
Beste Herzelenaar

Aan de vooravond van de Vlaamse 
feestdag blik ik als voorzitter van 
N-VA Herzele positief vooruit op de 
toekomst voor onze partij en Vlaan-
deren. Vorige maand werd een grote 
peiling gehouden, waarin de N-VA 
terug in de lift zit. Daarentegen blijkt 
dat de Vlaming het federale beleid 
niet waardeert.

De regering-De Croo heeft geen 
meerderheid in Vlaanderen en 
gaat sociaaleconomisch tegen de 
belangen van de werkende, sparende 
en ondernemende Vlamingen in. 
Daarvoor wordt Vivaldi overduidelijk 
afgestraft. Onze koers zit dus goed. 
Het N-VA-schip vaart vastberaden 
door. We zullen onze rol als grootste 
oppositiepartij vol overgave blijven 
vervullen, in het belang van Vlaan-
deren.

Bovendien komt er in 2023 een groot 
ideologisch ledencongres, dat ons 
met een breed gedragen en inhoude-
lijk stevig uitgewerkt arsenaal naar 
de kiezer zal laten trekken in 2024. 
Met deze positieve vooruitzichten in 
gedachten, wens ik u veel leesplezier 
en een fi jne Vlaamse feestdag.

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

@NVA_Herzelenva_herzeleN-VA Herzele

Michiel Pletinckx
Voorzitter

Dirk Ruebens
Gemeenteraadslid

een fi jne Vlaamse feestdag!
N-VA Herzele wenst iedereen

Naar jaarlijkse traditie gaan alle bestuursleden van N-VA Herzele op 11 juli op 
pad door de straten van Herzele op zoek naar leeuwenvlaggen. Aan elk huis 
waar we op onze Vlaamse feestdag een vlag zien uithangen, stoppen we om een 
leuke attentie achter te laten. 

Wil jij op 11 juli ook het beest uithangen maar heb je nog geen leeuwenvlag? 
Stuur dan een mailtje naar toon.debock@n-va.be en wij komen je persoonlijk én 
gratis een vlag brengen!

“Intussen blijven we strijden om van 11 juli een betaalde feestdag te maken voor 
àlle Vlamingen”, zegt Dirk Ruebens, bestuurslid van N-VA Herzele en nationaal 
partijraadslid. “Zo kunnen we in de toekomst allemaal samen onze Vlaamse 
feestdag vieren. Hopelijk kunnen we dat nog deze legislatuur realiseren!”

Dirk Ruebens
Bestuurslid en nationaal partijraadslidBestuurslid en nationaal partijraadslid
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 juni.



Opnieuw bankautomaten in de Herzeelse deelgemeenten?
In Vlaanderen verdwenen de afgelopen jaren steeds meer bankautomaten. Begrijpelijk, want aan het uitbaten van een 
geldautomaat zijn kosten verbonden. Het is dus niet evident om dat in zeer landelijke gebieden te blijven doen. Ook in 
Herzele is dat helaas een probleem.

Sinds het verdwijnen van de laatste bankautomaat in Sint-
Lievens-Esse is er in het zuiden van Herzele geen enkele 
bankautomaat meer te vinden. Vooral in de deelgemeente 
Steenhuize is het probleem het grootst. De doelstelling om in 
een straal van vijf kilometer geld te kunnen afhalen, wordt 
daar jammer genoeg niet gehaald. Wie slecht te been is, ziet 
zich dus genoodzaakt hulp in te schakelen.

Gemeenteraadslid Timothy Desmet kaartte dat probleem 
begin 2020 al aan op de gemeenteraad. Helaas werd daar toen 
door de meerderheid weinig gehoor aan gegeven. Na meer 
dan een jaar aandringen kon hij uiteindelijk ook de schepen 
overtuigen om contact op te nemen met Batopin, die een 
netwerk van neutrale geldautomaten wil uitrollen in het land. 
Intussen hebben we zelf al contacten gelegd en een locatie 
voor een bankautomaat in Steenhuize gevonden.
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Eindelijk erkenning van de Europese handicapkaart
De Europese handicapkaart (European Disability Card of EDC) is een o�  ciële kaart die gratis uitgereikt wordt door 
de instellingen voor personen met een handicap om de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen.  

“Partners of organisaties die de kaart erkennen, hebben zelf 
de vrijheid om de voordelen te bepalen waarvoor de kaart 
gebruikt kan worden. Het kan gaan om kortingen, audio-
gidsen of voorbehouden plaatsen”, zegt fractievoorzitter 
Toon De Bock. “Ook heel wat lokale besturen hebben de 
kaart intussen erkend en in hun verenigingen geïmplemen-
teerd. Helaas is dat in Herzele nog steeds niet het geval.”

Meer dan een paar fi nanciële voordelen
“De Europese handicapkaart biedt voor alle duidelijkheid 
méér dan alleen voordelen van financiële aard. De kaart 
bewijst dat de houder een zichtbare of onzichtbare handi-
cap heeft, zonder dat hij daarover zelf meer uitleg hoeft te 
geven. Daarnaast kan de kaart ook belangrijk zijn in con-
tact met de verschillende hulpdiensten. Zo kunnen mensen 
met autisme overprikkeld raken tijdens een interventie. 
In dat geval kan de kaart een uniek middel zijn om zijn of 
haar beperking aan te tonen. Als verpleegkundige vind ik 
dat een zeer belangrijk argument.”

Oproep naar verenigingen
“We zijn blij dat de bevoegde schepen dat nu ook eindelijk 
begint in te zien. Ze zal een oproep lanceren naar al onze 
gemeentelijke sport-, jeugd- en cultuurverenigingen om te 
vragen welke ondersteuning zij kunnen bieden aan per-
sonen met een beperking. Nadien bekijkt ze welke sociale 
tarieven er toegekend worden. Daarnaast beloofde ze ook 
om de kaart beter bekend te maken aan het brede publiek 
via de communicatiekanalen van de gemeente.”

“Goede oppositie loont. Je moet 
alleen soms veel geduld hebben. 
En laat nu net dat niet mijn 
sterkste eigenschap zijn”, lacht 
Toon.
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Gemeenteraadslid
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Gemeenteraadslid

€€

€

herzele@n-va.be

2 NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Bestuurslid in de kijker: BRENT ROELANDT
Regelmatig stellen we in ons huis aan huisblad een bestuurslid aan u voor. Dit keer is het aan Brent Roelandt. Brent is recent 
in Herzele komen wonen en engageerde zich onmiddellijk in het afdelingsbestuur van N-VA Herzele. Maar zijn politieke 
engagement is allesbehalve recent.

Dag Brent, kan je jezelf even kort 
voorstellen?
“In 1998 zag ik het levenslicht in 
Dendermonde. Ik groeide op in Lebbeke 
en liep school in Dendermonde. Nadien 
startte ik mijn opleiding politieke 
wetenschappen aan de Universiteit 
Gent. Nog voor die volledig beëindigd 
was, had ik het genoegen om aan de slag 
te mogen gaan bij Kamerlid Tomas 
Roggeman in het federaal parlement.”

“Die functie als parlementair medewer-
ker is me op het lijf geschreven. Onder-
tussen voltooi ik ook nog een andere 
masteropleiding, namelijk Bestuurs-
kunde en Publiek Management. Tegelijk 
ben ik ook al sinds 2016 actief binnen 
de N-VA en vooral Jong N-VA. Sinds 1 
mei van dit jaar ben ook trotse inwoner 
van Herzele en woon ik hier met veel 
plezier.”

Je bent dus werkzaam in het federaal 
parlement? Wat houdt die job van 
parlementair medewerker dan in? 
“Ik ondersteun Kamerlid Tomas 
Roggeman in alle mogelijke vormen. 
Zowel inhoudelijk door middel van het 
opstellen van mondelinge en schrifte-
lijke vragen, maar even goed door het 
voorbereiden van resoluties en wets-
voorstellen. Daarnaast hou ik me ook 
bezig met de communicatie en schrijf 
ik persberichten. Het is een job die elke 
dag zeer afwisselend werk met zich mee-
brengt en tegelijk enorm uitdagend is.”

Je bent al lang actief in de politiek. Hoe 
ben je erin gerold en welk parcours heb je 
al afgelegd? 
“Zelf ben ik van thuis uit al lange tijd 
Vlaamsgezind. Dat maakt dat ik al jaar 
en dag trots met onze Vlaamse Leeuw 
zwaai. Jong N-VA trok mijn aandacht 
vanwege het rationele en liberaal-con-
servatieve discours. Daarom sloot ik me 
aan bij de lokale Jong N-VA-afdeling in 
Lebbeke. Ik mocht er ook vier jaar lang 
voorzitter zijn.”

“Daarna werd ik voorzitter van de 
koepelafdeling Jong N-VA Dender en 
ik ben nu regiocoördinator voor onze 
regio Dender-Aalst-Oudenaarde. Met 
veel plezier vervoegde ik bovendien 
Jong N-VA Herzele. Ik raad het iedereen 
aan, want zo kan je zelf meewerken aan 
een leefbaarder en beter Herzele in een 
welvarend Vlaanderen.”

Wat maakt jou gelukkig als je eens niet 
met politiek bezig bent? 
“Ik leg in mijn vrije tijd heel wat kilo-
meters af, met mijn fiets of al lopende, 
aangezien ik aan duatlon doe. Dat zorgt 
ervoor dat ik mijn hoofd even volledig 

kan leegmaken. Voor mij gaat er echter 
niets boven een avondje doorbrengen 
met een leuke bende op café of restau-
rant. Samen met vrienden lachen, praten 
en zonder zorgen genieten, is voor mij 
de kern van het leven. Ondertussen, 
ook al is de coronapandemie nog niet 
volledig verdwenen, heb ik de Herzeelse 
horeca toch al wat ontdekt. En ik moet 
eerlijk bekennen: dat bevalt me enorm!”

Bedankt Brent. We komen je binnenkort 
vast en zeker eens tegen in Herzele!

Ik raad iedereen aan 
om de stap naar 
Jong N-VA te zetten: 
je werkt er zelf mee 
aan een welvarend 
Vlaanderen.”

www.n-va.be/herzele
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


