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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HARELBEKE

Bedankt, Harelbeekse 
kiezers! 
De verkiezingen zijn voorbij en voor velen begint  
een deugddoend verlof. Het N-VA-team is  
tevreden met de verkiezingsuitslag in Harelbeke.  
In vergelijking met oktober 2018 gaan we erop  
vooruit. Onze Harelbeekse kandidaat Wout Patyn 
heeft met zijn 4 372 voorkeursstemmen een mooi 
resultaat behaald. Bedankt aan al onze kiezers!

Dé volkspartij van Vlaanderen
“Het was mijn eerste nationale verkiezingsdeelname en ik ben 
blij met mijn resultaat”, zegt gemeenteraadslid Wout Patyn.  
“Dat we onze score van 2014 niet zouden evenaren, lag in de lijn 
van de verwachtingen. Maar het doet deugd dat toch een op de 
vijf Harelbekenaren voor de N-VA stemt. Het bewijst dat onze 
inwoners nog veel vertrouwen hebben in de N-VA.”

“We kozen er bewust voor om een jong iemand naar voren te 
schuiven en zo te tonen dat er een nieuwe politieke wind door 
Harelbeke waait”, vertelt voorzitter Roeland Houttekiet.  
“Maar we moeten ook niet flauw doen: het kan en moet beter. 
We moeten dus blijven investeren in de toekomst en aantonen 
dat de N-VA dé volkspartij van Vlaanderen is.”

Haalbare voorstellen
“Onze voorstellen zijn haalbaar. In tegenstelling tot andere 
partijen draaien wij niemand een rad voor de ogen”, gaat Wout 

verder. “Alleen zijn we er niet voldoende in geslaagd om dat aan 
de man te brengen. Daar ligt de uitdaging voor de partij.”

“De N-VA in Harelbeke is gezond. We voeren constructief  
oppositie en slagen erin om nieuwe mensen aan te trekken”,  
sluit Roeland af. “De West-Vlaming en de Harelbekenaar stem- 
den duidelijk rechts en Vlaams. Op het vlak van migratie geloven  
de kiezers in Theo Francken. En de aanpak van de regering- 
Bourgeois tegen werkloosheid was succesvol. We moeten nog 
meer beklemtonen dat ons programma een garantie is op 
welvaart. Geen cadeaupolitiek, maar wel verantwoordelijkheid 
nemen. Daarvan zullen we op termijn de vruchten plukken.”

N-VA Harelbeke wenst u 
een fijne zomervakantie.

  Verkiezingskandidaat Wout Patyn en voorzitter Roeland Houttekiet 
willen de boodschap van de N-VA nog meer kracht bijzetten.

Fijne Vlaamse feestdag!
Op 10 juli nodigt N-VA Harelbeke u van harte uit om samen met ons de 
Vlaamse feestdag te vieren. Dat doen we op de Guldensporenviering in 
Kortrijk, georganiseerd door het Guldensporencomité. Allen daarheen 
voor een sfeervolle avond in Vlaamse stijl!

Meer info vindt u op onze website www.n-va.be/harelbeke



Veel interesse voor gespreksavond over migratie
In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde N-VA Harelbeke een gespreksavond over migratie. Sander Loones,  
lijsttrekker voor het federaal parlement, en Joren Vermeersch, de speechschrijver van Theo Francken, kwamen spreken 
over het nieuwe boek van Theo: Migratie in 24 vragen en antwoorden. Het was een leerrijke avond met een mooie opkomst 
in de Zuiderkouter te Stasegem. Uiteraard hebben we binnenkort nog meer evenementen voor u in petto!

harelbeke@n-va.be

Een sterke ploeg
Een sterk resultaat neerzetten doe je niet alleen. 
Onze lokale kandidaat Wout Patyn kon achter de 
schermen rekenen op een sterke ploeg. Om borden 
te plakken en te plaatsen, om brieven te versturen, 
om folders in de brievenbussen te steken …  
De sfeerfoto’s hiernaast bewijzen dat er tijdens de  
campagne hard gewerkt en ook veel gelachen werd. 

  Voormalig minister van Defensie Sander Loones, samen 
met ons afdelingsbestuur. Van links naar rechts ziet u 
Patrick Claerhout, Maxim Vlieghe, Pascal Coeman, Greta 
Vermandere, Roeland Houttekiet, Carla Adams, Eddy 
Glorieux, Wout Patyn, Niko Tanghe, Sofie Tibergijn, Angelo 
Van Meirhaeghe, Brecht Vandeburie en Sander Loones.

  Gastsprekers Sander Loones 
en Joren Vermeersch maakten 
er een boeiende avond van.

  Ook lokale kandidaat 
Wout Patyn deelde op 
de gespreksavond zijn 
mening over migratie.

  Wout Patyn en Patrick Claerhout

  Wout Patyn en Roeland Houttekiet

  Sofie Tibergijn en Carla Adams

2



Iftar organiseren tijdens de ramadan?  
Geen taak van de stad.
De dienst welzijn van onze stad nam enkele taken op zich bij de organisatie van een iftar. Dat is een maaltijd 
die moslims tijdens de ramadan nuttigen na zonsondergang. De N-VA eist respect voor de scheiding van 
kerk en staat.

Meer dan een half miljoen voor  
een klein paviljoen
Het stadsbestuur wil koste wat het kost een paviljoen inrichten aan de verlaagde Leieboorden. Maar het 
prijskaartje loopt al op tot zo’n 600 000 euro. Voor de N-VA is dat te veel. 

Duur luxeproject
Dat het stadsbestuur meer leven wil brengen in het vernieuwde 
markcentrum, is op zich een goede zaak. Een terras of zaak op 
de verlaagde Leieboorden kan het marktplein verbinden met de 
lager gelegen kade. Maar dat wil niet zeggen dat het stadsbestuur 
zich moet laten meeslepen in een duur luxeproject. Bovendien 
zal het nieuwe paviljoen nog heel wat kosten met zich mee- 
brengen voor de toekomstige uitbater. Hij zal de nodige  
investeringen moeten doen om de ruwbouw verder af te  
werken met onder meer een nieuwe vloer, verlichting, keuken- 
en baruitrusting, …

Betere opties voorhanden
Wie de kosten en baten van dit project afweegt, komt tot de  
conclusie dat er betere opties zijn. Eén daarvan is een terras in 
het verlengde van de brasserie op de hoek, zoals aan de Leie-
boorden in Kortrijk. Het is nog niet te laat voor ons stadbestuur 
om zich te bezinnen.

Tweetalige reclame
Naast organisatorische ondersteuning maakte de dienst welzijn via 
sociale media ook reclame voor het gebeuren. Door daarbij de affiche 
#Iftarmee uit Brussel te gebruiken, was het bericht op Twitter  
bovendien tweetalig. Waarom vond de stad het nodig om een deel  
van de organisatie en communicatie op zich te nemen? Op die  
vraag wilde onze fractie in de gemeenteraad een antwoord krijgen. 

Voor de N-VA is het klaar en duidelijk: elke vereniging mag de  
gebouwen van de stad gebruiken als ze de regels volgt die voor  
iedereen gelden. Ook religieuze verenigingen. Maar wij vinden het  
niet kunnen dat de stad een deel van de organisatie op zich neemt. 

Scheiding van kerk en staat
Wij vragen aandacht voor de scheiding van kerk en staat. De stad moet 
niet meehelpen om een islamitisch religieus feest te organiseren, hoe 
klein de bijdrage ook is. Waar ligt immers de grens? Bovendien lijkt 
het ons evident dat een Vlaams stadsbestuur let op het gebruik van het 
Nederlands, zéker wanneer het over integratie gaat. 

www.n-va.be/harelbeke 

Integratie?
De emotionele repliek van de bevoegde 
CD&V-schepen getuigde van weinig begrip voor 
ons standpunt. De ondersteuning zou kaderen in 
het verhaal van integratie en beter samenleven. 
Maar als dit is hoe het stadsbestuur omgaat met 
integratie, dan luidt de N-VA de alarmbel. In 
Harelbeke zijn er genoeg activiteiten die veel meer 
bijdragen tot integratie.
 
Tijdens de vorige bestuursperiode kaartten onze 
voormalige schepenen dat soort ondersteuning 
van de dienst welzijn al aan binnen het schepen-
college. Maar toen vielen de welzijnsbevoegdheden 
buiten het takenpakket van de gemeenteraad. Het 
Vlaams Belang mengde zich niet in de discussie.

  Gemeenteraadslid Patrick Claerhout pleit voor een terras op de 
verlaagde Leieboorden: evenveel sfeer en minder duur.
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


