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N-VA maakt
beloftes waar
In dit huis-aan-huisblad
plaatsen we met enige trots en
fierheid een aantal van onze
bestuursleden in de kijker.
Jonge, energieke en dynamische mensen die elke dag
werken aan de kracht van de
Verandering. Deze keer is het
de beurt aan Fleur, Wout en
Vahid.
Drie mensen die zich inzetten
voor een betere toekomst voor
alle Harelbekenaren.

Stadsbestuur investeert in
aantrekkelijkere stadskern

Niet alleen in ons bestuur
waait er een nieuwe wind, ook
onze stadskern wordt aantrekkelijker door de Leiewerken.
Verder zijn we volop bezig met
een nieuwe fietsinfrastructuur.

Na de aanpak van de Deerlijksestraat en hoek Noordstraat verdwijnt
een van de lelijkste plekjes in onze stad. De heropening van de straat
en het plein gebeurde vrijdag 21 april met een drink voor de bewoners.
“Stap voor stap werken we verder aan een mooie stadskern”, zegt
schepen van Stadskernvernieuwing Annick Vandebuerie.

N-VA Harelebeke doet dus wat
ze de kiezers beloofd heeft
en werkt verder. We bedanken alle inwoners voor het
vertrouwen en wensen u veel
leesplezier.

Poort van de stad opfrissen

Filip Vandeputte
Voorzitter N-VA Harelbeke

De stad kocht ook nog een pand aan in de
Gentsestraat en heeft nu, nadat ze in 2015
twee naast elkaar liggende panden aankocht, drie woningen met een prachtige
gevel die het beeld van Harelbeke bepalen.
De panden, die bij het binnenkomen van
ons stadscentrum een lelijk en verouderd
aanzicht hebben, worden gesloopt. Van
deze huizen, die de poort van de stad
genoemd werden, willen we een mooie
realisatie maken.

Bezoekmomenten aan
archeologische werken
De archeologische werken op de Markt
maken vorderingen. Men ontdekte er
verschillende bouwresten uit de 16e, 17e
en 18e eeuw. De dienst Erfgoed van onze
stad organiseerde verschillende bezoek-

momenten onder deskundige uitleg van
de Archeologen. Na de aankondiging
waren de voorziene bezoekmomenten
direct volzet. Eind maart ontdekte men
nog een muur uit de 11e eeuw, om dit
goed in kaart te brengen zal er terug een
grotere ruimte moeten vrij gemaakt
worden. Niettemin blijven wij op schema.

Leiewerken op schema

De Leiewerken schieten goed op. Op zondag 7 mei werd tijdens de Open Werven
dag de werf ‘stuwsluis’ opengesteld voor
het publiek. Tussen 10 en 17 uur ziet u
de tijdelijke sluis in werking en kan u
de bouw van een kaaimuur van dichtbij
bekijken. U krijgt er uitleg over de fasering van de werken. Volgens de huidige
planning worden de Leiewerken afgerond
eind 2018.
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Jonge talenten aan het w

We laten drie jonge N-VA’ers aan het woord. “Jonge mensen zijn de toekomst en we zijn blij dat de N-VA
daar voldoende aandacht aan schenkt”, zeggen Fleur, Wout en Vahid. Ze leggen uit wat ze willen veranderen
in Harelbeke en wat hun beleidsdoelstellingen zijn.

Fleur De Buck (27 jaar)

Wout Patyn (20 jaar)

Vahid Zabihi (35 jaar)

“Meer aandacht schenken aan
dierenwelzijn”

“Blijvend budget uittrekken
voor kwaliteitsvolle
schoolinfrastructuur”

“Taal is een cruciaal aspect bij
integratie”

“In de eerste plaats streef ik naar een correcte en betrouwbare politiek. Dat schept
vertrouwen, iets wat belangrijk is ten opzichte van de bevolking. Het huidige stadsbestuur maakt daarvan een prioriteit. We
werken aan een beleid ten voordele van de
Harelbekenaar. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zou ik graag
mijn schouders zetten onder een paar
nieuwe projecten. Als jonge ondernemer
zijn lokale handel en economie belangrijk
voor mij, maar ik wil ook meer aandacht
schenken aan dierenwelzijn. Dit kan verwezenlijkt worden door er een nieuwe
schepenbevoegdheid van te maken. Als
schepen van dierenwelzijn bent u het een
aanspreekpunt voor iedereen met vragen
of suggesties rond dit thema. Daarnaast
kan er ook een apart dierenloket komen in
het stadhuis, sterilisatiecampagnes voor
zwerfkatten en infoavonden voor baasje
en dier. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Heel belangrijk is dat de Harelbeekse burger hier inspraak in heeft, want een
goed beleid start namelijk met het luisteren
naar de noden en wensen van de mensen.
Alle suggesties zijn dus welkom. Ik heb een
groot hart voor mens én dier, dus voor mij
ook dierenwelzijn op Harelbeeks terrein!”

“Vlaanderen kent een sterk onderwijs.
Toch zijn er nog heel wat knelpunten die
meer aandacht verdienen. Anno 2017 laat
de infrastructuur van schoolgebouwen het
vaak afweten. Blijvend budget uittrekken
in Harelbeke voor kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur is dus noodzakelijk. Ook
moet geïnvesteerd worden in de toekomst.
De Harelbeekse bevolking groeit aan en
er dreigt een tekort aan leerlingenplaatsen te komen. Om dit probleem te vermijden moet nu werk gemaakt worden
van een uitbreiding van de Harelbeekse
scholen. Ook de voor- en naschoolse opvang moet gegarandeerd worden. Met
een verkleuring van de bevolking moet
de kennis van het Nederlands centraal
staan. Extra naschoolse taallessen voor
anderstalige leerlinge of voor andere familieleden kunnen georganiseerd worden in samenwerking met de scholen.
Met onze schepen van Onderwijs Patrick
Claerhout wordt hard gewerkt om het
Harelbeekse onderwijs sterker te maken.”

“Zowel Europees, nationaal als lokaal is
immigratie een actueel thema. Daarbij
is respect voor ieders cultuur vanzelfsprekend, maar het is even belangrijk
dat nieuwkomers zich integreren. Een
aanpassing aan de lokale gewoontes is
noodzakelijk om tot een verdraagzame
samenleving te komen. De thuiscultuur
moet in dit assimilatieproces helemaal
niet verloochend worden. Taal is een cruciaal aspect bij integratie. De praattafels
in Harelbeke waren een mooi initiatief
om dit in de verf te zetten, maar verdere
inspanningen zijn nodig. Integratie stopt
namelijk niet bij taal alleen. Een job hebben is ook een absolute noodzaak voor
nieuwkomers, zeker bij jongeren. Om de
werkloosheidsgraad bij allochtone jongeren omlaag te krijgen, kan men samenwerken met de Harelbeekse ondernemingen. Deze in de kijker zetten én bepaalde
kwetsbare doelgroepen aan het werk
helpen zou de perfecte oplossing zijn.”

harelbeke@n-va.be
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Inzetten op trage wegen
Stad Harelbeke stimuleert het gebruik van trage wegen. Doorheen de jaren zijn heel wat rechtstreekse
verbindingen van dorp naar dorp verdwenen. Dat is een gemis voor veel inwoners. De N-VA wil sommige
van die trage wegen terug in ere herstellen.
De stad kijkt hoe ze veilige asverbindingen tussen nuttige
punten weer kan openstellen. Het is niet de bedoeling om alle
voetwegen terug te ontsluiten. Vaak gebruikte wegen zullen zo
de waarde krijgen die ze verdienen. Het gebruik van voet- en
fietswegen zal gestimuleerd worden. Dat komt de veiligheid
van het woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd ten goede.
Het aangenaam maken van mooie landschapsverbindingen en
veiligheid staan hierin centraal.
De stad heeft al een werkgroep opgestart om alle trage wegen in
kaart te brengen. Zo zal de Doornhoutsevoetweg tussen Hulste
en Bavikhove aangepakt worden met een tweesporenverbreding
tot drie meter. Ook de Voetweg 31 in Hulste krijgt een verlegde
tracé die als doel heeft een verbinding naar het hoogste punt van
Harelbeke te maken. Op termijn moet een volledig netwerk van
veilige wegen ontstaan met knooppunten, asverbindingen en
gezellige wandel- en fietsroutes in Harelbeke.

Openbare werken verlopen vlot
Terwijl de Leiewerken op volle kracht draaien, wordt ook de intake aan de Banmolens aangelegd. Hier krijgt
de oude zijarm van de Leie zijn oorspronkelijke loop terug langs het Moleneiland. De verlaging van de Leieboorden aan de Vrijdomkaai zijn ook al in uitvoering, net zoals de werken aan de tweebruggenstraat. Rioleringswerken en aanleg warmtenet volgen om daarna
de werken op de linkeroever aan te vatten.
Ondertussen wordt ook verder gewerkt op de markt. De voorbereidende werken en het archeologisch onderzoek zijn zo goed
als voorbij en alles is nu in kaart gebracht. De nieuwe rioleringen
liggen er zodat er men de bouwput voor de ondergrondse parking
kan uitgraven.
Het projectteam maakt zich sterk om het bouwproject ‘Het Vrije’
te realiseren in een tijdspanne van twee jaar. Aansluitend zal dan
het marktplein afgewerkt worden. Harelbeke verandert en zal er
binnenkort totaal anders uit zien!

Hang uw leeuwenvlag uit

Vlaanderen feest!

Heeft u nog geen Vlaamse vlag? Neem dan contact op
met schepen Annick Vandebuerie via 0475 653844.

Buurtcomités en verenigingen kunnen bij de Vlaamse
Overheid een subsidie krijgen (tot 170 euro) om een
buurtfeest te organiseren naar aanleiding van de
Vlaamse feestdag. Alle informatie vindt u op
www.vlaanderenfeest.eu.

www.n-va.be/harelbeke

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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