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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 25 september. Sommige foto’s dateren van voor de coronamaatregelen.
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N-VA redt het coronaplan van de  
gemeente Herzele
De gemeenteraad van juli keurde het relanceplan voor het postcoronaherstel van 
de gemeente goed. 

“Dat plan heeft als doel om al onze 
inwoners te ondersteunen en het sociale 
en culturele leven en de lokale economie 
opnieuw te stimuleren na de lockdown 
van maart”, zegt fractievoorzitter Toon 
De Bock. “Daarvoor werd een taskforce 
opgericht waar alle politieke partijen, 
meerderheid én oppositie, in vertegen-
woordigd zijn. N-VA Herzele heeft hard 
gewerkt aan het plan en gelukkig maar. 
Zo blijkt dat er maar bijzonder weinig 
voorstellen van de meerderheid  
kwamen.”

N-VA drukt stempel op coronaplan
“Nochtans zou je er mogen van uitgaan 
dat net de bevoegde schepenen het beste 
zicht hebben op welke maatregelen er 
genomen moeten worden binnen hun 
bevoegdheden”, zegt gemeenteraadslid  
Timothy Desmet. “Zonder de N-VA 

was het relanceplan maar een bijzonder 
mager beestje geweest.”

  29 van de 48 actiepunten in het relance-
plan werden aangebracht door de N-VA. 
  15 van de 17 maatregelen ter  
ondersteuning van onze lokale economie 
kwamen er op voorstel van de N-VA.
  9 van de 10 maatregelen ter  
ondersteuning van het verenigingsleven 
kwamen van de N-VA.

“Het is niet moeilijk om een gemeente te 
besturen als alles goed gaat. Maar ook in 
een crisis verwachten we een daadkrach-
tig gemeentebestuur dat snel reageert 
en onmiddellijk de nodige maatregelen 
neemt. De huidige meerderheid heeft  
nu bewezen dat ze in een crisis de N-VA  
nodig hebben om de gemeente te  
besturen”, besluit gemeenteraadslid 
Patricia Van Ruyskensvelde. 

De N-VA-fractie drukte haar stempel op het relanceplan van de gemeente:  
Patricia Van Ruyskensvelde, Toon De Bock en Timothy Desmet.

Beste Herzelenaar

In dit huis-aan-huisblad bieden we 
u een inkijk in de recente politieke 
werkzaamheden van N-VA Herzele. 
De voorbije maanden overheerste één 
woord: corona.

Veel Vlamingen werden op een of  
andere manier getroffen door het 
coronavirus. Velen hebben het de  
afgelopen maanden moeilijk gehad  
op sociaal en/of financieel vlak of  
hebben misschien wel iemand aan  
het virus verloren. 

Covid-19 teistert onze samenleving.
We hebben tonnen respect voor 
iedereen die onze samenleving in deze 
moeilijke tijden rechthoudt, in het 
bijzonder de mensen in de zorg die 
dagelijks in de frontlinie staan om het 
virus te bestrijden. Het is de collectieve 
verantwoordelijkheid van ons allemaal 
om hen te helpen in die strijd, door 
de afgekondigde maatregelen goed te 
blijven naleven.

Hou het veilig en gezond. Ik wens u  
veel leesplezier.

Michiel Pletinckx
Voorzitter  

N-VA Herzele

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 
andere Vlamingen deel uitmaken 
van de grootste partij van het land? 
Word dan nu lid van de N-VA: dé 
partij die haar principes en haar 
kiezers vooropstelt. Werk met  
ons mee aan vooruitgang voor 
Vlaanderen. 

www.n-va.be/word-lid



herzele@n-va.be

Dirk Ruebens in  
arrondissementeel bestuur
Dirk Ruebens van N-VA Herzele zal vanaf heden onze 
afdeling vertegenwoordigen in het arrondissementeel 
bestuur van N-VA Aalst-Oudenaarde.

Het arrondissementeel 
bestuur stimuleert en 
ondersteunt alle lokale 
N-VA-afdelingen maar 
organiseert zelf ook  
allerlei activiteiten voor de 
leden. Bovendien heeft het 
arrondissementeel bestuur 
een belangrijke taak bij de 
lijstvorming bij de verkie-
zingen. Daarnaast is Dirk 
ook nationaal partij-
raadslid en bestuurslid en 
penningmeester van N-VA 
Herzele. Hij werkte samen 
met onze raadsleden en de 
voorzitter mee aan het co-
ronaplan van de gemeente. 

“We hebben hard gewerkt 
aan het plan, construc-
tief meegewerkt met 
de meerderheid en het 

resultaat mag er zijn. Met 
N-VA Herzele hebben we 
duidelijk onze stem laten 
horen en onze stempel ge-
drukt. Dankzij onze inzet 
hebben we een hele reeks 
maatregelen genomen voor 
onze ondernemers, onze 
verenigingen, personeel 
en kwetsbare gezinnen. 
Zo krijgt iedereen die 
is getroffen de nodige 
ondersteuning”, zegt Dirk. 
“Onze welvaart in Vlaan-
deren steunt op een actieve 
en zorgzame gemeenschap. 
We blijven een jonge en 
bruisende partij met oog 
voor elke 
Herzele-
naar.”

Toon De Bock niet welkom als vrijwilliger in woonzorgcentrum 
De eerste coronagolf trof ons woonzorgcentrum Ter Leen 
zwaar. In totaal overleden negen bewoners door een  
besmetting met het coronavirus. Maar ook voor  
het personeel waren het bijzonder zware tijden. 

Toon De Bock, fractievoorzitter van N-VA Herzele en zelf 
verpleegkundige, bood zich meermaals aan om vrijwillig bij te 
springen op de Covid-19-afdeling van het woonzorgcentrum, 
maar het gemeentebestuur ging daar niet op in. En dat terwijl 
ze op hetzelfde moment een oproep lanceerden voor extra 
verpleegkundigen die konden inspringen omdat de werkdruk 
voor het personeel zeer hoog was. Een mandataris van Open Vld 
daarentegen werd wel toegelaten om hulp te bieden. 

Politieke spelletjes boven welzijn
“Onbegrijpelijk”, zegt Toon. “Ik vind het erg dat het gemeente- 
bestuur in dergelijke omstandigheden de politieke kleur boven 
het welzijn van onze bewoners en het personeel stelt. De werk-
druk voor het personeel was immers gigantisch hoog. Ik vind 
het vooral heel jammer voor al onze verpleegkundigen en 
verzorgenden die elke dag het beste van zichzelf hebben gegeven 
in moeilijke omstandigheden. Zij hadden de extra hulp goed 
kunnen gebruiken.”

 Toon De Bock bood zijn hulp aan als vrijwilliger in het woonzorg- 
centrum, maar het gemeentebestuur wees hem koudweg af.

Nieuw gemeenteraadslid: 
Timothy Desmet
Timothy Desmet (44 jaar) legde op de gemeenteraad en 
de OCMW-raad van februari de eed af als raadslid. Hij 
vervangt Shirley De Troyer die naar een andere gemeente 
verhuisde. 

Timothy, stel jezelf eens voor?
Ik ben ondernemer en professor economie aan de VUB 
en aan de Hult International Business School te Londen. 
Samen met mijn echtgenote wonen we in Steenhuize- 
Wijnhuize. In mijn vrije tijd hou ik van fietsen, wandelen 
en reizen. 

Welke thema’s wil je aankaarten in de gemeenteraad?
In de gemeenteraad focus ik vooral op lokale economie en 
financiën. Sinds mijn eedaflegging legde ik de meerderheid 
al verschillende malen op de rooster over de economische 
impact van de coronacrisis, over het financieel verlies  
van CC De Steenoven en over het verdwijnen van de bank-
automaten in een groot deel van Herzele.

N-VA Herzele dankt Shirley voor de toewijding en inzet tijdens 
het eerste jaar van de bestuursperiode en wenst 
Timothy heel veel succes toe in de gemeente- 
en OCMW-raad.

Timothy Desmet
Raadslid

Dirk Ruebens
Penningmeester
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Zaterdag 10 oktober

N-VA Herzele en  
Herzele blikken terug op een  
mooie Vlaamse feestdag
Ook tijdens deze moeilijke periode moeten we ervoor zorgen dat het gewone 
leven nog kan verder gaan en dat het voor iedereen nog altijd leefbaar is in  
Herzele. Op 11 juli vierden wij samen met vele inwoners van Herzele onze 
Vlaamse feestdag. 

Zoals elk jaar gaven we aan alle mensen die op 11 juli de Vlaamse vlag uithingen 
een gele roos. Natuurlijk brachten we ook al onze leden een bezoekje, uiteraard met 
respect voor de geldende afstandsregels.

Dit jaar was ook Jong N-VA van de partij: “Elk jaar zien we meer Vlaamse vlaggen 
hangen in onze gemeente en daar zijn we heel dankbaar voor”, zegt Camilla. En 
Joshua, die zou graag zien dat er een betaalde Vlaamse feestdag komt voor iedereen. 
“Want alle Vlamingen hebben het recht om hun Vlaamse feestdag te vieren.”  Joshua D’Hondt en Camilla  

Achmedova van Jong N-VA Herzele.

EETFESTIJN
N-VA Herzele

Vanwege de coronacrisis zal ons eetfestijn dit jaar een ander jasje krijgen. Op zaterdag 10 oktober 2020 organiseren we 
een leverings- en afhaaleditie. De gerechten worden volledig coronaveilig verpakt en worden koud geleverd of afgehaald. 

Er is keuze tussen:
•  Varkensgebraad met champignon- of pepersaus 

en gratin of puree
•  Tongrolletjes met Normandische saus en gratin 

of puree
De prijs bedraagt 16 euro voor volwassenen en  
8 euro voor kinderen (tot 12 jaar).

Daarnaast kan u een bijpassend drankje bestellen: 
•  Fles wijn wit/rood: 12 euro
•  Fles cava: 15 euro
•  Flesje Klauwaard bier Jong N-VA: 3 euro

Afhaaladres: Daalkouterlaan 23, 9550 Herzele.
Levering: alleen op grondgebied Herzele en deelgemeenten.
Afhalen of levering van: 10:30 uur tot 13:30 uur en 15:30 uur tot 19:00 uur

Bestellen kan via mail naar michiel.pletinckx@n-va.be of  
telefonisch via 0471 60 48 32 of bij een van onze bestuursleden.

Gelieve bij uw bestelling uw naam, adres, telefoonnummer,  
afhaal of levering, en middag of avond door te geven.  
Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer  
BE06 3630 9803 6122 of cash bij afhaling/levering.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

014229


