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V.U.: DIRK RUEBENS - BERGAFSTRAAT 39 - 9550 HILLEGEM

Beste Herzelenaar,
Alle bestuursleden bespreken wat 
er leeft in de gemeente. Ze bieden 
oplossingen aan en zijn het gezicht 
van de partij. Ontdek de bestuurs-
leden en de N-VA verkozenen op 
onze webstek of leer ze kennen 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Wil je meer weten over de ge-
meenteverkiezingen in 2018? Voelt 
U zich geroepen om mee te doen? 
Heb je bepaalde ideeën of vragen? 
Kom dan gerust eens af naar onze 
nieuwjaarsreceptie.

Meteen wil ik U ook goede feesten 
wensen. Wat U ook doet of waar U 
ook bent, geniet van de feestdagen 
en hou het veilig voor iedereen.

Dirk Ruebens 
Ondervoorzitter

Nieuwjaarsreceptie N-VA Herzele  
zondag 21 januari om 11 uur 
in de Wattenfabriek. 

Noteer alvast  
in uw agenda

Toon De Bock nieuwe woordvoerder van 
minister Liesbeth Homans
Toon De Bock is sinds april de nieuwe woordvoerder van viceminis-
ter-president Liesbeth Homans. De 41 jarige voorzitter van onze afde-
ling was voorheen raadgever ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ op 
het kabinet van minister Homans. 

Als woordvoerder is hij verantwoordelijk 
voor de communicatie van de minister, 
staat hij de pers te woord en vergezelt hij 
de minister op bezoeken, toespraken en 
evenementen. 

Onverwachte kans 
Eenvoudig is dat niet. Minister Homans is 
niet alleen viceminister-president van de 
Vlaamse regering, maar ze heeft ook heel 
wat bevoegdheden als Vlaams minister: 
Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen, Ar-
moedebestrijding en Sociale Economie. 
“De vraag kwam totaal onverwacht”, zegt 
Toon. “Ik wist wel dat Liesbeth een nieuwe 
woordvoerder zocht, maar ik had nooit 
verwacht dat ze het aan mij zou vragen. 
Het was immers de bedoeling dat ik tot het 
einde van deze regeerperiode het beleids-

domein ‘Welzijn’ zou opvolgen voor haar. 
Uiteindelijk heb ik niet lang getwijfeld en 
heb ik de job aanvaard.”

Meerwaarde voor N-VA Herzele
“Er komen heel wat verschillende dossiers 
op mij af, maar het is een boeiend avon-
tuur en een ongelofelijke leerschool! Ik 
krijg de komende jaren de kans om nog 
meer politieke ervaring op te doen en dat 
is ook een meerwaarde voor onze lokale 
afdeling. 

Ik ben er zeker van dat de minister in 
aanloop van de gemeenteraadsverkiezin-
gen wel eens een bezoek zal brengen aan 
Herzele om onze verkiezingscampagne 
persoonlijk te komen ondersteunen”, 
besluit Toon. 

 Minister Liesbeth Homans vraagt Toon 
De Bock of hij haar woordvoerder wil zijn.

N-VA Herzele wenst u 
een fijn 2018!

Dirk Ruebens in partijraad p. 2 N-VA Herzele in Beeld p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

herzele@n-va.be

Integratie gemeente en OCMW
Een betere dienstverlening en minder mandaten
De kogel is door de kerk. De integratie van gemeente en OCMW is een feit. Het decreet “lokaal bestuur” 
van Vlaams N-VA minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans werd goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. 

Vanaf 2019 geen aparte gemeente- en OCMW-raden 
De gemeenteraadsleden zullen automatisch ook OCMW-raadslid zijn 
en het schepencollege wordt automatisch ook het vast bureau van het 
OCMW. En één algemeen directeur zal de leiding hebben over al het 
personeel. Steunaanvragen (van het huidige OCMW) zullen uiteraard 
niet op de gemeenteraad besproken worden. Dit zal beslist worden in 
een klein ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’. 

Betere dienstverlening dankzij de N-VA! 
Het integreren van de OCMW ’s in de gemeentebesturen zorgt 
voor een betere gemeentelijke organisatie en een betere dienst-
verlening. Maar ook het aantal politieke mandaten zal hierdoor 
drastisch verminderen. Door het wegvallen van de OCMW-raads-

leden alleen al, verdwijnen er 925 politieke mandaten in Vlaande-
ren. Samen met het schrappen van een schepenmandaat in iedere 
gemeente en de halvering van het aantal provincieraadsleden, 
zorgt dit voor minstens 1 500 politieke mandaten minder. Door 
de beperking van het aantal bestuurders in de raden van bestuur 
van de intercommunales verdwijnen er ook hier ongeveer 1 000 
politieke mandaten. Concreet voor Herzele komt de integratie neer 
op een besparing van minstens 10 politieke mandaten. U ziet, de 
verandering werkt en wij werken intussen verder... voor Vlaande-
ren, voor Herzele, maar vooral… voor u! 

Toon De Bock, voorzitter N-VA Herzele

Volg N-VA Herzele op Instagram
U kunt ons volgen op Facebook:  

 nva.herzele,  Twitter @NVAHerzele en vanaf nu ook op Instagram: nva_herzele.

Dirk Ruebens verkozen in het 
AB en de partijraad
Ondervoorzitter Dirk Ruebens werd verkozen om de afdeling 
Herzele te vertegenwoordigen in het arrondissementeel bestuur 
Aalst-Oudenaarde. 

Na het algemeen ledencongres is de partijraad het hoogste or-
gaan van de partij. De partijraad bepaalt de krachtlijnen van de 
werking van de N-VA. De N-VA ministers en het partijbestuur 
bespreken er de beleidskeuzes en de politieke actualiteit. De dos-
siers van de werkgroepen zijn goed uitgewerkt en Dirk is blij dat 
hij daarover mee kan beslissen. Alles wordt eerst in de partijraad 
besproken en gestemd. ‘De N-VA is duidelijk een democratische 
volkspartij’ besluit Dirk.

1 februari om 20 uur Arjaantheater, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen

Theo Toert
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken komt er de beloofde verandering graag 
toelichten. Theo’s gedrevenheid wankelt niet. Al zijn werk staat in het teken van een betere 
samenleving en een sterker Vlaanderen. Zijn daadkrachtig en streng maar rechtvaardig beleid, 
maken van hem één van de populairste politici van het land.

Bent u benieuwd of heeft u vragen? Kom dan gerust eens af.

N-VA Herzele wenst  
u een prettige Kerst!
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Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuwe omnipiste en kunstgrasveld in Borsbeke
Op vraag van onze N-VA schepen Stefaan Lauwaert werd de 
aanleg van een nieuwe omnipiste rond het voetbalveld in Borsbeke 
goedgekeurd. Er werd een terrein bijgekocht en er komt meteen 
een nieuw kunstgrasveld. Er komen ook een nieuwe parking met 
LED verlichting, nieuwe kleedkamers en een gescheiden afwate-
ring en riolering. Het bestaande sportterrein wordt dus grondig 
gerenoveerd. Bovendien zullen allerlei nieuwe sporten (lopen, 
skeeleren, rolschaatsen, fietsen,…) hun weg vinden naar Herzele. 
Daarbij zetten we ook volop in op de G-sport, sport voor minderva-
lide mensen.

Nieuwjaarsreceptie op zondag 21 januari om 11 uur
in de Wattenfabriek, Solleveld 35, Herzele
N-VA Herzele nodigt U graag uit op haar nieuwjaarsreceptie in de Wattenfabriek. U bent welkom om te klinken op een 
gelukkig en een gezond 2018. Tijdens de receptie gaan we de lijsttrekker en enkele kandidaten voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018 aan u voorstellen. 

Maar zoals altijd luisteren we ook graag naar U en willen we weten wat er leeft in Herzele. We ontvangen U graag met een 
hapje en een drankje. 

Iedereen is welkom. 

N-VA Herzele in Beeld

 Dirk Ruebens op de N-VA-familiedag in Wachtebeke.

 Fractievoorzitster Patricia Van Ruyskensvelde op de jaarmarkt.

 Vera Scheppers en The Fat Cats lieten zich nog eens gaan.

 Schepen van Cultuur Sofie Hoefman tijdens het Vlaams feest.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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