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Liesbeth is niet alleen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, In-
burgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Ze is ook 
viceminister-president van Vlaanderen. Toon adviseert de minister over 
welzijn, volksgezondheid en gezin.

Dit gaat naar alle N-VA-ministers en naar de minister-president Geert Bourgeois. Af en 
toe gaat Toon samen met de minister-president op bedrijfsbezoek. Hij overlegt met de 
studiedienst en ziet wekelijks de N-VA-parlementsleden die zetelen in de commissie Wel-
zijn. Het is een boeiende job met veel afwisseling en Toon heeft de afgelopen jaren heel 
wat expertise opgedaan binnen de gezondheidszorg.

Voorwoord

Beste Herzelenaars,

De lokale N-VA-afdelingen hebben 
ook verkiezingen. Daarom is dit 
huis-aan-huisblad volledig gewijd 
aan het nieuw verkozen bestuur 
van Herzele. 

Alle bestuursleden bespreken wat 
er leeft in de gemeente. 

Ze bieden voor u oplossingen aan 
en zijn het gezicht van de partij. 

Verder organiseren ze allerlei acti-
viteiten. Zoals ons eetfestijn in het 
najaar (zie verder) en binnenkort 
komt er nog een tweede politiek 
praatcafé. 

Voelt u zich ook geroepen om mee 
te doen? Heb je bepaalde ideeën 
of vragen? 

Kom dan gerust eens af. Of geef 
ons een seintje.

Tot dan!

toon De Bock adviseert vlaams minister 
liesbeth Homans

Noteer nu al in uw agenda

groot eetfestijn  
n-vA Herzele

zaterdag 8 oktober 
vanaf 18 uur in de Wattenfabriek

“Het is een nieuwe  
uitdaging en meteen  
ook een unieke kans  
om de verandering die  
Vlaanderen nodig heeft 
mee vorm te geven.” 
toon De Bock

maak kennis met uw n-vA-bestuur!

n-vA Herzele 
zit op sociale media!

nva.herzele
@nvAHerzele
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Het n-vA-bestuur van Herzele
koenraad De Decker
Voorzitter
Hij is maatschappelijk assistent en werkt als coördinator bij Spuitenruil Oost-Vlaanderen. Daarmee 
probeert de Vlaamse overheid zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s te beperken bij injecterende drug- 
gebruikers en hun omgeving. Daarnaast wordt er ook informatie gegeven aan gebruikers over  
gezondheidszorg en hulp bij hun drugprobleem.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is Koenraad ook OCMW-raadslid. Hij beslist mee over de 
individuele steun- of leefloondossiers, terugvordering van steun en toekenning van thuiszorgdiensten.

Filiep van Driessche
Ondervoorzitter
Filiep is informatie- en communicatiespecialist. Computers onderhouden en programma’s schrijven, 
behoren tot zijn dagelijkse bezigheid. Hij is ook zeer actief in de afdeling als het gaat om de organisatie 
en voorziening van lekkernijen bij onze feestelijkheden.

toon De Bock
Secretaris en persverantwoordelijke
Zijn liefde voor Vlaanderen kreeg hij mee van zijn grootvader. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen  
van 2012 is hij OCMW-raadslid in Herzele. Daarnaast is hij ook regiovoorzitter van Logo Gezond+.  
Het ‘logo’ of lokaal gezondheidsoverleg werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoel-
stellingen op lokaal niveau. 

Na een carrière van 15 jaar in het hoger onderwijs werd Toon raadgever van Vlaams viceminister-president 
Liesbeth Homans. Hij adviseert de minister over de dossiers binnen het beleidsdomein Welzijn. Hij was 
een tijdlang voorzitter en is nu secretaris en woordvoerder van de afdeling en lid van het arrondissementeel 
bestuur Aalst-Oudenaarde. Hij wil actief meewerken om zo de ideologie van de N-VA uit te dragen.

vera scheppers
penningmeester
Vera werkte van 1993 tot 2005 in het Vlaams Parlement voor de politieke fractie van de Volksunie 
en daarna van de N-VA. Tot voor kort speelde ze toneel in Sint-Lievens-Esse en in Herzele. Maar 
tegenwoordig is ze vooral bezig met haar grootste passie en dat is muziek. Ze zingt bij het koor Idegem 
en het koor Harjasali in Herzele. Vera speelt saxofoon in de harmonie van Sint-Lievens-Esse en in de 
Concertband Vivace in Herzele.

Dirk ruebens
Verantwoordelijke huis-aan-huisblad
Dirk heeft motorvoertuigtechniek gestudeerd in Brugge en werkt bij Volvo Trucks in Oostakker.  
Bij de oprichting van de N-VA werd hij voorzitter van de afdeling St-Amandsberg-Oostakker en  
zetelde hij als bestuurslid in het arrondissementeel bestuur Gent-Eeklo. 

Hij vindt het interessant mee het beleid te bepalen. Op de bestuursvergaderingen wordt er immers 
besproken wat er leeft binnen de partij en binnen de gemeente. Dirk vindt het boeiend om na te  
gaan welke problemen er zich stellen, welke oplossingen we als partij aanbieden en welke standpunten 
we daarover innemen. Hij is ook steeds bereid om de handen uit de mouwen te steken  
bij de activiteiten die worden georganiseerd door de lokale N-VA-afdeling.
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Het n-vA-bestuur van Herzele

vlaams feest voor iedereen
De 11 julivieringen zijn een volksfeest voor iedereen. Vlaanderen is een zelfbewuste natie geworden en 
dat mag gevierd worden. Het Vlaams feest in Sint-Lievens-Esse was opnieuw een schot in de roos. Een 
drankje en een hapje in de Quattro bar. Rustige muziek, een babbel met alle bestuursleden en met onze 
schepenen Stefaan Lauwaert en Sofie Hoefman. Kortom de sfeer zat er volledig in. We danken alle leden, 
sympathisanten en iedereen die aan dit Vlaams feest heeft meegewerkt.

edwin vanrumbeke
Webverantwoordelijke
Edwin is altijd goedgezind en enthousiast. Hij wil actief meewerken om de 
beloofde verandering van de N-VA ook in Herzele te realiseren. Daarnaast is 
Edwin de multimediaspecialist van de afdeling.

Patricia van ruyskensvelde
Ledenverantwoordelijke

Patricia is ook gemeenteraadslid en N-VA-fractievoorzitster. Ze weet 
wat er leeft in de gemeente en wil het beste voor iedereen. Ze komt 

graag onder de mensen en in de natuur. 

rony stroobandts
Organisatieverantwoordelijke
Ronny is de partner van Patricia Van Ruyskensvelde en conciërge van het 
kasteel in Steenhuize-Wijnhuize. Hij is een zeer gedreven persoon en staat 
altijd klaar om anderen te helpen. Hij wil graag meehelpen om N-VA Herzele 
vorm te geven en te laten groeien. Op die manier wil hij van Herzele een 
warme gemeente maken waar het goed is om te wonen.

stefaan lauwaert
Schepen

Stefaan is bevoegd voor Personeel, Interne Organisatie, 
Dienstverlening, Ondersteunende Diensten, ICT en Sport.

sofie Hoefman
Schepen
Sofie heeft als bevoegdheden Toerisme, Cultuur, Vrije Tijd, Inburgering, 
Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


