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Een schepen van Dierenwelzijn in 
Herzele, of toch niet?

Op dit moment heeft  4 op de 5 Vlaamse gemeenten een schepen van Dieren-
welzijn. In Herzele was dat tot voor kort niet het geval. Of toch niet recht-
streeks. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts maakte er recent nog 
een opmerking over. In het Vlaams Parlement werd zelfs symbolisch een stoel 
leeg gelaten voor de onzichtbare schepen van Dierenwelzijn in Herzele. 

Gemeenteraadslid Timothy Desmet betreurt de situatie. “In 2017 waren er 
95 schepenen voor Dierenwelzijn in Vlaanderen, in 2019 waren dat er al 238. 
Dierenwelzijn leeft dus wel degelijk bij de bevolking en de lokale besturen, en 
terecht. We vinden het onbegrijpelijk dat Herzele, zeker als landelijke en dier-
vriendelijke gemeente, achterblijft.”

Onzichtbare schepen
Op de gemeenteraad vroeg onze N-VA-fractie om een volwaardige schepen 
van Dierenwelzijn aan te duiden. Ook de andere oppositiepartijen gingen daar 
volmondig mee akkoord. De meerderheid ging daar, tot ieders verbazing, niet 
op in. Ze argumenteerden dat die bevoegdheid onder de schepen van Landbouw 
valt. “Dierenwelzijn als een onderdeel van ‘landbouw’ zien, is een compleet 
achterhaalde en ouderwetse visie. Maar zoals gewoonlijk lachte de schepen onze 
kritiek weg”, vertelt gemeenteraadslid Patricia Van Ruyskensvelde.

Onder druk van de N-VA beloofde de schepen in de toekomst meer visibiliteit 
te geven aan dierenwelzijn. De bevoegdheid werd ook expliciet toegevoegd aan 
zijn functies. Zo zie je maar: goede oppositie loont. “We hopen dat het daar niet 
bij blijft en dat er vanaf nu ook een écht diervriendelijk beleid wordt gevoerd in 
Herzele”, besluiten onze gemeenteraadsleden.

Beste Herzelenaar

Op 3 februari 2020 werd de eerste 
coronabesmetting in ons land vastgesteld. 
Ondertussen zijn we meer dan een jaar 
verder. Vaccineren is de weg naar de 
vrijheid. We zijn erg blij dat onze gemeente 
in ‘Ter Leen’ een vaccinatiecentrum mag 
huisvesten. Onze oprechte en oneindige 
dank aan al het medisch en zorgkundig 
personeel en aan alle vrijwilligers die op 
dit moment het beste van zichzelf geven.

Maar naast vrijheid is ook democratie 
van onschatbare waarde. Om het virus te 
bestrijden, worden ingrijpende vrijheids-
beperkende maatregelen genomen. In een 
democratie is het essentieel dat daaraan 
ook een parlementair debat gekoppeld 
wordt.

De federale regering zet het parlement 
systematisch buitenspel door (vaak 
onverkozen) ministers te laten regeren via 
ministeriële besluiten. De goed berede-
neerde amendementen van de oppositie 
worden blindelings weggestemd. Dat is 
nefast voor het draagvlak bij de bevolking.

Politici moeten balanceren op een fragiele 
koord: enerzijds willen we de besmettings-
curve zoveel mogelijk afvlakken, maar 
anderzijds moeten we ook de fundamentele 
vrijheden en de broodwinning van onze 
mensen respecteren. De N-VA houdt de 
vinger aan de pols om te waken over die 
uiterst moeilijke, maar toch zo belangrijke 
afweging, ook hier in Herzele.

Ik wens u veel moed, een 
goede gezondheid en veel 
leesplezier! 

Michiel Pletinckx
Voorzitter

herzele@n-va.be N-VA Herzelewww.n-va.be/herzele
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Pijnlijke herschikking van 
bevoegdheden van 
Herzeelse schepen
Op de gemeenteraad kwam er een herschikking van de 
bevoegdheden van de Herzeelse schepen van Stedenbouw. Het 
gemeentebestuur deed dat onder het mom van ‘het homo-
geniseren van de bevoegdheden’. “Nonsens”, zegt Toon De 
Bock, N-VA-fractievoorzitter. “Het leek erop dat er iemand 
zowel voor stroper als boswachter tegelijk speelde. Maar nu 
grijpt de burgemeester dus in.”

Als schepen van Stedenbouw was Ronny Herremans bevoegd 
voor het vergunningenbeleid in onze gemeente. De combinatie 
van zijn bevoegdheden als schepen en zijn professionele activi-
teiten deed ook bij heel wat inwoners de wenkbrauwen fronsen.

Schepencollege teruggefl oten
“Een architect die woont en werkt in Herzele en die zelf bevoegd 
is voor het afleveren van bouwvergunningen? Wij stellen ons al 
van bij het begin de vraag hoe men daar zo licht kon overgaan 
bij de verdeling van de bevoegdheden”, zegt Timothy Desmet,
N-VA-gemeenteraadslid. “Na meer dan twee jaar stevige 
oppositie, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de meerderheid 
ervan te overtuigen dat dit niet de beste beslissing was.”

“Herremans is een fijne man. Ik werk graag met hem samen. 
Maar een schepen die tijdens een bestuursperiode een bevoegd-
heid moet inleveren, dat is altijd bijzonder pijnlijk. Door de uit-
leg die het gemeentebestuur eraan geeft, krijgt zijn geloofwaar-
digheid toch een flinke knauw. Daarnaast stel ik mij ook vragen 
bij de positie van meerderheidspartij CD&V. Eerst gingen ze 
akkoord met de toewijzing van de bevoegdheid aan Herremans 

en nadien gaan ze akkoord met de intrekking ervan? Bijzonder 
rommelig en inconsequent allemaal. Het toont aan dat ze weinig 
in de pap te brokken hebben binnen deze meerderheid”, weet 
Toon De Bock.

Deontologische commissie
De beslissing om Herremans de bevoegdheid van Stedenbouw af 
te nemen, werd ongetwijfeld versneld door de oprichting van de 
deontologische commissie in Herzele. Die commissie waakt 
erover dat de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden 
de deontologische code naleven. Van bij het begin werd aan-
gekondigd dat de bevoegdheidskwestie als eerste binnen de 
deontologische commissie zou besproken worden.

“Nu de oprichting en de samenstelling van de deontologische 
commissie in een stroomversnelling komen, werd de druk op 
schepen Herremans waarschijnlijk te groot. De beslissing is
 uiteraard een goede zaak voor de objectiviteit van de beoorde-
ling van de vergunningsaanvragen in de toekomst. Toch blijven 
we het dossier van dichtbij opvolgen”, besluiten onze gemeente-
raadsleden.

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 40.000 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.

herzele@n-va.be
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Een boeiende stage bij Vlaams  
parlementslid Joris Nachtergaele
In het kader van zijn studierichting Rechtspraktijk doet onze jongerenvoorzitter 
Joshua D’Hondt stage bij Joris Nachtergaele, Vlaams parlementslid en burgemees-
ter van Maarkedal. We peilen graag naar de ervaringen die hij al opdeed.

DAG JOSHUA, WAAROM KOOS JE VOOR 
DEZE STAGE?

“Politiek is voor mij altijd een boeiend 
gegeven geweest. Ook door mijn interesse 
in het recht, kwam ik op het idee om stage 
te doen als parlementair medewerker voor 
onze partij. Het partijsecretariaat bracht 
me in contact met Joris. Na een positief 
sollicitatiegesprek werd ik met veel en-
thousiasme onthaald. Ik voelde me meteen 
welkom in het team. Mijn motivatie be-
reikte een hoogtepunt toen ik vernam dat 
ik ook eigen initiatieven mocht voorstellen 
en uitwerken.”

HOE VERLOOPT JOUW STAGE IN DEZE 
CORONATIJDEN?

“Werken tijdens deze pandemie is voor 
niemand eenvoudig, ook niet voor een 
stagiair. Toch houden Joris en zijn vaste 
medewerker Tim daar absoluut rekening 
mee. We vergaderen vaak online. Dan 
krijg ik de kans om mijn voorstellen voor 
nieuwe parlementaire initiatieven en de 
reeds uitgewerkte opdrachten te presente-

ren. Ik heb niet het gevoel dat de corona-
crisis een negatieve impact heeft op mijn 
stagewerk.”

WAT HEB JE AL BIJGELEERD ALS 
STAGIAIR PARLEMENTAIR 
MEDEWERKER?

“Allereerst ben ik bezig met de uitwer-
king van een conceptnota voor een nieuw 
initiatief van Joris. Daarin hebben we 
aandacht voor de versterking van de 
lokale economie, de ecologische uitdagin-
gen, de mobiliteit en het mentaal welzijn 
van de mensen.”

“Daarnaast volg ik de actualiteit en de 
onlinecommissies van het Vlaams Parle-
ment op de voet, vooral de Commissies 
Landbouw en Buitenlands Beleid. Wanneer 
ik van daaruit de opportuniteit merk om 
een schriftelijke vraag op te stellen aan de 
minister, dan stel ik dat voor. Ook resoluties 
behoren tot mijn takenpakket. Dat zijn tek-
sten waarin het parlement een aanbeveling 
doet, meestal aan de Vlaamse Regering.”

IS ER KENNIS EN ERVARING DIE JE KAN 
 MEENEMEN NAAR HERZELE?

“Herzele is een landelijke gemeente met 
een levendige landbouwsector. De kennis 
die ik daarover heb opgedaan, wil ik graag 
meenemen naar onze afdeling. Bovendien 
liggen jongeren ook wakker van onze 
ecologische uitdagingen. Ik kan onze 
gemeenteraadsfractie voortaan helpen 
met initiatieven in verband met natuur en 
ecologie.”

Bestuurslid in de kijker: Michiel Pletinckx
Michiel studeerde aan de UGent en behaalde daar in 2017 een master in de Geschiedenis, gevolgd door een master in 
de Politieke Wetenschappen: afstudeerrichting Internationale Politiek in 2019. Als historicus en politicoloog is hij al 
jarenlang gepassioneerd door het politieke bedrijf en volgt hij de politieke actualiteit op de voet. Sinds februari 2019 is 
Michiel voorzitter van N-VA Herzele.

Naast zijn lokale politieke engagement, werkt onze voorzitter in het dagelijks leven op het N-VA-partijsecretariaat als 
communicatiemedewerker sociale media. Zo geeft Michiel dagelijks mee vorm aan de nationale communicatie van 
onze partij, in een team van enthousiaste collega’s met een hart voor Vlaanderen.

In hoofdzaak beheert Michiel samen met zijn rechtstreekse collega de nationale Twitteraccount 
van de N-VA, maar daarnaast behoort ook LinkedIn tot zijn takenpakket. Van het beantwoorden 
van reacties tot het selecteren en bewerken van fragmenten uit tussenkomsten van mandataris-
sen voor onze sociale-mediakanalen. Michiel geniet ervan om vanuit de communicatiedienst 
dagelijks zijn steentje bij te dragen aan de politieke strijd van de N-VA voor een vrij en welvarend 
Vlaanderen.

www.n-va.be/herzele
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 

014229


