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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HARELBEKE

Uw kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees parlement. De N-VA staat voor u klaar met een 
ijzersterk team en een stevig onderbouwd programma. Ook in West-Vlaanderen kunt u rekenen op ijzersterke kandidaten. Geef hen dus zeker uw stem!

N-VA Harelbeke vernieuwt voor de toekomst
Op 16 februari hield N-VA Harelbeke haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen. De leden verkozen  
Roeland Houttekiet tot nieuwe afdelingsvoorzitter en Niko Tanghe tot nieuwe ondervoorzitter. 

Andere nieuwe gezichten zijn Angelo Van 
Meirhaeghe, Greta Vermandere en Pascal 
Coeman. Pascal neemt meteen de rol van 
secretaris op zich. Daarnaast kan onze 
afdeling blijven rekenen op een aantal  
gevestigde waarden, zoals oud-schepen 
Eddy Glorieux, Maxim Vlieghe en Carla 
Adams, die penningmeester is. Ook onze 
drie gemeenteraadsleden Wout Patyn, 
Brecht Vandeburie en Patrick Claerhout, 
en onze afgevaardigde in het bijzonder  
comité voor de sociale dienst Sofie Tibergijn  
maken deel uit van het vernieuwde bestuur. 

Kersvers voorzitter Roeland Houttekiet 
is opgetogen: “We hebben nu een nieuwe 
ploeg die N-VA Harelbeke op de kaart kan 
zetten. Met een mooie mix van ervaring en 
jong talent kunnen we onze afdeling een 
nieuwe start geven. We blijven ook op zoek 
naar vers, Vlaamsgezind bloed om onze 
ploeg nog te versterken.” 

Nood aan een stijlbreuk
“Na de verkiezingen in oktober vorig jaar 
bleek duidelijk dat N-VA Harelbeke een 
stijlbreuk nodig had”, licht Roeland toe. 
“Daarom willen we nog meer inhoudelijk 
aan de slag gaan en de mensen informeren  
over het stadsbestuur. We zullen de nieuwe 
meerderheid doelgericht proberen bij te 
sturen en de aandacht vestigen op concrete 
problemen en realistische oplossingen. Zo 
kijken we met argusogen naar de plannen 
rond mobiliteit en hopen we dat het geen 
pestbeleid wordt voor de auto. Maar als 
het goed is, zullen we dat ook zeggen. We 
vinden het bijvoorbeeld heel positief dat 
de stad wil inzetten op meer brugfiguren 
rond (kinder)armoede.”

Uw mening telt
Ook ondervoorzitter Niko Tanghe is blij 
met de doorstart van onze afdeling: “Het 
nieuwe bestuur zal er opnieuw zijn voor alle 
leden. Na een woelige periode hebben de 

N-VA-leden duidelijk gekozen voor een ver-
nieuwd en verjongd bestuur. Wij gaan dus 
zeker niet aan de zijlijn staan en vliegen er 
meteen in. De komende zes jaar worden be-
langrijk als we de uitdagingen in onze stad 
willen aanpakken. Samen met alle inwoners 
willen we werken aan een alternatief verhaal. 
Daarom een warme oproep: laat van u 
horen! Volg de webstek en de Facebook-
pagina van N-VA Harelbeke en bezorg ons 
uw vragen en opmerkingen. Wilt u zelf mee 
de handen uit de mouwen steken binnen 
onze afdeling? Neem dan zeker contact op!”

Ondervoorzitter Niko Tanghe en voorzitter 
Roeland Houttekiet.

Wout Patyn
14de opvolger Vlaams Parlement

Bert Maertens
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Gespreksavond migratie

Joren Vermeersch 
1ste opvolger Kamer

Sander Loones 
Lijsttrekker Kamer

Donderdag 9 mei - Zuiderkouter Stasegem

Deuren open om 19.30 uur. Start lezing om  
20 uur. Iedereen welkom!

met Sander Loones en Joren Vermeersch



harelbeke@n-va.be

Ons nieuw bestuur, met van links naar rechts: Carla Adams, Greta Vermandere, Maxim Vlieghe, Patrick Claerhout, Roeland Houttekiet, Niko 
Tanghe, Pascal Coeman, Wout Patyn, Angelo Van Meirhaeghe, Sofie Tibergijn en Brecht Vandeburie. Ontbreekt op de foto: Eddy Glorieux.

Vernieuwde politieraad schiet uit de startblokken
Op 19 februari legden alle nieuwe leden van de politieraad van de zone Gavers 
de eed af tijdens de eerste zitting van de nieuwe legislatuur. Brecht Vandeburie 
zal er de komende zes jaar de N-VA vertegenwoordigen.

“Als nieuw lid van de politieraad wil ik actief meedenken over en werken aan een groeiend  
veiligheidsgevoel bij onze Harelbeekse inwoners,” vertelt Brecht. “Ik ben ervan overtuigd dat  
onze maatschappij op veiligheidsvlak voor grote uitdagingen staat de komende jaren. Met de  
nodige investeringen moeten we daar een antwoord op bieden. Ik wil dan ook heel actief 
luisteren naar onze inwoners en onderzoeken wat er leeft en welke noden er zijn.”

Aarzel dus niet om Brecht of onze andere gemeenteraadsleden aan te spreken over uw bekommer-
nissen. Met uw inbreng kan N-VA Harelbeke een actieve meerwaarde bieden tijdens de overlegmo-
menten van de politie- en gemeenteraad.

Uw vertegenwoordiger in het bijzonder comité
Op 2 januari werd Sofie Tibergijn aangesteld als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). 
Dat comité neemt beslissingen over individuele aanvragen tot steunverlening.

Brecht Vandeburie legt de 
eed af als politieraadslid.

Sofie Tibergijn: “Als zorgcoördinatoor heb ik een groot hart voor zorg.”
“Als lid van het comité word ik geconfronteerd met heel wat individuele hulpaan-
vragen. Empathie voor wie hulp nodig heeft, is dus een vereiste. Ook in mijn job 
als zorgcoördinator op een school speelt empathie een belangrijke rol. In het BCSD 
willen we met alle partijen samen absolute prioriteit geven aan het bestrijden van 
kinderarmoede. We proberen onze beslissingen daarop te richten. Op die manier 
slagen we er hopelijk in generatiearmoede te doorbreken.”

Met zes speerpunten willen we de N-VA-visie tot uiting brengen in het zorgbeleid:
 Begeleiding op maat
 Activering en zelfredzaamheid
 Rechten en plichten
 Nederlands, inburgering en integratie
 Bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen
 Harde aanpak van misbruik

N-VA Harelbeke heeft nieuw bestuur
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Wout Patyn, uw kandidaat voor 26 mei
De moeder der verkiezingen nadert. Op 26 mei kiest u opnieuw een Vlaams, federaal en Europees  
parlement. Gemeenteraadslid Wout Patyn staat als 14de opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement.

“De N-VA staat in West-Vlaanderen klaar met ijzersterke 
lijsten. Ik ben trots dat ik er deel van mag uitmaken, want 
onze stad verdient een kandidaat,” vertelt Wout. “We mogen 
dan wel een opdoffer gekregen hebben bij de gemeenteraads-
verkiezingen in Harelbeke, de vernieuwing binnen onze 
afdeling stemt mij heel hoopvol. Met Brecht Vandeburie en 
Patrick Claerhout heb ik bovendien twee uitstekende  
compagnons aan mijn zijde in de gemeenteraad.” 

Dé centrumrechtse bestuurspartij
“Onze grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de kiezers  
de N-VA zien als dé centrumrechtse bestuurspartij. West- 
Vlamingen bij uitstek willen dat hun gemeente met gezond 
verstand bestuurd wordt. Kordaat en zonder veel gedoe. 
Velen denken daarbij nog steeds aan CD&V, een partij die 
traditioneel sterke wortels heeft in West-Vlaanderen, zeker 
in de lokale besturen. Maar je kan er niet meer omheen: de 
nationale CD&V is het kompas kwijt en is verworden tot een 
centrumlinkse partij. De N-VA biedt zich aan als geloof- 
waardig alternatief. Wij staan op onze principes en maken 
ons verhaal concreet.”

Welvaart in Vlaanderen
“De laatste vijf jaar hebben we in de Vlaamse Regering weer 
bewezen dat we de welvaart in Vlaanderen ernstig nemen”, 
licht Wout toe. “Maand na maand daalde de werkloosheid tot 
een van de laagste niveaus in de geschiedenis. Mede doordat 
de N-VA bleef hameren op een activeringsbeleid. Ook in de 
federale regering hebben we ons als sterke beleidspartij in 
de kijker gezet. Denk maar aan de taxshift die de nettolonen 
heeft verhoogd, of aan het kordate beleid van Jan Jambon. 
Hij heeft in de moeilijke periode van de terreuraanslagen 
ons land naar behoren kunnen managen, en dat ondanks de 
jarenlange verwaarlozing van onze veiligheid onder de vorige 
regeringen.”

“Met Sander Loones en Bert Maertens als lijsttrekkers in 
West-Vlaanderen hebben we een uitstekend team om op de 
ingeslagen weg verder te gaan. Voeg daar ook nog eens Bart 
De Wever aan toe als Vlaams kandidaat-minister-president, 
en we kunnen de toekomst van Vlaanderen veiligstellen”, 
besluit Wout vol overtuiging. “Nu nog uw stem!”

Sander Loones
Koksijde-Oostduinkerke
Lijsttrekker Kamer

Wout Patyn
Harelbeke 
14de opvolger  
Vlaams Parlement

Bram Deloof
Kuurne
Plaats 18  
Vlaams Parlement

Bert Maertens
Izegem
Lijsttrekker Vlaams Parlement

De N-VA staat in West-Vlaanderen voor u klaar met tal van topkandidaten.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Yngvild INGELS
Menen

Veiligheidsspecialist

2de plaats
Kamer

Bert MAERTENS
Izegem 

Burgemeester en Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Sander LOONES
Koksijde

Voormalig minister en

Europarlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Maaike DE VREESE
Brugge

Adviseur bij Dienst 

Vreemdelingenzaken

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert BOURGEOIS
Izegem

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


