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Fleur De Buck op plaats twee

Patrick Claerhout trekt N-VA-lijst
N-VA Harelbeke trekt met Patrick Claerhout als lijsttrekker en Fleur De Buck op plaats twee naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. N-VA heeft ook in Harelbeke bewezen een goede
bestuurder te zijn. Patrick heeft als huidige schepen al heel wat verwezenlijkingen op zijn palmares
staan. Ook Fleur heeft als gemeenteraadslid een duidelijke visie en wil vooruit met Harelbeke. Met
ons volledige N-VA-team werken wij samen met u elke dag om de verandering in Harelbeke waar te
maken. Voor een veilige thuis in een welvarend Harelbeke!

Veilig thuis in een welvarend Harelbeke
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Beste Harelbekenaar
Geleidelijk aan is de lente in zicht. Het wordt een belangrijk jaar met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Wij blijven constructief meebesturen en zijn ondertussen druk in de weer met het opstellen van onze lijst
en programma. Met Patrick Claerhout en Fleur De Buck hebben we al twee
fantastische trekkers op de N-VA-lijst. Ook de overige kandidaten zullen zich
met volle overgave inzetten om het N-VA-project in Harelbeke te realiseren.
Zij zullen in de loop van de volgende maanden worden bekendgemaakt. Met
uw steun tonen we aan dat de verandering ook in Harelbeke werkt!
Filip VANDEPUTTE
Afdelingsvoorzitter

Dotaties brandweerzone FLUVIA
moeten transparanter
Sinds 2015 is de brandweer van Harelbeke geen zelfstandig
korps meer, maar één van de zeventien brandweerposten
van de hulpverleningszone FLUVIA, die veertien gemeenten omvat. Het bestuursorgaan van de zone is de zoneraad
die bestaat uit de burgemeesters van de 14 betrokken
gemeenten, die jaarlijks een dotatie voor exploitatie en
investeringen inbrengen. Dit jaar betaalde de stad
768 229,55 euro.

Stad Harelbeke ondersteunt
straatfeesten
N-VA hecht als volkspartij veel belang aan het versterken van
het gemeenschapsgevoel en woonklimaat in onze stad. Vanuit
deze visie werkte schepen Annick Vandebuerie een toelagesysteem voor straatfeesten uit.
In onze sterk geïndividualiseerde samenleving leven we vandaag
de dag dikwijls op ons eentje. Vaak weten we niet wie onze buren
zijn in de straat. Om de samenhorigheid onder de Harelbekenaren te versterken willen we ontmoeting bevorderen tussen buren.
Buurt- en straatfeesten kunnen hier een rol bij spelen. Daarom
voert de stad een toelagesysteem in om die feesten te ondersteunen. De toelage geldt niet enkel voor de erkende feestcomités,
maar voor gelijk welke organisator van zo’n straatfeest.

Enkele voorwaarden

Dit is uiteraard geen blanco cheque. Er moet voldaan worden aan
bepaalde voorwaarden. Zo moet een straatfeest zich ten minste
tot één volledige straat richten en elke inwoner moet hierbij betrokken worden. Feesten van private aard of van zuiver commercieel karakter zijn uitgesloten. De organisatoren van straatfeesten
kunnen rekenen op een subsidie van 125 euro. De aanvraag voor
een toelage gebeurt via een invulformulier op www.harelbeke.be
en moet minimum vier weken voor datum worden ingediend.

harelbeke @n-va.be

Over de nieuwe structuur spreek ik mij niet uit, maar ik stel
vast dat de afstand tussen de stad en de brandweer vergroot
is, doordat de rechtstreekse betrokkenheid weggeëbd is en de
gemeenteraadsleden (nog) onvoldoende vertrouwd zijn met
de nieuwe materie. Op de eerste plaats doordat de gemeentebesturen zo goed als niet bij de hervorming betrokken zijn
geworden.
“De burgemeester, zoals
in het verleden verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn gemeente,
moet wel één keer per
jaar de dotatie aan zijn
gemeenteraad ter goedof afkeuring voorleggen, maar die cijfers
verschaffen de leden van
de raad niet onmiddellijk een duidelijk zicht
op de meerwaarde voor
de eigen stad”, zegt Eddy
Glorieux.
Eddy GLORIEUX
“Er is hier dus nog werk
Fractievoorzitter, erecommandant
aan de winkel, er is nog
brandweer Harelbeke
nood aan duidelijke(re)
communicatie en N-VA Harelbeke wil hoe dan ook een
duidelijk zicht krijgen op de meerwaarde voor de stad
Harelbeke”, besluit Eddy.
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Interview met Patrick Claerhout en Fleur De Buck
Op 20 januari werden de twee kopstukken van N-VA Harelbeke bekendgemaakt. Patrick
Claerhout (Hulstenaar en 61 jaar) en Fleur De Buck (Harelbekenaar en 27 jaar) trekken
met volle goesting de lijst. Een tandem van ervaring en verjonging. Samen met het volledige N-VA-team zullen ze aantonen dat de verandering in Harelbeke werkt! Onze redactie
legde de twee enkele vragen voor.
Zowel Patrick als Fleur zitten goedlachs in het N-VAfractielokaal. Beide benadrukken dat ze verheugd en
trots zijn dat ze van het N-VA-bestuur de kans krijgen
om de N-VA-lijst in Harelbeke te trekken.

Wat is de opzet van de verkiezingen in oktober?

Patrick: “In de eerste plaats willen we aan de Harelbekenaar duidelijk maken dat de verandering écht
werkt. In deze legislatuur hebben wij als N-VA aangetoond dat wij degelijke bestuurders zijn die vooruit
willen met onze stad. Ons palmares is uitgebreid en
die trend willen we verder aanhouden.”
Fleur: “Ten tweede moet de N-VA in Harelbeke
verder uitgebouwd worden. Wij moeten groeien en
onze ledenbasis versterken. Jongeren zijn daarin van
levensbelang. Zij zijn het nieuwe bloed. Daarom zijn
de verkiezingen een unieke kans om nieuwe, frisse
mensen aan te trekken.”

Willen jullie terug meebesturen?

Patrick: “Wij zullen moeten spelen met de kaarten
die de kiezer ons geeft. Uiteraard willen wij opnieuw
onze stempel drukken op het beleid, maar daarover is
pas uitsluitsel na 14 oktober.”
Fleur: “Ik ben ervan overtuigd dat de kiezer ons die
kaarten zal geven. Wij hebben een grote waslijst verwezenlijkingen die we aan de burger kunnen tonen.
Want ja, de verandering werkt echt!”
Patrick: “Natuurlijk ontken ik niet dat sommige zaken beter konden en tot op vandaag onafgewerkt zijn.
Wij zijn als niet-traditionele partij in Harelbeke voor
het eerst in 2012 in het bestuur gestapt. We staan nog
maar aan het begin van het langdurige N-VA-project
dat we met Harelbeke voor ogen hebben.”

Welke zaken zijn vandaag de dag onafgewerkt?

Patrick: “De Leiewerken en de werken op het marktplein moeten nog gefinaliseerd worden. De verbouwing van het Cultureel Centrum Het Spoor staat nog
op til. En onze Harelbeekse scholen en sportfaciliteiten verdienen modernere infrastructuur. Ook de mobiliteit in Harelbeke heeft in de toekomst nood aan
een doordachte aanpak. Zo is er door de N-VA voor

“We staan nog maar aan
het begin van het
langdurige N-VA-project
dat we met Harelbeke
voor ogen hebben.”
Patrick CLAERHOUT
Lijsttrekker

het eerst een tragewegenbeleid opgestart. Verschillende straten, fiets- en wandelpaden werden eveneens
vernieuwd. Dit brengt de nodige hinder, maar het
werpt zijn vruchten af.”
Patrick gaat verder: “Bovendien surft Harelbeke mee
op het voorspoedige economische elan dat Vlaanderen doormaakt. Daarom ondersteunt de N-VA ook
onze handelaars en bedrijven. Zo telde Harelbeke in
2017 maar liefst 202 nieuwe starters. Iets waar ik als
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schepen van Economie meer dan trots op ben! Waar
de media ook amper over berichten is de structurele
werkloosheid (vier procent) die bereikt is in onze
stad. Dit zijn prachtige cijfers waar wij als N-VA
trots op zijn. Maar ons werk is nog niet af. Wij willen door, samen met onze inwoners.”

“De Vlaamse identiteit
is cruciaal voor ons.
Daarin speelt de
Nederlandse taal,
een taal die ons allen
verbindt, een
fundamentele rol.”
Fleur De Buck
Plaats twee

Welke toekomstvisie hebben jullie voor ogen?

Fleur: “Wij willen naar de kiezer trekken met een
realistisch, maar ambitieus programma. Het spreekt
voor zich dat veiligheid, identiteit en economie
daarin centraal staan. De Vlaamse identiteit is
cruciaal voor ons. Daarin speelt de Nederlandse taal,
een taal die ons allen verbindt, een fundamentele
rol. Wij moeten met de stad blijven investeren in
Nederlandse taallessen voor nieuwkomers. Situaties waarin aan de loketten in het stadhuis of in het
OCMW een andere taal wordt gesproken, zijn voor
ons onaanvaardbaar.”
Fleur vervolgt: “Ook het sociaal cement en de
samenhorigheid in Harelbeke moeten aangescherpt
worden. De ondersteuning die Harelbeke biedt,
uitgewerkt door schepen Annick Vandebuerie, is
hier een voorbeeld van. Tot slot herhaal ik mijn lang
gekoesterde ambitie: een uitgewerkt dierenbeleid in
Harelbeke. Wij willen dierenwelzijn een schepenbevoegdheid maken. Een sterilisatiebeleid voor katten,
een chiplezer voor de stadsdiensten, meer bewustmaking omtrent huisdieren…”

Wanneer zal de volledige N-VA-lijst en het
programma bekend gemaakt worden?
Patrick: “Wij willen niet overhaast te werk gaan. Als
volkspartij moet iedere Harelbekenaar zich vertegenwoordigd voelen op onze lijst. Jong en oud en
diverse achtergronden moeten er zich in herkennen.
Vernieuwing zal centraal staan, want wij zijn geen
voorstander van een oude politieke cultuur.”
Fleur: “Het programma moet doordacht opgesteld
worden. Momenteel leggen wij ons oor nog te luisteren in de Harelbeekse straten om te weten wat er
leeft. Wij willen zoveel mogelijk rekening houden
met de noden van de burger. Maar wees er maar
zeker van dat het een sterk en haalbaar programma
zal zijn ten dienste van de Harelbekenaar!”

Meer weten over N-VA Harelbeke?
www.n-va.be/harelbeke
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www.n-va.be/harelbeke
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Wie zijn Maxim Vlieghe en Brecht Vandeburie?

Maxim Vlieghe
Helemaal nieuw is Maxim niet bij de N-VA. Sinds 2014 is hij al lid van de partij en sinds 2015 ook actief bestuurslid bij Jong N-VA Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. Nu zet hij de stap naar de moederpartij.
“Ik ben 26 jaar, woonachtig in Hulste en werk als softwareontwikkelaar bij het
bedrijf Genius in Ardooie. Voorheen studeerde ik informatica aan de KU Leuven.
Gezien die achtergrond is digitalisering een van de zaken waar ik me op wil focussen
in Harelbeke. Daarnaast wil ik me ook op de Harelbeekse ondernemingen richten.
Op dat vlak doet Harelbeke het trouwens uitstekend de laatste jaren, met Vyncke
dat in 2016 onderneming van het jaar werd en Agristo dat in 2014 de ‘Leeuw van de
export’ won”, zegt Maxim.
“De standpunten van de N-VA sluiten perfect bij die van mij aan: het streven naar
Vlaamse autonomie, het ondersteunen van ondernemerschap, het strenge, maar
rechtvaardige asielbeleid, eurorealisme, een effectief klimaatbeleid, lagere belastingen... Dit pakket in zijn geheel vind je bij geen andere Vlaamse partij terug. Toen ik
in 2010 als 18-jarige voor de eerste maal mocht stemmen, sprong de N-VA er bij de
stemtesten meteen uit. Sindsdien ben ik een trouwe N-VA-stemmer en militant”,
besluit Maxim.

Brecht Vandeburie
De 35-jarige Brecht Vandeburie is nieuw bij de N-VA. Hij trad recent toe tot het bestuur van onze
afdeling.
“Sinds 2008 ben ik een bewoner van de wijk ‘t Eiland. Als geboren Kuurnenaar
maakte ik de verhuisbeweging naar Harelbeke omwille van mijn dagdagelijkse
activiteiten binnen de Harelbeekse vrijwillige brandweer- en ambulancedienst. Ook
in het dagelijks leven ben ik actief als officier binnen de Brandweerpost Gent”, steekt
Brecht van wal.
“Zoals u al kan vermoeden zal veiligheid, in de ruime zin van het woord, een item
zijn waar ik op lokaal vlak verder wens aan mee te werken. Dit zowel in de school- en
woonomgevingen, het steeds drukker wordende centrumverkeer, algemene sensibilisering van allerlei veiligheidsaspecten thuis en in uw naaste omgeving vind ik een
prioriteit! Ook het lokale sociale aspect verdient nog meer de aandacht, want er leeft
meer onder onze kerktoren dan dat we soms zelf durven denken”, vervolgt Brecht.
“Ondertussen ben ik gehuwd en fiere papa van twee kinderen van zes en vier. Ik
houd van sporten zoals lopen, fietsen en zwemmen. Vorig jaar nam ik met succes deel aan de 48ste Dodentocht in Bornem. Dus op karakter kan ik wel wat aan”,
knipoogt hij.
“Na enige tijd van passief volgen van alle N-VA-gerelateerde standpunten en activiteiten, besloot ik om een nieuw lokaal engagement op te nemen. Vandaar mijn toetreden tot de lokale N-VA-afdeling.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we volop moeten inzetten op onze jongeren. Zij vormen de toekomst”, besluit Brecht.

harelbeke @n-va.be

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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