
Beste wensen en goede feesten!
Wat u ook doet of waar u ook bent, N-VA Herzele wenst u allen 
prettige en goede feesten. En een gelukkig en gezond 2019!
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Veilig thuis in een welvarend Herzele

N-VA Herzele gaat voor een  
constructieve oppositie

Onze campagne in beeld

De kracht van verandering begint in Herzele. De N-VA blijft een jonge, bruisende en dynamische 
partij, met oog voor elke Herzelenaar. We willen een duidelijke en realistische toekomstvisie uitwerken 
voor de gemeente op lange termijn. 

De N-VA wil nieuwe energie geven aan Herzele en een aanspreekpunt zijn voor de burgers. We willen 
weten wat er leeft in onze gemeente. Iedereen is dan ook welkom in onze praatcafés. Wij luisteren  
naar u.

Onze welvaart in Vlaanderen steunt op een actieve en zorgzame gemeenschap. Iedereen verdient  
een gelijke kans, maar natuurlijk zijn er geen rechten zonder plichten. Iedereen moet de  
Nederlandse taal kennen en gebruiken. Voldoende kennis van het Nederlands is niet alleen  
belangrijk voor de communicatie met de omgeving, maar ook voor het vinden van werk.

Een beter bestuur uitbouwen voor alle inwoners, dat is werken aan het Vlaanderen van  
morgen. En dat begint in de gemeente.

Dirk Ruebens
Ondervoorzitter

Bedankt, 
kiezers!



2

herzele@n-va.be

Toon De Bock

N-VA in de provincie
In ons arrondissement Aalst-Oudenaarde behaalde 
de N-VA 21,4 procent van de stemmen. Zowel Walter 
Roggeman als Marleen Van De Populiere werden  
verkozen als provincieraadslid. De N-VA- 
gedeputeerden voor de provincie Oost-Vlaanderen  
zijn Kurt Moens en Annemie Charlier. Annemie  
wordt na twee jaar vervangen door An Vervliet. 

De drie N-VA-gedeputeerden voor 
Oost-Vlaanderen: An Vervliet, Kurt 
Moens en Annemie Charlier (v.l.n.r.).

Uw verkozenen 

Toon is 42 jaar en woont in Steenhuize-Wijnhuize. Daar is hij samen met 
zijn man Jeroen een oude boerderij aan het verbouwen. Hij studeerde 
verpleegkunde aan de Hogeschool Gent en behaalde een master in de 
Medisch-Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Na zijn studies 
koos hij voor het onderwijs en werd hij docent, opleidingscoördinator en 
voorzitter aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. 

Sinds 2012 is Toon OCMW-raadslid in Herzele. In 2015 stapte Toon voltijds 
in de politiek en werd hij raadgever van Vlaams viceminister-president 
Liesbeth Homans. Hij adviseerde de minister over de dossiers binnen het 
beleidsdomein welzijn. Sinds april 2017 is hij de woordvoerder van de 
minister.

Toon is maatschappelijk geëngageerd en wil zijn kennis inzetten voor het 
bevorderen van de gezondheid en het welzijn van mensen, in het bijzonder 
voor de meest kwetsbare groepen. Hij luistert naar wat er bij hen leeft, welke 
problemen ze ondervinden en welke hulp ze daarbij kunnen gebruiken. 
Zijn liefde voor Vlaanderen kreeg hij dan weer mee van zijn grootvader.

Ondanks zijn drukke job vindt Toon het ook belangrijk om zich in te 
zetten voor de lokale afdeling. Hij wil de politieke ervaring die hij heeft 
opgedaan in Brussel inzetten om de N-VA-afdeling in Herzele verder te 
versterken en de gemeente goed te besturen. Als voorzitter van de lokale 
afdeling vindt hij het belangrijk om actief de ideologie van de N-VA uit 
te dragen, de doelstellingen van de partij te implementeren en de partij 
verder uit te bouwen.
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Kurt Moens zal de ploeg leiden en is onder meer bevoegd 
voor onderwijs, wonen, recreatie en financiën. Hij werkte een 
tiental jaar als opvoeder in een instelling voor personen met 
een mentale beperking en was de laatste vijftien jaar leerkracht 
godsdienst in het secundair onderwijs te Zelzate. In zijn thuis-
haven Evergem was hij de voorbije legislatuur OCMW-raadslid, 
voorzitter van het OCMW, schepen van Sociale Zaken en 
voorzitter van het Zorgbedrijf Meetjesland. 

Annemie Charlier was de voorbije jaren schepen van Cultuur, 
Toerisme en Landbouw in Sint-Niklaas en provincieraadslid. 
Ze engageerde zich in verschillende verenigingen: het ouder-
comité van de lagere school, de emancipatieraad, de Amedee 
Verbruggenkring, de Marnixring, de dorpsraad en de cultuur-
raad.

An Vervliet is werkzaam bij de Federale Overheidsdienst Mo-
biliteit en Vervoer. “Wie mij kent, weet dat ik een bruisend vat 
vol ideeën ben. In plaats van enkel te dromen, wil ik ook zaken 
verwezenlijken”, aldus An.  
 
“Zowel in de provincie- als in de gemeenteraad kan ik mij 
uitleven als politicus. In beide zetel ik in de commissie grond- 
gebonden materies, waarbij ik mij vooral concentreer op 
waterbeleid, fietspaden en trage wegen, noodplannen, vrijwaren 
van de open ruimte, recreatie en toerismebeleid.”

De N-VA kan met haar drie gedeputeerden in de provincie dus 
steunen op heel wat relevante werk- en bestuurservaring.

Patricia werd geboren in Zottegem op 12 mei 1960 en 
woont in het landelijke en mooie Steenhuize-Wijnhuize. 
Haar man is conciërge en tuinman. 

Ze volgde lager onderwijs in Steenhuize en Wijnhuize en 
deed haar hoger middelbaar in het Sint-Catharinacollege 
in Geraardsbergen. Nadien ging ze aan de slag als bediende 
bij GB in Ninove. Bij die keten werkte ze veertien jaar lang 
en ze eindigde er haar loopbaan als exploitatiechef in het 
filiaal van Sint-Pieters-Leeuw. Ze kreeg een aanbieding in 
een klein familiebedrijf in Velzeke en startte nadien bij de 
firma Servibox, een bedrijf dat verpakkingen in golfkarton 
produceert. Daar werkt ze nog steeds als commercieel en 
administratief bediende. Als ze tijd over heeft, leest Patricia 
graag een spannend boek, bij voorkeur in het zonnetje. 

In Herzele wil Patricia zich graag inzetten voor een betere 
verkeersveiligheid en dan vooral aan de scholen. Ze biedt 
ook graag een luisterend oor aan al wie daar nood aan 
heeft en helpt waar mogelijk om oplossingen te vinden 
voor problemen. Patricia is een Vlaming in hart en nieren 
en is dan ook 100 procent gemotiveerd.

Patricia Van Ruyskensvelde
FractievoorzitterShirley De Troyer

Shirley is 31 jaar en woont in Hillegem. Ze is gehuwd met Gunther 
en de trotse ‘mama’ van twee mopshondjes, Homer en Selma. Ze 
studeerde vier jaar aan de Hogeschool te Mechelen en behaalde 
er een bachelor Journalistiek, met als afstudeerrichting Radio. 
Daaraan voegde ze nog een bachelor na bachelor in de Toegepaste 
Audiovisuele Communicatie toe. 

Ze ging aan de slag in de media en werkte voor verschillende pro-
gramma’s en zenders, maar maakte vervolgens een totale omme-
zwaai en kwam terecht in het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. 
Daar kreeg ze snel een vaste plek en zo vond ze meer stabiliteit in 
haar leven. Ze startte er als klantenadviseur maar geeft ondertus-
sen al meer dan twee jaar het beste van zichzelf in de backoffice, 
op de dienst klantenbeheer.

In het weekend zal je Shirley weinig thuis vinden. Ze is een bezige 
bij die graag onder de mensen is. Een festival, een markt, een kermis, 
een optreden … Overal kan je Shirley tegenkomen. Ze geniet 
met volle teugen van het leven en heeft een hele brede waaier aan 
interesses.

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 onze afdeling als nieuw lid een boost te 
geven. Ze wil N-VA Herzele laten groeien en haar schouders zetten 
onder de verschillende initiatieven die onze afdeling neemt.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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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