
Jaargang 5 • nr. 2 • oktober 2015

www.n-va.be/herzele

V.
U.

: T
oo

n 
D

e 
Bo

ck
 -

 K
ro

m
m

es
tr

aa
t 1

4 
- 

95
50

 H
er

ze
le

 -
 to

on
.d

eb
oc

k@
n-

va
.b

e

Borsbeke • Hillegem • Ressegem  
Sint-Antelinks • Sint-Lievens-Esse  
Steenhuize-Wijnhuize • WoubrechtegemHERZELE

Dit huis-aan-huisblad is bijna volledig gewijd aan het bestuur van Herzele. Al 
die vrijwilligers brengen niet alleen nieuwe ideeën aan, ze werken ook achter de 
schermen mee. In dit blad kan u alle bestuursleden in actie zien. Ze bepalen mee 
het gezicht van de partij. Voelt u zich ook geroepen? Hebt u bepaalde ideeën of 
vragen? Kom dan gerust eens af naar ons praatcafé op 8 november. Of geef ons 
een seintje.

BESTE HERZELENAARS,

Noteer nu al in uw agenda: 

Nieuwjaarsreceptie 

N-VA Herzele

Zaterdag 23 januari 

vanaf 18 uur in de 

Wattenfabriek

N-VA Herzele bestuursleden

Politiek Praatcafé 
Zondag 8 november 
van 10 uur tot 12 uur 
in Café Berghof in Steenhuize

Babbelen over het verkeer in uw 
buurt, de natuur, de ouderenzorg 
of het lokaal jeugdbeleid. U beslist 
waarover u wil spreken. U kan 
allerlei vragen stellen en u kan 
uw mening geven. We nodigen u 
graag uit voor ons politiek praat-
café. Wil u uw mandatarissen eens 
persoonlijk spreken? Hebt u vra-
gen over de bibliotheek, de burcht-
concerten of het sportcentrum? Wil 
u meer weten over inburgering? 
Of hebt u nieuwe ideeën? Kom 
dan gerust eens af. N-VA Herzele 
wil naar u luisteren. Iedereen is 
welkom.
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De Groenlaan was ooit een weide met vijvers. 

De koetsiers stopten 
daar om te overnachten 
en lieten hun paarden 
in die vijvers drinken. 
Er liepen daar ook 
ganzen en die moesten 
bewaakt worden. 

Vandaar de bijnaam 
‘De Ganzenwachters’.

De Ganzenwachters

www.n-va.be/herzeleherzele@n-va.be

Hilair De Graeve (links op de foto)
Woubrechtegem

Na een gevarieerde loopbaan (waaronder 25 jaar zaak-
voerder van HerbruikLijn) ben ik pas gepensioneerd. 
In de vrije tijd die me te wachten staat, hoop ik door 
mijn engagement bij N-VA Herzele mee te kunnen wer-
ken aan een sociaal, actief en autonoom Vlaanderen. 

De minachting in dit land voor onze opgebouwde 
welvaart, solidariteit, taal en identiteit blijven een 
belangrijke drijfveer. Maar hier in Herzele/Woub-
rechtegem zijn leefmilieu en sociale mobiliteit mijn 
grootste interesses.

Edwin Vanrumbeke
Hillegem

Ik ben filiaalmanager bij Solutions in Roeselare. 
We doen proces automatisering en maken industri-
eel elektrisch materiaal. 

Ik vind het leuk om zelf te helpen aan de motor van 
de vooruitgang. Het is eigenlijk investeren in de 
toekomst.

Dirk Ruebens
Hillegem

Ik heb Motorvoertuigtechniek gestudeerd in Brugge 
en werk bij Volvo Trucks in Oostakker. Mijn eerste 
ervaringen in het organiseren van activiteiten deed als 
voorzitter van de dekenij Oude Bareel in Gent. Bij de 
oprichting van de N-VA was ik voorzitter van de afde-
ling St-Amandsberg-Oostakker en arrondissementeel 
bestuurslid in Gent-Eeklo. Onlangs ben ik verhuisd 
naar Hillegem en momenteel ben ik bestuurslid bij 
N-VA Herzele. 

Als bestuurslid kan ik het beleid mee bepalen. Iedere 
maand hebben we minstens één vergadering en daar 
bespreken we wat er leeft in de gemeente. Waar zijn bespreken we wat er leeft in de gemeente. Waar zijn 
er problemen, welke oplossingen we bieden we aan, 
welke standpunten gaan we innemen? Meerdere keren 
per jaar organiseren we ook zelf activiteiten. Kijk ge-
rust maar eens naar de webstek van N-VA Herzele. En 
verder werk ik ook mee aan dit huis-aan-huisblad. 

Vera Scheppers, penningmeester
Herzele

“Omdat ik het milieu belangrijk vind.” “Om Vlaanderen mee vorm te geven.”“Omdat ik de mensen graag help.”

De 11 julivieringen zijn een echt volksfeest voor 
iedereen. De tijd van lange toespraken in achter-
zaaltjes is al lang voorbij. De Vlaamse feestdag 
moet een hoogdag zijn voor iedereen die in Vlaan-
deren woont. Hopelijk wordt het ooit een betaalde 
verlofdag voor ons allemaal.

Vlaanderen is ondertussen een zelfbewuste ge-Vlaanderen is ondertussen een zelfbewuste ge-Vlaanderen is ondertussen een zelfbewuste ge-Vlaanderen is ondertussen een zelfbewuste ge-
meenschap  geworden. En dat vieren we graag. meenschap  geworden. En dat vieren we graag. meenschap  geworden. En dat vieren we graag. meenschap  geworden. En dat vieren we graag. meenschap  geworden. En dat vieren we graag. 

Het Vlaams feest in Steenhuize-Wijnhuize was 
een schot in de roos. Een prachtige omgeving, zeer 
goed weer en ruim 300 feestvierders. goed weer en ruim 300 feestvierders. 

Toen The Fat Cats bestuurslid Vera Scheppers uit-Toen The Fat Cats bestuurslid Vera Scheppers uit-Toen The Fat Cats bestuurslid Vera Scheppers uit-
nodigde voor een duet op het podium, zat de sfeer nodigde voor een duet op het podium, zat de sfeer nodigde voor een duet op het podium, zat de sfeer 
er volledig in. We hebben er allen van genoten en er volledig in. We hebben er allen van genoten en er volledig in. We hebben er allen van genoten en 
danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan danken de leden, sympathisanten en allen die aan 
dit feest hebben meegewerkt.dit feest hebben meegewerkt.dit feest hebben meegewerkt.dit feest hebben meegewerkt.dit feest hebben meegewerkt.dit feest hebben meegewerkt.

Vlaams feest

Wendy Ronsijn (links)
Sint-Lievens-Esse

Patricia 
Van Ruyskensvelde 
(rechts)
Steenhuize
Secretaris en gemeente-
raadslid / fractievoorzitter
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

391_15X_Herzele.indd   3 12/10/2015   10:44:37


