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Beste  
Harelbekenaar,

N-VA Harelbeke kan terugblikken op 
succesvolle evenementen dit jaar, 
zoals de 11 juli viering met de  
Harelbeekse parkfeesten. Als  
extraatje gaven we een gratis vat om 
onze feestdag uitbundig te vieren. 
Ook de eerste land- en tuinbouw-
markt mocht er wezen. En naar 
jaarlijkse gewoonte waren we verte-
genwoordigd op Harelbeke Kermis. 

Verder wil ik nog iets verduidelijken 
over het gebedshuis aan de  
Kortrijksesteenweg, waarvoor de 
vzw Bader onlangs een bouw-
kundige vergunning kreeg van het 
schepencollege. Te oordelen naar de 
tientallen telefoons en e-mails die 
ik hierover ontving, heerst daarover 
heel wat ongerustheid. Die begrijpt 
de N-VA ten volle.

N-VA Harelbeke ziet dan ook liefst 
enkel en alleen een erkende moskee. 
Tegen de bouwkundige vergunning 
valt wettelijk niks in te brengen. Wij 
eisen dat vzw Bader die erkenning 
aanvraagt, want dat betekent con-
trole, inzage en het gebruik van de 
Nederlandse taal.  

Voor zowel de vzw Bader als voor 
de Harelbekenaren is dat beter. De 
N-VA wil over dit gevoelige thema 
met alle betrokken partijen in dialoog 
gaan, zodat we elkaar beter kunnen 
begrijpen.

Filip Vandeputte, 
voorzitter  
N-VA Harelbeke

Stad moet taalbeleid correct naleven
Al verschillende malen ontvingen enkele 
N-VA-bestuursleden klachten over het feit 
dat het eerste contact aan de loketten in het 
stadhuis niet in het Nederlands zou verlopen. 
Nochtans ligt Harelbeke op Nederlands taal-
gebied. De taalwetgeving gebiedt dan dat de 
openbare diensten uitsluitend Nederlands ge-
bruiken bij communiceren met anderstaligen. 

N-VA Harelbeke pleit er dan ook voor dat 
de stad deze taalwetgeving strikter contro-
leert. Wij zijn immers van mening dat het 
integratieproces veel vlotter verloopt als 
we anderstaligen meteen duidelijk maken 
dat Nederlands de enige taal is die wij hier 
kunnen hanteren. 

Tegen het gebruik van pictogrammen en 
dergelijke zijn we evenmin. Maar als de 
anderstaligen dit echt niet begrijpen, dan 
staat het hen altijd vrij een tolk mee te 

brengen naar de stadsdiensten. Enkel bij 
hoogdringende zaken mag het eerste  
contact in een andere taal gebeuren. 

Een idee zou zijn om eventueel bij de  
ingang van het stadhuis een infobord  
te plaatsen in de meest 
gebruikte talen van 
anderstalige  
Harelbekenaars. 

 Fleur De Buck, 
N-VA-gemeenteraadslid

Van OCMW naar ‘Zorgbedrijf’
Vlaanderen vraagt dat de OCMW’s en de gemeentebesturen veel 
nauwer gaan samenwerken. N-VA Harelbeke steunt deze besparings-
maatregel, maar wil kwalitatieve zorg blijven garanderen, tegen een 
aanvaardbare prijs. 

Lokaal bestuur werkt met geld van de burgers. Daar zorgvuldig mee omspringen 
is dus vanzelfsprekend. Elke euro telt. De overheid hoeft heus niet alles op zich 
te nemen. Waar de private sector een degelijke dienstverlening aanbiedt, moet de 
stad niet zelf optreden. In een stuurgroep besliste de N-VA daarom mee beslist 
om alle zorgopdrachten onder te brengen in een ‘Zorgbedrijf ’, een autonome en 
verzelfstandigde organisatie, met de stad Harelbeke als partner. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste keuze is voor het 
ouderenbeleid (thuiszorg, dienstencentra, assistentiewoningen 
en woonzorgcentra). Een slanke overheid vermindert niet 
alleen de belastingfactuur, maar biedt ook de ruimte voor de 
gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid op te 
nemen. Wat de burger zelf kan,  
doet de overheid niet noodzakelijk  
beter of goedkoper.

  Marijke Ostyn, 
OCMW-raadslid
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Schepen Claerhout werkt kordaat verder 

“De N-VA kiest voor een Harelbeke 
met goed onderwijs, een bloeiende 
economie en vlotte mobiliteit.”

schepen Patrick Claerhout

Onderwijs met oog voor de kinderen
De verbouwplannen voor de stedelijke 
basisschool Zuid liggen in een definitieve 
plooi. Binnenkort wordt er een aannemer 
aangesteld om de werken aan te vatten. 

Verder zetten we in op digitalisering 
van de lessen. Daarom kocht de stad 
tablets aan voor elke school. Zo kan 
de schoolgemeenschap innoveren en 
evolueren we mee met de digitalisering.

Om de kinderen te laten genieten van 
gezonde buitenlucht in de pauzes werken 
we ook systematisch verder aan groenere 
Harelbeekse speelplaatsen.

Ten slotte is ook de veiligheid van 
onze schoolgaande jeugd voor N-VA 
Harelbeke een prioriteit. Hier zijn 
sensibiliseringscampagnes zoals ‘Veilig 
naar school’ en ‘kinderen zijn geen kegels’ 
het bewijs van.

Stad investeert in lokale economie
De stad bouwt ook het handelscomité 
verder uit. We ondersteunen niet alleen 
de handelaars en ondernemers, maar 
informeren hen ook zo goed mogelijk 
over alle huidige en toekomstige werken 
in Harelbeke.

Na de geslaagd actie ‘La Douce France’ 
vorig jaar, kozen we dit jaar voor 
het thema ‘La Bella Italia’ om onze 
handelaars in de kijker te zetten. 
Daarrond zijn er tal van activiteiten en 
acties. We heten u van harte welkom 
daarop.

Ook de opstart van een maandagmarkt 
in Bavikhove mogen we geslaagd 
noemen. De markt toont aan dat er nog 
plaats is voor handel in de Harelbeekse 
deelgemeente. Hopelijk lokt dit nieuwe 
handelszaken naar Bavikhove.

Veilige wegen
Schepen Claerhout zet ook verder in 
op het onderhoud van de Harelbeekse 
wegen. Overal waar er wegenwerken zijn, 
proberen we die zo snel mogelijk en met 
minimale overlast voor de buurt af te 
handelen. 

Harelbeke kocht fraaie bloembakken 
aan om de rood-witte verkeersremmers 
te vervangen, zoals dat eerder al gebeurde 
in de Stasegemsesteenweg. Dit zal 
onze straten opfleuren. Ook voet- en 
fietspaden worden stelselmatig vernieuwd 
in functie van de veiligheid.

Daarnaast bouwen we het tragewegen-
netwerk verder uit. Dit zijn veilige, 
groene verbindingsassen op Harelbeeks 
grondgebied. Op 15 oktober organiseren 
we mee de Dag van de Trage Wegen, met 
wandelingen en fietstochten die deze 
groene wegen in de kijker plaatsen. 

Ten slotte vergeten we ook niet 
om de toekomst van onder meer 
de Ballingenweg, Kervijnstraat en 
Spinnerijstraat te garanderen met de 
opstart van de dossiers voor nieuwe 
nutsleidingen en een groener, veiliger 
straatbeeld.

Meer weten over hoe N-VA Harelbeke onze stad  
elke dag een beetje beter maakt? 

Surf naar www.n-va.be/harelbeke  
of bezoek de Facebook-pagina van N-VA Harelbeke.
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N-VA genoot van de Harelbeekse 
parkfeesten
Naar jaarlijkse traditie vallen de Harelbeekse parkfeesten in dezelfde 
periode als de Vlaamse feestdag. Een perfecte gelegenheid om te 
vieren, want Vlamingen houden wel van een feestje! Elk jaar brengen 
de parkfeesten heel wat volk op de been. Verschillende verenigingen 
baten er een standje uit. Uitbaters doen er een goede zaak en de sfeer 
zit altijd goed. 

Eerst en vooral een dikke proficiat aan 
onze Harelbeekse muziekmaatschappijen. 
Er was ook een 11 juliboodschap van 
onze schepen van Cultuur Annick 
Vandebuerie, waarna de aanwezigen uit 
volle borst het Vlaamse volkslied zongen. 
De namiddag werd ingevuld door shows 
van muziek en dans. 

Uiteraard was N-VA Harelbeke ook 
aanwezig op dit Vlaamse feest, waar zo 
veel mensen gezellig samenkwamen. 
Als extraatje trakteerden we op 7 juli 
in café ’t Gildenhof de aanwezigen om 
de aanloop naar de Vlaamse feestdag te 
vieren.

Land- en tuinbouwmarkt promoot 
Harelbeekse streekproducten

Op 10 september organiseerde schepen Annick Vandebuerie 
in samenwerking met de dienst Wonen, Werken en Leven 
een eerste land- en tuinbouwmarkt. In het stadspark kon u 
een uitgebreid aanbod aan diverse streekproducten vinden. 
De twaalf standhouders en alle bezoekers waren vol lof over 
deze mooie organisatie.

Schepen Annick Vandebuerie wil met deze markt de 
Harelbeekse land- en tuinbouwsector en plaatselijke 
producenten in de kijker plaatsen. Zo steken we de lokale 
handelaars een hart onder de riem. Zij hebben het immers niet 
altijd even makkelijk en daar wil N-VA Harelbeke aandacht 
aan geven. 

Op de markt kon u de waren rechtstreeks van de producent 
kopen, volgens het principe van de ‘korte keten’, die de afstand 
tussen producent en verbruiker zo kort mogelijk houdt. We 
onthouden ook de wens van veel bezoekers om dit initiatief in 
de nabije toekomst te herhalen.

N-VA op Harelbeke Kermis
Schepen van Feestelijkheden Annick Vandebuerie blikt 
tevreden terug op de vele geslaagde kermissen in onze 
stad. Zowel Harelbeke als haar deelgemeenten leven! 
Ook Harelbeke kermis was dit jaar weer geslaagd met een 
aantrekkelijk en gevarieerd programma. Hoewel die dit 
jaar op een andere locatie plaatsvond door de werken aan de 
markt, was het een topeditie.

De sfeervolle optredens en de gezellige braderie trokken veel 
volk. Een grote dankjewel aan het Harelbeekse Feestcomité 
om alles tot in de puntjes te organiseren. N-VA Harelbeke was 
opnieuw van de partij met een infostand. Het is fijn om zoveel 
interesse bij de burger te zien over de Harelbeekse politiek. 
Samen met u werken we verder aan een beter en leefbaar 
Harelbeke. Tot volgend jaar!



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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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