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Beste inwoner
van Harelbeke,

Verantwoordelijkheid en dialoog komen
de Harelbeekse leerlingen ten goede.
Patrick Claerhout, schepen van Onderwijs

Dit voorjaar kozen alle lokale N-VA
afdelingen een nieuw bestuur.
Op 22 maart was Harelbeke aan
de beurt. Samen met de mandatarissen zal het N-VA-bestuur de koers
uitzetten richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Het nieuwe, uitgebreide bestuur
telt maar liefst vijftien enthousiaste
leden. Hun namen vindt u verder in
dit blad. Bijkomende sterke krachten
kan N-VA Harelbeke echter altijd gebruiken. Vooral jongeren zijn welkom,
want zij zijn de toekomst.
Het bestuur zet zich in voor uw stad
en streeft naar een aangenaam
Harelbeke. Door de heropening van
de Hogebrug in het centrum van de
stad bijvoorbeeld. Uw stad beschikt
daardoor weer over een betere verbinding. Dit is niet alleen goed voor
wie er elke dag passeert, maar ook
voor de handelszaken aan Overleie.
Namens alle N-VA-bestuursleden
wens ik u tot slot een prettige zomer
toe. Ook tijdens de verlofdagen blijven wij ons inzetten voor uw stad!
Filip Vandeputte
Voorzitter N-VA Harelbeke

N-VA zet volop in op onderwijs

Sterk onderwijs in een goede infrastructuur
N-VA Harelbeke schenkt aandacht aan het onderwijs in uw stad.
We bouwen volop aan de toekomst van de leerlingen. Door de schoolgebouwen te vernieuwen én voor een aangename leeromgeving te kiezen.
Zo is de nieuwe vleugel van de basisschool De Wingerd in Bavikhove al
geopend. Daarnaast bezit de Centrumschool voortaan een nieuw toiletcomplex. De Stedelijke Academie van
Beeldende Vorming op ‘t Eiland wordt
na de zomerperiode verbouwd.
De ontwerper is ook aangesteld voor de
Stedelijke Basisschool Zuid Stasegem.
Hier start in 2017 de bouw
van een nieuwe school.
De N-VA bewaakt bovendien de kwaliteit
van het onderwijs. Steeds meer jongeren
studeren in Harelbeke. Grotere klassen
hebben een impact op het klasgebeuren.
Daarom zitten schepen van Onderwijs
Patrick Claerhout en verschillende
schooldirecties samen om na te denken
over nieuwe vormen van onderwijs, zoals

co-teaching en team-teaching. N-VA
Harelbeke wil daarnaast sterk inzetten
op taallessen Nederlands voor anderstaligen, al vanaf het kleuteronderwijs.
N-VA Harelbeke heeft ook aandacht
voor de stedelijke academies van muziek
en woord (SABV & SAMWD). Er is een
nieuwe overkoepelende website actief
en online inschrijven is vanaf heden
mogelijk.

De drie onderwijspijlers
van de N-VA:
goed is
 behoud wat
versterk waar nodig
 ooi weg wat
g
overbodig is
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Harelbeke leeft: N-VA werkt mee

Nieuw N-VA-bestuur toont ambitie

Ondernemersreceptie moedigt initiatief aan

Op 12 maart kozen de leden van N-VA
Harelbeke een nieuw afdelingsbestuur.
Filip Vandeputte blijft voorzitter,
Dirk Langsweirdt werd de nieuwe
ondervoorzitter en Roeland Houttekiet
vervult vanaf nu de rol van secretaris.
We zochten Dirk en Roeland, beide
nieuw in hun functie, op voor een
gesprek over hun visie voor Harelbeke.

Op 28 januari organiseerde Harelbeke voor het eerst
een ondernemersreceptie, samen met de dienst Werken,
Ondernemen en Leren (WOL). Naast N-VA-schepen van
Economie Patrick Claerhout waren zo’n 300 ondernemers
aanwezig. Zij luisterden aandachtig naar Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois die zijn visie 2050 voor een
ondernemend Vlaanderen uit de doeken deed. N-VA Harelbeke
en onze lokale ondernemers willen daar enthousiast aan
meewerken.
En dat blijkt vandaag al. Een bedrijventerreinvereniging en
een nieuw handelscomité zorgen voor meer samenwerking
in de lokale economie. De dienst WOL ondersteunt ook het
marktcomité van onze stad.

Politiekantoor

Het oude politiekantoor krijgt een nieuwe bestemming. Wat die
wordt, staat nog niet vast, maar we zetten het gebouw nu al in de
kijker om kopers aan te trekken. Daarvoor organiseerden we een
infomoment met de naambekendmaking - Het Vrije - van het
project Marktplein.

Frans tintje
Met het project ‘La Douce France’ krijgt Harelbeke deze
zomer een Frans tintje. Zo maakten de leerlingen van de
kunstacademie stokbroden die de rondpunten decoreren. “Met
La douce France halen we Frankrijk een beetje naar Harelbeke,”
zegt Patrick Claerhout. “De handelaars, organisaties,
stadsdiensten, middenstand en verenigingen timmeren aan een
uitgebreid programma van aangename activiteiten.”

Hogebrug geopend

“De N-VA is een buitenbeentje binnen
het politieke landschap”, zegt de nieuwe
ondervoorzitter. “De partij is geen
grijze muis. Wij gaan volop voor een
efficiënt bestuur, waarin we vrij en eerlijk
kunnen spreken over de Harelbeekse
uitdagingen.”

Na meer dan een jaar hard werk werd op 19 juni de Hogebrug
in het centrum van uw stad plechtig geopend. De stad
Harelbeke, Waterwegen en Zeekanaal en de handelaars van
Overleie verzorgden samen de feestelijke opening. Omdat de
handelszaken geleden hebben onder de lange werken, wilde de
dienst WOL hen bij de opening extra in de kijker zetten. N-VA
Harelbeke hecht belang aan de winkels van uw stad en speelde
een grote rol in dit project.

“In Harelbeke wil de N-VA spaarzaam
besturen om meer over te hebben waar
en wanneer het echt nodig is. Zo bouwt
de ploeg bestuurservaring op en kan de
coalitie een constructief beleid voeren.

Meer info: www.douce-france.be

Vier de Vlaamse Feestdag!
Tijdens het feest van de Vlaamse Gemeenschap is er
heleboel te beleven:

N-VA-VINKENZETTING op 10 juli te Hulste
 Parkfeest op 10 juli in Stadspark met om 11.45 uur

toespraak door schepen van Cultuur Annick Vandebuerie
(volledig programma zie stadsinfo)

Bovendien is de N-VA een volkspartij:
arbeider, student, ondernemer, man of
vrouw, oud en jong, mensen van andere
origine: iedereen is van harte welkom in
de partij.”
“N-VA Harelbeke werkt mee aan een
warm Vlaanderen. Dat doen we in de
eerste plaats door goed te luisteren naar
u, de burger. Wij zoeken geen conflicten,
maar oplossingen voor een gezellige en
groene stad. Ondernemen en handel
moedigen we aan. Sociaal zwakkeren
beschermen en helpen we.”

Roeland Houttekiet: “De
N-VA houdt voet bij stuk”
“Deze ploeg werkt voor u aan een mooie
toekomst voor Harelbeke en Vlaanderen”,
stelt de 22-jarige secretaris. “Ik ben ervan
overtuigd dat wij als jongeren daarin een
rol moeten spelen. Met Jong N-VA Vivit
(Kortrijk, Kuurne en Harelbeke) maar
ook in het bestuur van N-VA Harelbeke.
Natuur en sport liggen me nauw aan het
hart: ook op die vlakken wil ik de visie
van de N-VA mee uitdragen.”

 ndervoorzitter Dirk Langsweirdt en
O
secretaris Roeland Houttekiet bij de
afwerkfase van de Hogebrug.
“De rechtlijnigheid van de partij spreekt
me bijzonder aan: problemen benoemen,
ze aanpakken en toekomstperspectief
bieden. Als volkspartij wijst de N-VA
op verantwoordelijkheid: in een
gemeenschap heb je immers rechten
én plichten. Tegelijk sluit dat realisme
perfect aan bij het streven naar Vlaamse
autonomie.”
“Ook in andere netelige discussies
durft de partij een duidelijk standpunt
innemen – of het nu gaat over onverdoofd
slachten of neutraliteit aan het loket. De
N-VA houdt echter voet bij stuk. Dat
doen we in Vlaanderen en dat doen we in
Harelbeke.”

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten!
 Gangmakers van buurt of verenigingsinitiatieven maken
ieder jaar kans op een feestcheque tot 170 euro (zolang de
voorraad strekt) voor meer info 02 238 02 02 of
11-daagse@vlaanderenfeest.eu.

Hang de Vlaamse Leeuw uit! heeft u er geen? Word lid en
wij schenken er u een gratis. Wij wensen iedereen prettige
Vlaamse feesten!

Fietsen is een must
Fietsen is een prettige en gemakkelijke manier van verplaatsen. Daarom zet
ook Harelbeke hierop in. “Onze stad heeft steeds aandacht voor de zwakke
weggebruiker,” zegt schepen van Mobiliteit Jacques Maelfait.
De schepen promoot daarom een handig handboek dat uitlegt waarom fietsen
gestimuleerd moet worden en hoe dit het milieu ten goede komt. Organisaties,
handelaars, schooldirecteurs, burgers, iedereen vindt in ‘Sterk Fietsbeleid’ inspiratie
om actie te ondernemen. Kortom: iedere fietsliefhebber heeft er iets aan.
Maelfait waardeert de ook ondersteuning van het kenniscentrum Fietsberaad
Vlaanderen. “Op deze manier geven we fietsers in Harelbeke alle kansen om veilig
en vlot op hun bestemming te raken.”

harelbeke@n-va.be

Dirk Langsweirdt: “Wij zijn
Vlaams, sociaal en willen
vooruit met onze stad”
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De volledige bestuursploeg van N-VA Harelbeke staat paraat voor u. Hun gegevens vindt u terug op www.n-va.be/harelbeke.
Wil je je aansluiten bij onze dynamische ploeg? Geef dan gerust een seintje.
Filip
Vandeputte
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Langsweirdt
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Claerhout
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Jan Van
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Patyn

www.n-va.be/harelbeke

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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