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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

HARELBEKE

Beste Harelbekenaar
2019 was het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode in onze stad. Onze gemeente-
raadsleden houden vanuit de oppositie de vinger aan de pols. We vroegen het stads-
bestuur meer in te zetten op de Vlaamse rookmeldercampagne, we voorkwamen een 
financiële domper door in te gaan tegen een duur paviljoen, en we deden voorstellen 
om zwerfvuil in onze stad te bestrijden. 

2019 was ook een verkiezingsjaar. De regering-Jambon I ging na een grondige  
voorbereiding van start en legt meer dan ooit de nadruk op de Vlaamse gemeenschap. 
Dat is broodnodig, want het Belgische niveau hinkt alweer achterop. De werking van 
dit land valt steeds minder te rechtvaardigen. Een confederale oplossing dringt zich op.

We zijn benieuwd wat 2020 voor ons in petto heeft. Ook in het nieuwe jaar blijven we 
uiteraard voor u klaarstaan. Met vragen kunt u altijd bij ons terecht. Volg ook onze 
Facebookpagina om op de hoogte te blijven. Roeland Houttekiet

Voorzitter N-VA Harelbeke

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Vrijdag 24 januari
Deuren open vanaf 19.30 uur

Start om 20 uur
CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke

N-VA Harelbeke heet iedereen van harte welkom voor een hapje 
en een drankje. Ondertussen laat federaal fractievoorzitter Peter 
De Roover graag zijn licht schijnen op de politieke actualiteit.

De toegang is gratis!

Gastspreker is 
Kamerfractievoorzitter 

Peter De Roover.

N-VA Harelbeke nodigt u uit

Nieuwjaarsreceptie  
met Peter De Roover



harelbeke@n-va.be

Harelbeke kermis
Ook dit jaar was N-VA Harelbeke 
aanwezig op Harelbeke kermis. We 
stonden opnieuw met een stand 
op de jaarlijkse braderie. En met 
succes! Heel wat geïnteresseerden 
kwamen een pintje drinken en  
kinderen lieten zich schminken als 
een leeuwtje. Tot volgend jaar!

N-VA vraagt meer aandacht voor  
Vlaamse rookmeldercampagne
N-VA Harelbeke vroeg het stadsbestuur om de Vlaamse rookmeldercampagne  
extra kracht bij te zetten. Nog te veel woningen zijn niet uitgerust met een  
rookmelder, terwijl zo’n rookmelder wel levens redt.

Maak kennis met bestuurslid Tom Verkest
Tom Verkest versterkte onlangs onze N-VA-bestuursploeg. Hij stelt zich graag even over:

“Dag iedereen, ik ben Tom Verkest, 29 jaar en geboren en getogen in Stasegem. Ik werk als software  
engineer bij KBC. In mijn vrije tijd ben ik meestal terug te vinden op de fiets. Ik heb me bij de N-VA  
aangesloten omdat ik merk dat onze stad op veel vlakken nog veel beter kan. Harelbeke leeft te weinig. 
Het geld moet gaan naar waar het echt nodig is. Zo zijn veilige fietspaden voor mij een prioriteit.”

Hebt u ook interesse om deel uit te maken van ons lokale ploeg? Contacteer dan gerust onze  
ledenverantwoordelijke via niko.tanghe@n-va.be 

Tom Verkest
Kersvers bestuurslid

N-VA wil toegankelijke trappen aan  
nieuwe Leieboorden
De stad moet aan de nieuwe verlaagde Leieboorden zorgen voor gebruiksvriendelijke trappen 
voor personen met een mobiliteitsbeperking. Door er een hellend vlak aan te leggen, kunnen we 
iedereen vlot laten meegenieten van deze fantastische plaats.

  Bestuursleden Roeland Houttekiet en Sofie Tiber-
gijn en gemeenteraadslid Brecht Vandeburie willen 
inwoners meer bewust maken van het belang van 
rookmelders.

N-VA  
Harelbeke  
in beeld

Verplicht voor particuliere woningen
“Iedereen moet beseffen hoe belangrijk rookmelders zijn bij 
een beginnende woningbrand. Woningbranden eisen jaarlijks 
nog tientallen mensenlevens. En meer nog dan het vuur maakt 
de rook slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich 
razendsnel”, weet gemeenteraadslid Brecht Vandeburie.  

Extra sensibilisering
Daarom vroeg N-VA Harelbeke dat onze stad – net als andere 
Vlaamse steden en gemeenten – haar inwoners extra zou sensi-
biliseren in de aanloop naar 2020. Met informatiebrochures op 

het stadhuis bijvoorbeeld. Of met een rookmelderverkooppunt 
op het stadhuis, zoals er in de omliggende gemeenten Kuurne en 
Waregem een tijdlang één was.

Stadsbestuur volgt N-VA
Enkele weken later zien we echter dat op de website van de stad 
extra reclame wordt gemaakt voor de Vlaamse rookmelder- 
campagne. Ook trekt de stad de komende jaren budget uit voor 
rookmelders in het kader van het woonbeleid van de stad.  
Oppositie voeren loont!
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Vlaamse feestdag 
Op 11 juli vieren elk jaar heel 
wat prominenten de Vlaamse 
feestdag op de Groeninge- 
kouter. Ook wij waren aan-
wezig, samen met toenmalig 
Vlaams minister-president en 
huidig Vlaams Parlements- 
voorzitter Liesbeth Homans.

Stadsbestuur volgt N-VA en ziet af van duur paviljoen
Eindelijk komt het stadsbestuur tot inzicht: het peperdure project voor een paviljoen wordt stopgezet. N-VA Harelbeke trok in 
juni al aan de alarmbel en wees toen op het veel te hoge prijskaartje. Nu loont ons oppositiewerk dus.

N-VA waarschuwde al in juni
Het stadsbestuur had al zo’n 600 000 euro 
uitgetrokken voor het geplande paviljoen. 
Maar dat het kostenplaatje nog ferm zou 
oplopen, was al duidelijk toen het stads-
bestuur de concrete plannen voorstelde. 
Gemeenteraadslid Patrick Claerhout 
waarschuwde toen: “Wij vrezen dat de 
cijfers van het voorliggende bestek onder-
raamd zijn. Wat als de kost hoger blijkt? 
Komt er dan helemaal geen paviljoen?”

Onze opmerkingen bleken dus terecht. 
Uiteindelijk zouden de kosten zelfs zo’n 
750 000 euro bedragen. En dat voor een 
bijna-ruwbouw waarvoor de toekomstige 
uitbater nog heel wat investeringskosten 
op zich zou moeten nemen. 

Een bruisend handelscentrum
“We kijken al uit naar de nieuwe invul-
ling die het stadsbestuur zal geven aan de 
site”, voegt Patrick Claerhout toe. “Met 
de N-VA blijven we voorstander van een 
zaak of terras op de vernieuwde Leie-
boorden. We kunnen dan bijvoorbeeld 
de link maken met een van de nieuwe 

horecazaken die daar komen, of zelfs met 
het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie. 
Maar een luxeproject hoeft dat zeker niet 
te zijn.” 

“Het nieuwe stadscentrum moet bruisen 
en onze handelaars en horecazaken laten 
floreren. Misschien kan het bestuur  
zich daar eens op toeleggen. Als ik de  
toekomstplannen bekijk, dan is er nog 
heel wat werk aan de winkel. Er is de 
voorbije jaren serieus geïnvesteerd in  
een nieuw marktcentrum, maar het  
stadsbestuur trekt nauwelijks budgetten 
uit voor de toekomst van onze lokale  
economie”, sluit gemeenteraadslid  
Wout Patyn af.

2,67 miljoen euro extra voor Harelbeke  
dankzij Vlaamse Regering
Harelbeke krijgt net als de 63 andere West-Vlaamse gemeentebesturen extra financiële slagkracht dankzij het nieuwe Vlaamse 
regeerakkoord. Concreet gaat het over 2,67 miljoen euro extra aan investeringsbudget. 

“De extra financiële middelen zijn heel welkom, want veel ruimte om te investeren had onze stad niet. Dat hoeft niet te verbazen, 
want de voorbije jaren ging er veel geld naar de opwaardering van ons stadscentrum”, vertelt fractievoorzitter Wout Patyn.

Concrete en zichtbare investeringen
Voor N-VA Harelbeke is het duidelijk waarvoor de extra centen moeten dienen. We willen dat de stad verder investeert in ons  
vernieuwd stadscentrum en onze handelskern.

“Het is echt niet de bedoeling om dit geld uit te geven aan nieuw stadspersoneel of aan de eigen bestuurswerking. Of aan  
ballonnetjes zoals burgerparticipatieprojecten. Dat klinkt misschien heel mooi, maar als het erop aankomt wil de inwoner gewoon 
dat er een degelijk fietspad voor zijn deur ligt. Met het zoveelste inspraakmoment, bijvoorbeeld over nieuwe vuilnisbakken, schiet  
hij niets op”, zegt Patyn kordaat.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


