
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

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering. 

De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. 

R E G E R I N G  P A K T  O N D E R N E M I N G E N  E N  B E D R I J F S L E I D E R S  A A N

Di Rupo jaagt bedrijven

uit België weg
udigestrategiewijzigingen kunnen de ondernemingen de bijkomende

d twijken Tochisde reputatieschade voor ons

t b talen ERIC POMPEN

Ni t alleen de Europese Commissie plaatst vraagtekens bij de begroting 2012 die de feder

di d Ook het Rekenhof heeft een hele reeks bezwaren. Het neemt in een

l n komt zeer vaak tot de conclusie da

i taf

REKENHOF MAAKT KIPKAP

VAN BEGROTING
K R I T I E K  O P  O V E R H E I D S I N K O M S T E N

Lof der gezondheid. 
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt. 

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans 
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat

over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der 

gezondheid. Van apologie tot 
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de 
gezondheidszorg bekommert.’

Rik van Cauwelaert, 
strategisch directeur Knack
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V.U. Jürgen Neyrinck
Oudendries 54
9550 Herzele

Onze welgemeende dank ...

Herzele

Onze welgemeende dank voor de moeite die jullie gedaan hebben om de 
enquête uit ons vorig nummer in te vullen. Zoals verwacht was het ordewoord 

‘besparen’. Uw input geeft ons extra inspiratie om ons verkiezingsprogramma te 
schrijven in functie van de gemaakte opmerkingen. Lees hier meer over op 
pagina 2 van dit huis-aan-huisblad. 

Onze welgemeende dank ook voor jullie aanwezigheid, steun en hulp voor en achter 
de schermen van ons eerste eetfestijn. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen 
realiseren. De tips die ons na afl oop mochten bereiken, zullen we zeker onthouden 
bij de volgende editie. Meer hierover vindt u ook op pagina 2.

Wij hopen dat jullie ons verder zullen steunen in een - voor ons - nieuw avontuur: 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. We kunnen nu alvast een tipje 
van de sluier oplichten en meedelen dat Stefaan Lauwaert (zie foto linkerkolom), 
vandaag reeds gemeenteraadslid voor de N-VA, onze goedgevulde lijst zal trekken. 

Jürgen Neyrinck 
Voorzitter N-VA Herzele

N-VA Herzele stoomt zich klaar voor de 
gemeenteraads verkiezingen (ontbreken op de foto: 

Stefaan Lauwaert en Jurgen De Crick).
Sinds ons laatste huis-aan-
huisblad mochten we ook 
drie nieuwe bestuursleden 
verwelkomen: Anne Van 

Beneden, Ronny Stroobandts en 
Benny Appelmans.

Onze afdeling blijft aangroeien, 
maar misschien wil u ook 

deel uitmaken van onze ploeg 
en actief meewerken aan 

verandering? 
Geef ons dan een seintje:

jurgen.neyrinck@n-va.be
Of bezoek ons op onze website 

of op Facebook.

Op 14 oktober 2012 staan de 
gemeente raadsverkiezingen 

voor de deur. N-VA Herzele is 
dan ook vastbesloten om aan 

de Herzelenaar te tonen wat ze 
waard is! Onze stevig aangedikte 
ploeg trekt naar de verkiezingen 

met gemeenteraadslid 
Stefaan Lauwaert (foto) als 

lijsttrekker.

N-VA Herzele stoomt zich 
klaar voor de gemeente-

raadsverkiezingen
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Eline Du Caju, 
eerste jeugdburgemeester van Herzele

Tijdens de regenachtige dagen van de paas vakan tie 
zochten we Eline Du Caju (foto) op, de eerste jeugd-

burgemeester van Herzele en dochter van N-VA-
bestuurslid Anne Van Beneden.

Eline, kan je jezelf eens voorstellen?
Ik ben Eline Du Caju en ik woon al meer dan 10 jaar in 
Sint-Antelinks. Ik zit in het zesde leerjaar van de Vrije 
Basisschool in Aspelare. Mijn hobby’s zijn dansen, 
tennis en paardrijden. Daarnaast ga ik ook elke week 
naar de Scouts en volg ik ‘Woord’ aan de Academie in 
Herzele.

Begin dit jaar werd je door de Herzeelse Jeugd-
gemeenteraad verkozen tot jeugdburgemeester. Hoe 
ging dit in zijn werk?
In de jeugdgemeenteraad hebben we vijf werkgroepen: 
Bibliotheek, Verkeer, Sport en Spel, Milieu en Natuur 
en de Tettergazet. Iedereen mocht zijn eigen werkgroep 
kiezen, waarbinnen er een verantwoordelijke woord-
voerder, de zogenaamde schepen werd aan geduid. 
Na deze verkiezing moesten de vijf schepenen zich 
voorstellen en motiveren waarom zij burgemeester 
zouden moeten worden. Na de stemming bleek dat ik 
verkozen was, iets waar ik toch wel trots op ben. 

Op 14 oktober 2012 trekken de Herzelenaren opnieuw 
naar de stembus om hun volgend gemeentebestuur 

te kiezen. Heb je als eerste 
jeugdburgemeester tips of 
goede raad voor de volgende 
burgemeester? 
Het is vooral belangrijk dat 
de burgemeester goed naar de 
Herzelenaren luistert voor hij 
een beslissing neemt. Hij doet 
zijn werk immers voor alle 
inwoners en moet dus weten 
wat zij denken en willen. 

Ook zou ik willen dat Herzele 
een gemeente blijft waar kinderen zich mogen 
amuseren. Ik hoop dan ook dat onder meer de 
speeltuintjes aan de Burcht en in de deelgemeentes, 
de kinder- en jeugdactiviteiten, de jeugdgemeenteraad 
enzovoort kunnen behouden blijven en dat kinderen 
geen speelverbod krijgen als ze de rust ‘verstoren’. 
Het zou ook fi jn zijn mochten wagenbestuurders 
trager rijden en aandacht besteden aan de zwakke 
weggebruiker; het stadsbestuur zou er gewoon voor 
kunnen zorgen dat overdreven snelheid onmogelijk 
wordt. Daarnaast zijn goede fi etspaden een must. 

Tot slot nog een raad voor de verkiezingen: ik hoop dat 
niemand loze beloftes doet die achteraf onhaalbaar 
blijken wegens te duur of gewoon onrealiseerbaar.

Wat jullie verwachten van het nieuwe gemeente-
bestuur.

De G1000-bevraging in Herzele leverde ons heel wat 
informatie op over wat er leeft bij de Herzelenaren. Deze 
opmerkingen zullen een niet onbelangrijke bijdrage 
leveren bij het uitschrijven van ons partijprogramma 
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Toch 
willen we er jullie al enkele meegeven:

• Zuinig omspringen met onze middelen.
• Doordacht omgaan met onze overblijvende natuur, 

zelfs in het geval van inplanting van bijvoorbeeld 
alternatieve energiebronnen.

• Er is nood aan een centraal infopunt aanvullend 
aan de informatie op de gemeentewebsite.

Er was ook een opmerkelijke maar terechte opmerking 
van een inwoner: “Leven in een gemeente brengen kan 
alleen maar door de burger zelf “

Dat vinden wij een zeer terechte opmerking. De 
gemeente kan wel instaan voor toegankelijkheid en 
logistieke ondersteuning op diverse terreinen maar 
tenslotte is het de burger die het moet doen. Burgers 
vormen de gemeenschap.

Op zaterdag 10 maart 2012 was het zover: N-VA Herzele 
organiseerde haar allereerste eetfestijn. En dit bleek onmiddellijk 

een schot in de roos te zijn: niet minder dan 350 mensen zakten af 
naar zaal Sint-Lievenskring in Sint-Lievens-Esse om er te genieten 
van Vlaamse stoverij of balletjes in tomatensaus met frietjes. 

Resultaten van onze G-1000-Herzele

Sluikstorten in Herzele... zonder woorden

Vlaams N-VA-minister Geert Bourgeois, bevoegd 
voor Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige 

bescherming van acht Oost-Vlaamse parochiekerken 
ondertekend. Deze bescherming maakt deel uit van de 
thematische selectie van religieus erfgoed in neostijlen 
in Vlaanderen. De Sint-Martinuskerk in Herzele is een 
van de uitverkoren gebouwen. N-VA-voorzitter Jürgen 
Neyrinck: “We zijn zeer verheugd met dit nieuws; deze 
kerk heeft immers een grote historische, artistieke en 
sociaal-culturele waarde.”

Sint-Martinuskerk beschermd

“Een lovenswaardige en constructieve analyse door 
een jonge politieke partij.” Zo noemde schepen van 

Financiën Noël De Smet de kritiek van de N-VA op de 
Herzeelse begroting. Het schepen college van Herzele 
presenteert voor 2012 een begro ting in evenwicht. 
Maar om dat te bereiken wordt het patrimonium 
verkocht, maakt men vage beloften en blijft de 
gemeente astronomisch hoge schulden met zich 
meezeulen. 

De Herzeelse begroting voor 2012 is in evenwicht 
ondanks de sterk gestegen uitgaven voor politie en 
OCMW. Dat werd mogelijk dankzij de verkoop van 
heel wat onroerend goed. Zo moeten de verkoop van 
de biblio theek, de pastorij in Hillegem en woningen op 
de Groenlaan en het Solleveld maar liefst 1,3 miljoen 
euro opbrengen. Deze appeltjes voor de dorst werden 
op het laatste nippertje nog verkocht om een begroting 
in evenwicht te kunnen voorstellen. Zoals elke goede 
huisvader echter weet, kan men een eigendom slechts 
één keer verkopen.

SCHULDGRAAD PIEKT
Net als de voorbije jaren is de Herzeelse schuld 
gestegen. Door een extra lening van 8 miljoen euro voor 
de aankoop van de Wattenfabriek bedraagt deze nu al 
30 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit. Bovendien 
moeten evenveel schouders de komende jaren veel 
zwaardere lasten dragen, aangezien de bevolkingsgroei 
is stilgevallen.

POSITIEF ELEMENT
Toch is het niet enkel kommer en kwel. Het is positief 

dat Herzele de personeelskosten met één procent 
wil doen dalen door het gemeentepersoneel dat op 
pensioen gaat niet langer te vervangen. N-VA Herzele 
juicht dit toe, aangezien de gemeente meer dan 40 
procent van haar budget uitgeeft aan personeelskosten. 
N-VA-gemeenteraadslid Stefaan Lauwaert: “We vrezen 
echter dat natuurlijke afvloeiingen nog niet zullen 
volstaan om deze kosten te doen dalen. Tegelijkertijd 
zal met deze beslissing de werkdruk voor de andere 
personeelsleden stijgen.” N-VA Herzele pleit dan ook 
voor een creatiever personeelsbeleid in plaats van dit 
‘pappen en nathouden’. 

Ook steunt N-VA Herzele de plannen om de werkings-
kosten van de gemeente met vijf procent te verlagen. 
Hiervoor wil de gemeente de subsidies, toelagen en 
premies met 15 procent verminderen. “Hoe dit concreet 
zal gebeuren is echter nog niet duidelijk. Het is vreemd 
dat er in de begroting met geen woord gerept wordt 
over de werkingskosten van de Wattenfabriek. Of zal 
dit nieuwe culturele centrum enkel op vrijwilligers 
draaien?”, vraagt Stefaan Lauwaert zich af. 

BESTUUR ZONDER LUXE EN FRANJES
Er werd in deze legislatuur veel geïnvesteerd in Herzele. 
Veel infrastructuurwerken waren noodzakelijk, maar 
hebben de schuldenlast voor de burger nog verzwaard. 
Stefaan Lauwaert: “Daarom pleiten wij voor een sober 
bestuur zonder overbodige luxe en dure franjes. De 
gemeente en het OCMW moeten de tering naar de 
nering zetten en creatief leren omgaan met beperkte 
fi nanciële middelen. De Herzelenaar verdient dit. Maar 
de komende generaties nog meer.”

Begroting 2012: een precair evenwicht

Sint-Lievens-Esse kleurde geel 
En de oplossing is ... N-VA Herzele. 
Wij willen een andere aanpak.

op 10 maart 2012
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