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Denken, durven, doen: ook in Herzele

V.U. Mark De Winne 
Bevrijdingsstraat 43
9550 Herzele

Gabriel Garcia Marquez wist het al: 
“Mensen worden niet geboren op de dag dat hun moeder 
hen ter wereld brengt, maar wanneer het leven hen dwingt
om zichzelf ter wereld te brengen.” Dit geldt niet alleen voor
de geboorte van mensen, maar ook voor die van partijen.
Voorzitter Mark De Winne  
Ondervoorzitter Jürgen Neyrinck  
Gemeenteraadslid Stefaan Lauwaert

zijn trots u de geboorte mee te delen van

N-VA HERZELE op 08/09/2010
Peter: N-VA-Vlaams parlementslid Matthias Diependaele
Pamperrekening: 860-112454-49

Zij nodigen u dan ook graag uit op de babyborrel op 27 maart 2011 om 15.00 uur in Zaal Terbiest in Sint-Lievens-Esse.

Gastspreker: 

SIEGFRIED BRACKE

LID WORDEN VAN N-VA HERZELE? DAT KAN!

Als lid ontvangt u 10 keer per jaar het N-VA-Magazine en krijgt u uitnodigingen 
voor bijeenkomsten en ledencongressen. 
Lid worden kan voor slechts 12,50 euro per jaar.

Bent u 30 jaar of jonger? 
Dan betaalt u slechts 5 euro.
Bijleden sluiten zich aan voor 2,50 euro.

Voor meer info surf naar www.n-va.be/afdeling/herzele



Opiniemakers zijn het erover eens: de N-VA is op
13 juni een echte volkspartij geworden. Overal in

Vlaanderen schieten nieuwe afdelingen als padden-
stoelen uit de grond. Ook in Herzele zijn er mensen
die interesse hebben voor de N-VA. Het hoge aantal
stemmen voor onze partij (30 %) op 13 juni 2010 in
onze gemeente is daarvan een duidelijk bewijs. Het
aantal leden dat zich spontaan in onze gemeente aan-
sluit stijgt spectaculair. Het ligt dan ook voor de hand
dat een Herzeelse N-VA-afdeling niet kon uitblijven.

Begin september 2010 werd door een kern van vijf
sympathisanten, onder leiding van ons gemeente-
raadslid Stefaan Lauwaert, een aanvraag gericht aan
het arrondissementeel bestuur van Aalst-Ouden-
aarde om in Herzele een zelfstandige afdeling te

mogen oprichten.  Op 8 september werd onze aan-
vraag positief beantwoord en was de afdeling een
feit.  

Trots kondigen wij dan ook de geboorte van een
nieuw Herzeels politiek kindje aan. Vlaams parle-
mentslid Matthias Diependaele uit Zottegem wordt
de fiere “dooppeter”. Het nieuwe politiek kindje in
Herzele gaat hopelijk een mooie toekomst tegemoet!

Meer over deze plechtigheid kan u lezen op ons ge-
boortekaartje de eerste pagina.
Mij rest alleen nog alle leden, inwoners van Herzele
en sympathisanten uit te nodigen op deze gedenk-
waardige gebeurtenis.

N-VA Herzele is een feit

Marc De Winne, 
voorzitter N-VA Herzele

STEFAAN LAUWAERT
Gemeenteraadslid N-VA

39 jaar
Borsbeke

Hoofdverpleegkundige
Hobby’s: fietsen, politiek, 

reizen

MARK DE WINNE
Voorzitter 

62 jaar
Herzele

Kaderlid ‘pensioendiensten –
Brussel’ in 

loopbaanonderbreking
Hobby’s: lopen, met hondje

wandelen

KOENRAAD DE DECKER
Secretaris

33 jaar
Hillegem

Sociaal consulent
Hobby’s: huis renoveren

HANS DE WINNE
Bestuurslid

34 jaar
Herzele

Bediende - kok
Hobby’s: motorrijden

SOFIE HOEFMAN
Bestuurslid

23 jaar
Sint-Lievens-Esse

Medewerker N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers

Hobby’s: muziek, kunst, 
journalistiek, politiek, talen,

fotografie, reizen

LIVIA HENDRICKX
Bestuurslid

35 jaar
Woubrechtegem

Huisvrouw
Hobby’s: mijn gezin 

en familie

JÜRGEN NEYRINCK
Ondervoorzitter

28 jaar
Herzele

Boekhouder
Hobby’s: 

op stap met het gezin, 
karpervissen, reizen

MARIE-JOSÉ VERSNICK
Bestuurslid

58 jaar
Herzele

Onderwijzeres op rust
Hobby’s: hier en daar een

handje toesteken, 
genieten van kunst



Aan politiek doen? Daar moet je zot voor zijn!

In 1509 schreef Desiderius Erasmus al dat het zot-
ten zijn die aan politiek doen. Vandaag, meer dan

500 jaar later, geldt deze wijsheid meer dan ooit tevo-
ren. Ik zit al vijf jaar in de Herzeelse gemeenteraad en
wat ik daar heb gezien, tart soms alle verbeelding. 

PASSIONEEL DRAMASTUK
Volgens Shakespeare is de wereld één groot schouw-
toneel. Wel, de gemeentepolitiek is een van die podia.
Wie de Herzeelse gemeenteraad bijwoont, waant zich
vaak in een toneelzaal: sommige discussies komen zo
uit een passioneel dramastuk, anderen zouden niet 
misstaan in een komedie. Bepaalde gemeenteraads-
leden kunnen zelfs meedingen naar de Oscar van beste
politiek acteur. Maar er is hoop: waar men vroeger op
de pianist schoot, heeft het schepencollege nu meer res-
pect voor de mening van anderen. Als was het maar om
de democratische schijn hoog te houden ...

LUIDSTE STEM
Als oppositielid weet je dat je weinig te zeggen hebt.

Door de macht van het getal
heeft de meerderheid de luidste
stem en de meeste kansen om
het beleid te veranderen. Je kan
als oppositielid enkel construc-
tieve kritiek geven en hopen
dat het schepencollege met
jouw ideeën rekening houdt.

WIJZE POLITICUS
Dus ja: je moet zot zijn om aan
gemeentepolitiek te doen. Zot
van jouw medemens, zot van de
inwoners van Herzele. Want dat
is het wat de wijze politicus on-
derscheidt van de dwaze: de
drang om de wereld voor zijn
medemens te verbeteren. Of zoals Erasmus 500 jaar ge-
leden schreef: “Wie aan het roer van het schip staat,
moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf die-
nen.” 

Je kunt het B-H-V-verhaal best vergelijken met een
nieuwe buurman die naast je is komen wonen. Hij heeft
hard moeten lenen en kan zich nog geen koelkast per-
mitteren. Dus komt hij elke avond bij je langs om een
fris pintje te drinken. Op sommige dagen is dat voor jou
wel wat lastig, maar je gunt hem toch het frisse pintje
uit jouw koelkast (taalfaciliteiten).

Maar dagen worden weken, weken worden maanden
en maanden worden jaren en de buurman voelt zich on-

dertussen zodanig thuis bij jou dat hij bepaalt wanneer
en wat er gedronken mag worden (tegendraadse Frans-
talige burgemeesters). Wanneer je hem daar op aan-
spreekt, reageert hij furieus en zoekt steun bij zijn familie
die een straat verder woont (Brusselse Franstaligen).

De familieleden steunen het gedrag van je buurman en
eisen bovendien dat je je huis openstelt voor heel de fa-
milie, waarbij de koelkast eigendom wordt van deze fa-
milie (aanhechting faciliteitengemeenten), maar waarbij
jij die wel dagelijks dient te vullen (financiële transfers).

Wanneer uiteindelijk de vrederechter stelt dat jij gelijk
hebt én dat de buurman dan maar bij zijn familie moet
gaan drinken (uitspraak Grondwettelijk Hof), eisen de
buurman en zijn familie dat jij een koelkast voor hen
koopt (compensaties).

Daarover gaat B-H-V dus! Zullen we dan maar begin-
nen met het vervangen van de pintjes door leiding-
water? Of kleven we gewoon een sticker op onze
koelkast met de vermelding ‘Defect! Voor de Frans-
taligen la même chose!’

Wat is B-H-V eigenlijk?

Siegfried Bracke verraste vriend en vijand door zijn keuze 
voor de N-VA. Op de kamerlijst voor Oost-Vlaanderen wist hij op

13 juni 2010 een fantastisch resultaat neer te zetten. 
Met 3 415 voorkeurstemmen in ons kanton Herzele was hij zelfs

de populairste politicus in onze gemeente. 
Het is dan ook logisch dat wij Siegfried uitnodigen als centrale

spreker voor onze eerste activiteit “de babyborrel”.

Stefaan Lauwaert, 
N-VA-

gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


