodzakelijke tegenwind waar dat
nodig blijkt.
Hou het veilig en gezond. Ik wens u
veel leesplezier.
Michiel Pletinckx
Voorzitter
N-VA Herzele

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 december.

Raadsleden Patricia Van Ruyskensvelde, Toon De Bock en Timothy Desmet.

Herzeelse financiële
toestand dreigt te
ontsporen
Onze N-VA fractie trok op de
Herzeelse gemeenteraad van
september aan de alarmbel. We zijn
erg verontrust over de gigantische
toename van de schulden van onze
gemeente. Die is in het eerste jaar van
de nieuwe legislatuur met maar liefst
37 procent gestegen.
N-VA Herzele is verwonderd dat de
schuld zo sterk toenam. “We hadden
van een liberaal bestuur een gezond
financieel beleid verwacht. Op dit
moment bedraagt de schuld per
inwoner 1.309 euro, terwijl dat vorig
jaar slechts 958 euro was.”
Dat het wel degelijk beter kan,
bewijzen onder meer de buren van
Sint-Lievens-Houtem en de stad Ninove.
Daar bedraagt de schuld per inwoner
respectievelijk amper 94 en 88 euro.
“Terwijl de gemeente dus schulden zou

moeten afbouwen, gebeurt in Herzele
net het tegenovergestelde”, zegt gemeenteraadslid Patricia Van Ruyskensvelde.

Stijging van de belastingen
“Het is duidelijk dat die schulden vroeg
of laat afbetaald zullen moeten
worden”, licht gemeenteraadslid
Timothy Desmet toe. “Dat betekent
onvermijdelijk dat de Herzeelse
belastingen in de toekomst zullen
stijgen. We zijn nu het geld van onze
kinderen aan het uitgeven. Elke goede
huisvader en -moeder weet dat je best
geen geld uitgeeft dat je nog niet hebt
verdiend.”
De grote schuldenberg heeft trouwens
nog meer negatieve gevolgen. “Jaarlijks
zal er ongeveer 350.000 euro aan rente
betaald moeten worden. Voor de
volledige bestuursperiode komt dat neer
op meer dan twee miljoen euro. En
daar rekenden we de financiële en
budgettaire impact van de coronacrisis
nog niet eens bij. De financiële toestand
van de gemeente Herzele dreigt
helemaal te ontsporen”, besluit
fractieleider Toon De Bock.
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Waar is de burgemeester?
We beleven uitzonderlijke tijden. Het coronavirus gaat
nog steeds tekeer. Onze ziekenhuizen hebben het nog
altijd moeilijk en het zorgpersoneel is oververmoeid.
Ook in Herzele waren er de afgelopen tijd opnieuw meer
besmettingen. Toch is de Herzeelse burgemeester
onzichtbaar.
Op de gemeenteraad van juli werd een reeks steunmaatregelen
goedgekeurd. Toch weigert de burgemeester te rapporteren
over de uitvoering ervan. “De maatregelen worden nochtans
betaald met het belastinggeld van onze inwoners. Dat is een
gemiste kans”, vindt gemeenteraadslid Timothy Desmet.
“Uitereraard begrijpen we dat de aandacht in de eerste
plaats gaat naar het bestrijden van het virus. Maar tegelijk
hebben de inwoners van Herzele het recht om te weten wat
de gemeente doet voor haar inwoners, ondernemers en het
verenigingsleven in deze crisis.”

Falende communicatie
De burgemeester moet in de eerste plaats uiteraard de
openbare orde, veiligheid en de gezondheid van onze inwoners
bewaken. Maar daar houdt het niet op. Een burgemeester
heeft ook een belangrijke maatschappelijke taak.
“Terwijl onze ministers op federaal en Vlaams niveau
inspanningen leveren om duidelijk en transparant te

communiceren over de nieuwe maatregelen, blijft het in
Herzele oorverdovend stil”, zegt gemeenteraadslid Patricia
Van Ruyskensvelde.

Kom uit uw kot!
Daarom lanceert onze N-VA-fractie een oproep: burgemeester,
kom uit uw kot! Communiceer over de toestand in onze
gemeente. Communiceer over wat je doet om deze crisis
aan te pakken en om mensen te ondersteunen. Laat je zien.
Ga in dialoog met onze inwoners. Luister naar hun noden
en verzuchtingen. Maak gebruik van sociale media. Creëer
een draagvlak voor de genomen maatregelen en vooral: stel
mensen gerust! Dat is wat wij van een burgemeester
verwachten”, concludeert fractieleider Toon De Bock.

Dirk Ruebens opnieuw verkozen als N-VA-partijraadslid
Dirk Ruebens is al jaren actief binnen N-VA Herzele. Naast bestuurslid en penningmeester, is hij ook
arrondissementeel bestuurslid van N-VA Aalst-Oudenaarde. Dirk werd onlangs opnieuw verkozen als nationaal
partijraadslid. De raad bepaalt de krachtlijnen van de werking van onze partij.
Ons bestuur is erg verheugd dat Dirk de stem van N-VA Herzele verder kan vertolken in het op een na hoogste orgaan van
onze partij. Hij zal de komende drie jaar mee zorgen voor onderbouwde beslissingen over de werking en de standpunten
van de N-VA.
“Het is boeiend om na te gaan welke problemen er zich stellen en hoe we daar als partij een
antwoord op kunnen bieden”, zegt Dirk. “Een inclusief en welvarend Vlaanderen, met inspraak
voor alle Vlamingen, dat is mijn streefdoel. Door een beter bestuur uit te bouwen, werken we
aan het Vlaanderen van morgen. En wat morgen met Vlaanderen gebeurt, dat bepaalt ons
leven.”

Extra betaalde feestdag
“Wat al een tijdje op mijn to-dolijst staat, is een extra betaalde Vlaamse feestdag voor
alle Vlamingen invoeren. Ik maak er mijn persoonlijke ambitie van om dat nog deze
bestuursperiode te realiseren”, sluit Dirk af.
Dirk Ruebens
Penningmeester

herzele@n-va.be
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Bedankt!
Succesvolle afhaaleditie eetfestijn
Op zaterdag 10 oktober organiseerde N-VA Herzele haar jaarlijks eetfestijn. Traditiegetrouw gaat dat door in de Wattenfabriek,
maar dat zat er dit jaar omwille van de coronacrisis niet in. Dus werd het een leverings- en afhaaleditie. De maaltijden werden
veilig verpakt en coronaproof afgehaald of aan huis afgeleverd door onze bestuursleden.
“Het leek ons geen goed idee om het evenement voor onbepaalde tijd uit te stellen”, vertelt voorzitter Michiel Pletinckx. “Zéker in
coronatijden is sociaal contact erg belangrijk. We waren aangenaam verrast dat zoveel leden en sympathisanten een maaltijd
bestelden. Gezien de omstandigheden was het toch wat experimenteren. We hebben er alles aan gedaan om op een veilige manier
met onze inwoners in contact te kunnen treden. Het was een blij weerzien.”
N-VA Herzele wil graag nog eens iedereen bedanken die ons gesteund heeft.

Ruim 83.000 euro subsidies voor Vrije Basisschool Herzele
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan 83.000 euro in de Vrije Basisschool van Herzele.
“Ook in deze moeilijke tijden blijven we investeren in onze schoolinfrastructuur. De nood aan extra capaciteit is groot”, zegt Vlaams
minister van Onderwijs Ben Weyts. “Naast nieuwbouwprojecten renoveren we oude schoolgebouwen met
het oog op duurzaamheid en ecologie, zodat ook die gebouwen voldoen in onder meer ventilatievoorziening.”
In totaal investeert minister Ben Weyts zo’n drie miljard euro in scholenbouwprojecten. “Die investeringsgolf komt ook Herzele ten goede. Daar zijn wij uiteraard zeer tevreden mee”, zegt N-VA-bestuurslid
Camilla Achmedova. “De 83.000 euro die de school ontvangt, zal voornamelijk gebruikt worden voor de
omschakeling van stookolie naar aardgas en het uitvoeren van de werken”, besluit Camilla.
Camilla Achmedova
Bestuurslid

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming.
De N-VA zal altijd op de barricaden staan om uw stem te laten meetellen. En met
hoe meer we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u.
Wilt u uw toekomst in eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u
dat dat alleen kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 45.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/herzele
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

