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Isabelle Heyndrickx nieuwe schepen van
Burgerzaken en Protocol

De Gentse gemeenteraad stelt Isabelle Heyndrickx vandaag, op maandag 14

december 2020, aan als nieuwe schepen van Burgerzaken en Protocol. Ze neemt

de fakkel over van Mieke Van Hecke. Vanaf woensdag voltrekt ze haar eerste

huwelijken.

Isabelle Heyndrickx is 40 jaar en woont in de stationsbuurt van Gent-Sint-Pieters. Tot voor kort

was ze aan de slag bij VDK Bank. Daarvoor werkte ze tien jaar lang als adviseur en later

directeur justitie en veiligheid voor verschillende federale ministers.
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Isabelle is nieuw in de gemeente- en OCMW-raad, maar is al jaren politiek actief. Zo was ze de

afgelopen acht jaar ondervoorzitter en later voorzitter van de Gentse CD&V-afdeling. Ze stapte

in de politiek omdat ze actief wil meewerken aan een warmer, mooier en welvarender Gent.

Als schepen van Burgerzaken en Protocol sta je heel dicht bij de mensen op
belangrijke en emotionele momenten. Denk maar aan de aangifte van een
geboorte, een huwelijk of een herdenking. Samen met de stadsmedewerkers
zal ik ervoor zorgen dat de Gentenaars op die momenten kunnen rekenen op
een vlotte dienstverlening en op een Stad die betrokken is.
— Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol



Opgroeien deed Isabelle in Melle, maar ze ging altijd naar school in Gent. Later studeerde ze

rechten aan de UGent en criminologie aan de VUB. Ze behaalde ook een Master of Laws in

humanitair recht aan de Nottingham University.

 

Isabelle is getrouwd en is mama van drie zonen. In haar vrije tijd leest ze graag en houdt ze van

wandelen, liefst in de bergen. Het verenigingsleven ligt Isabelle na aan het hart. Zo is ze actief

bij het oudercomité en de buurtvereniging. Heel haar jeugd was ze een fervente scout.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Mieke Van Hecke was een grote meerwaarde voor ons college. Niet alleen
omwille van haar dossierkennis en standvastigheid, het is ook een heel warme
en loyale dame die opkwam voor haar overtuiging. We verwelkomen Isabelle
Heyndrickx als nieuwe schepen en kijken uit naar een even goede
samenwerking met onze ploeg.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Contact

Bart Tierens, woordvoerder schepen Heyndrickx, gsm 0494 48 85 71, e-mail

bart.tierens@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.heyndrickx@stad.gent
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