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Beste inwoner
van Harelbeke,
Al vier jaar mag de N-VA met
succes de stad meebesturen.
Onze mandatarissen hebben al
veel gerealiseerd waar we allemaal
trots op mogen zijn. Toch moeten
we nog een hele weg afleggen om
aan de kracht van de verandering
te voldoen. Een belofte die we
graag verder waarmaken.

Geluk en warmte zijn belangrijk in onze
rusthuizen “We moeten van vergrijzing een positief
verhaal maken. Niet enkel zorgen voor een
comfortabele inrichting van rusthuis De
Vlinder, maar inzetten op het welbevinden
van de bewoners.”
OCMW-raadsleden Jan Van Coile en Marijke Ostyn

We wonen in een stad met zin om
te ondernemenen en ik verwijs met
grote fierheid naar onze
Harelbeekse firma Vyncke als
‘Onderneming van het jaar’.
Zo’n nominatie zet onze stad in de
kijker. We zijn alvast op de goeie
weg om van Harelbeke een plaats
te maken waar het leuk is om te
leven, wonen en werken en waar
we kansen krijgen om successen
te boeken. Tot slot wens ik iedereen een liefdevol eindejaar toe en
een mooie start voor 2017.

Marijke Ostyn, gemeente- en
OCMW-raadslid, weet dat de kans bestaat
dat één van onze zorginstellingen haar
88-jarige moeder zal opvangen. Samen
met OCMW-raadsid Jan Van Coile wil ze
dus ook veel aandacht geven aan een liefdevolle zorg. “Jan en ik volgden de zorgcampus stap voor stap op. We zijn trots op
de realisatie van De Vlinder, maar naast de
comfortabele inrichting is het welbevinden
van onze bewoners essentieel.”
Filip Vandeputte
Afdelingsvoorzitter

Tijdens het weekend valt de animatie in
onze rusthuizen nagenoeg stil. Nog te veel
ouderen krijgen dan té weinig bezoek.
De N-VA steunt daarom het initiatief
om ouderen zo lang als mogelijk in hun
vertrouwde omgeving te laten wonen en

daar te ondersteunen. De opening van een
dagverzorgingscentrum op 1 december
sluit daar mooi bij aan. Ouderenbeleid is
vandaag de dag een belangrijk onderwerp.
De N-VA ziet in de vergrijzing ook een
positief verhaal. Nooit eerder stonden zoveel actieve senioren klaar met de nodige
verantwoordelijkheidszin. Met vertrouwen
kunnen wij nog meer beroep doen op hun
inzet. Vrijwillige inzet versterkt samenhorigheid, en maakt mensen gelukkiger.
Wie zich ook geroepen voelt, kan
gerust contact opnemen met:
 marijke.ostyn@n-va.be
 jan.vancoile@n-va.be
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Leiewerken gaan vooruit
De Leiewerken in Harelbeke zijn nog altijd volop
bezig. Naast de vernieuwing van de Vrijdomkaai en
afwerking van de Hogebrug werd ook gestart met de
bouw van de nieuwe sluis. In 2017 volgen de wegen- en rioleringswerken in de Tweebruggenstraat.
Eenmaal er meer zicht is op een concrete planning zullen wij u daarover uitgebreid informeren.
Vandaag zijn de stalen damplanken en buispalen voor de nieuwe sluis al grotendeels ter plekke. Tijdens deze werken werd nauwkeurig nagegaan of er geen trillinghinder was buiten de werfzone. Indien er toch hinder was voor de omwonenden, werden die
plaatsen gemonitord aan de hand van metingen om verdere overlast te voorkomen. Met vragen en/of bij onduidelijkheden kunt u
uiteraard terecht op het nummer 056 69 40 90, het mailadres info@thvleieland.be of bij onze N-VA-schepen van Openbare Werken
Jacques Maelfait.

Academies verder uitbouwen
Stad Harelbeke is trots op haar twee sterke academies en biedt deze een zo
goed mogelijke ondersteuning aan. Zo starten in de Stedelijke Academie voor
Beeldende Vorming SABV/AHA verbouwingen.
De vroegere turnzaal en conciërgewoning van de Eilandschool worden
omgebouwd tot volwaardige lesruimtes voor de tekenacademie. Bovendien komt
er een nieuwe hoofdingang met ontvangstbalie, een exporuimte/auditorium,
ateliers op twee niveaus, een ingebouwde lift en nieuwe toiletten. Alle nieuwe
normen qua veiligheid, verwarming, isolatie en ventilatie worden nagestreefd.
Het gebouw krijgt open ateliers waar de gezamenlijke ruimtes als doelstelling
hebben de interactie tussen de leerlingen te bevorderen. Verder willen we de
exporuimte/auditorium optimaal benutten, zodat ook externen er terecht
kunnen. De verbouwingen voorzien ook nieuwe kantoren en de inkom krijgt
een nieuwe en open sfeer. De toekomst voor onze Harelbeekse kunstzinnige
leerlingen ziet er op het vlak van infrastructuur dan ook veelbelovend uit. N-VA
Harelbeke ondersteunt deze initiatieven volledig.

N-VA-schepen van (kunst)onderwijs Patrick Claerhout bij de verbouwingswerken: “De toekomst van onze Harelbeekse kunstzinnige leer-

lingen ziet er veelbelovend uit.”

Meer weten over N-VA Harelbeke?
Omdat we onze leden en sympathisanten nog beter
willen informeren, sprongen we op de sociale mediatrein.
N-VA Harelbeke

harelbeke@n-va.be
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Binnenkort tweede geluidswerende dam
De aanbesteding voor de zuidelijke
geluidswerende dam langs de E17 in
Stasegem zal nog dit jaar plaatsvinden. Zo vernamen we van
Vlaams volksvertegenwoordiger
Bert Maertens (N-VA) die hierover
minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Ben Weyts (N-VA) bevroeg.
“De bewoners van de wijk Keizershoek
zijn al langer vragende partij om de
geluidshinder afkomstig van de E17 aan
te pakken. De noordelijke geluidsberm

langs de E17 werd reeds gerealiseerd. De
aanleg vond plaats tussen augustus 2014
en maart 2015. De kostprijs hiervoor bedroeg 153 835,25 euro ( exclusief BTW)”,
aldus onze schepen van Mobiliteit Jacques
Malfait.

De eigenlijke aanleg gebeurt bij voorkeur
tijdens een droge periode. De kostprijs
voor de zuidelijke geluidsberm zal
vergelijkbaar zijn aan die voor de
noordelijke”, zo weet Bert Maertens.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer
streeft ernaar om de aanbestedingsprocedure voor de werken aan de
zuidelijke geluidswerende dam langs
de E17, ter hoogte van de wijk
Keizershoek, dit jaar nog te starten.

Parochiekerk Sint-Rita Zandberg is beschermd erfgoed
Ieder jaar vindt ‘Open Monumentendag’ en
‘Erfgoeddag’ plaats. Met onze dienst Erfgoed
van de stad nemen we beurtelings deel aan
deze evenementen. Op zondag 11 september
2016 vond in heel Vlaanderen de 28e editie van
Open Monumentendag plaats. Dit jaar hadden
we twee redenen om dit te vieren in de Sint-Rita
parochie De Zandberg.
De Parochiekerk bestond namelijk 50 jaar en werd
dit jaar ook definitief beschermd erfgoed. Op 10
april 2012 werd door Stad Harelbeke een dossier
tot bescherming van de Sint-Ritakerk ingediend bij
de Vlaamse Overheid. Onder impuls van schepen
van Erfgoed Annick Vandebuerie (N-VA) werd dit
dossier in Brussel op 23 oktober 2015 ‘voorlopig
Minister-president Geert Bourgeois en onze Harelbeekse schepenen
beschermd’ als monument. Na het doorlopen van
(waaronder
N-VA schepenen Jacques Maelfait, Patrick Claerhout.
de vereiste procedures gaf Vlaams Minister van
Annick
Vandebuerie)
en de Burgemeester met nog andere prominenten,
Buitenlands beleid en onroerend Erfgoed Geert
aan
de
Parochiekerk
Sint-Rita
Zandberg.
Bourgeois (N-VA) de definitieve bescherming. Het
is de Minister-President zelf die op de vooravond
van Open Monumentendag het schild ‘Beschermd
Monument’ van de Sint-Ritakerk persoonlijk kwam onthullen. Er werd, na een eredienst ter gelegenheid van 50 jaar SintRitakerk en de definitieve bescherming van het gebouw door de Parochieraad en de Erfgoeddienst van de stad, een officieel
moment gehouden, gevolgd door een receptie. De Parochieraad trakteerde iedereen op frietjes.
Op zondag mochten we tussen de 400 en 500 bezoekers verwelkomen op Open Monumentendag. Er werd teruggeblikt op
50 jaar Sint Ritakerk en de opbouw van de merkwaardige kerk. Er was een rondleiding en tentoonstelling in de kerk. In 1952
besliste stad Harelbeke om een kerk te bouwen in deze snelgroeiende wijk. Het ontwerp, de manier van bouwen en de twijfels
over de betonsterkte zorgden echter voor vertraging. Uiteindelijk werd de kerk ingewijd op 24 september 1966. Het gebouw
werd dit jaar in maart definitief beschermd als monument omwille van haar architecturale, artistieke en bouwkundige waarde.
Niet alleen het gebouw, maar ook het meubilair zoals de banken, de beelden en de biechtstoelen, en de buitenomgeving rond
de kerk werden mee beschermd. Dit heeft als voordeel voor stad Harelbeke dat bij renovatie van de kerk de Vlaamse overheid
deels tussenkomt in de kosten.

www.n-va.be/harelbeke
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‘Lied van het Vlas’ siert dorpsplein Bavikhove

Maak kennis met …
Filip en Martine

De ‘zaaiers en de wiedsters’ van kunstenaar Jeroen Degrijse zijn sinds
11 juli 2011 een vaste waarde op het vernieuwde dorpsplein van Bavikhove.
Nu krijgt het beeldhouwwerk een infobord vergezeld van een oude foto uit
het rijke vlasverleden van de streek en de liedjestekst van ‘Het Lied van het
Vlas’ van René De Clercq.

In het vorige huis-aan-huisblad
kon u kennismaken met de ondervoorzitter (Dirk Langsweirdt) en secretaris
(Roeland Houttekiet)) van het Harelbeekse N-VA-bestuur. We zetten onze
kennismakingsronde verder en zochten
voorzitter Filip Vandeputte en zijn echtgenote en bestuurslid Martine Cnudde
op. Zij lichtten op hun beurt de lokale
ambities en keuze voor de N-VA toe.

Wandelaars genieten er van een rustmomentje voor ze aan de OudeLeieroute starten. De 10,8 km lange route neemt je mee in een verhaal
over vlas roten van de ‘golden river’ door de groene vallei van de Leie.
Een project dat N-VA-schepen van Toerisme Annick Vandebuerie
aanmoedigde.

Verkooppunt wandelroute Oude Leie (2 euro)
Stadhuis Harelbeke – Marktstraat 29
Dienst vrije tijd en toerisme: 056 733 470

Schepen van Toerisme Annick Vandebuerie met
het beeldhouwwerk ‘zaaiers en de wiedsters’. Het
werk verwijst naar ons rijke vlasverleden.

Ondernemen in Harelbeke
Een terugblik op de laatste maanden, toont ons dat Stad Harelbeke het ondernemen
ten volle ondersteunt.
Een mooi voorbeeld was het project ‘La Douce France’. Een breed gedragen initiatief,
waar de Harelbeekse dienst WOL (werken, ondernemen en leren) haar schouders
onder stak en waar veel handelaars hun steentje aan bijdroegen. Zeker voor
herhaling vatbaar!
Ook de vierde modeshow, voor het eerst opgestart tijdens het schepenmandaat van
Eddy Glorieux, werd weer een voltreffer. Onze twintig deelnemende Harelbeekse
handelaars mochten zo’n 450 tevreden aanwezigen tellen.
Koenraad Degroote en Patrick
Claerhout bezoeken de Harelbeekse
bedrijven op open bedrijvendag.

De bedrijvenvereniging Harelbeke-Zuid werd opgericht. Op regelmatige basis wordt
samengezeten met de stad (N-VA-schepen van Economie Patrick Claerhout) en de
vertegenwoordigers om initiatieven en problemen te bespreken. Het opnieuw ‘leefbaar’ maken van het bedrijventerrein blijft de topprioriteit.

De jaarbeurs is terug van weggeweest. Na jaren onderbreking werd ze voor het eerst
weer georganiseerd in CC het Spoor. Heel wat Harelbeekse handelszaken plaatsten hun producten er in de kijker. Op 24 januari
volgend jaar zal voor de tweede maal een nieuwjaarsreceptie lokale economie georganiseerd worden. Onze Vlaams minister van
Werk en Economie zal er de aanwezigen toespreken. Ook de ondernemersmeeting is in volle voorbereiding in samenwerking
met de KMO werkgroep rond het thema: Hoe zet ik mijn bedrijf/product in de kijker?
U ziet dat onze dienst Werk en Economie niet stil zit en de lokale economie en Harelbeekse ondernemers blijft ondersteunen.
N-VA Harelbeke juicht al deze initiatieven toe!

Harelbeke feest(te)!

harelbeke@n-va.be
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Tijdens het weekend
van ‘Harelbeke Feest!’
was N-VA Harelbeke
vertegenwoordigd
met een stand in de
Marktstraat. Een hapje
en drankje werden
aangeboden. Het bleek
een groot succes te
zijn, we kregen talrijke
positieve reacties en de
sfeer zat er goed in!

“Ik ben heel trots dat ik opnieuw
verkozen ben als voorzitter. Uitzonderlijk,
omdat het al de derde maal op rij was
en met steun van het ganse bestuur. Het
is een bevestiging dat men tevreden is
over mijn inzet en kunnen”, blikt
de voorzitter terug op de bestuursverkiezingen in maart eerder dit jaar.

“Het doel is een versterkte ploeg uit te
bouwen die klaar is om opnieuw deel te
nemen aan het bestuur in de stad, maar
met nog meer ambitie. Ik wil daarbij met
stip meer inzetten op de ondersteuning
van onze Harelbeekse ondernemers.”
“Ook het feit dat we beiden ondernemers
zijn doet ons hier nog meer in
geloven”, vult Martine aan. Zij werd dit
jaar voor het eerst verkozen in het bestuur
van N-VA Harelbeke. “We hebben in de
eerste plaats gekozen voor de N-VA
omdat we Vlaamsgezind én begaan zijn
met de mensen rondom ons. We zijn een
sterk duo, binnen en buiten de partij,
dat er steevast voor gaat en overtuigd is
dat we de ‘kracht van de verandering’
kunnen realiseren.”

“Ook de nieuwe Harelbekenaren moeten
omarmd worden. Elke nieuwe inwoner
verdient het om volledig betrokken te
worden bij de activiteiten van de stad.
Als partij willen we iedereen betrekken in
de verandering die we samen met u willen
verwezenlijken”, besluit de voorzitter.

Welkom, Vahid!
Onlangs kende het bestuur een uitbreiding met Vahid Zabihi. Omdat we het belangrijk vinden om u te informeren over veranderingen binnen het bestuur stelt Vahid
zich kort voor.
“Als nieuw bestuurslid is het belangrijk dat jullie te weten komen wie ik ben en waar ik
voor sta. Vahid Zabihi is mijn naam, ik woon al heel wat jaren in Harelbeke samen met
mijn vrouw en onze twee kindjes van drie en acht jaar. Ik werk al negen jaar in de drukkerijsector. Ik heb al enige tijd politieke ambities, en de N-VA sluit het best aan bij mijn
persoonlijke visie. De partij is vooruitstrevend, gaat voor verandering en net als iedere
ouder wil ik voor mijn kinderen een stabiele toekomst.”

“Samen op naar de toekomst, samen voor Harelbeke, dat is voor mij de
grootste motivatie!”

Jong N-VA Vivit gaat ertegenaan!
Op 30 oktober 2016 koos Jong N-VA Vivit, de jong N-VA afdeling van Harelbeke,
Kuurne en Kortrijk, een nieuw bestuur. Roeland Houttekiet, secretaris in N-VA
Harelbeke werd er als voorzitter verkozen. Ook onze Jongerenverantwoordelijke
en webbeheerder Wout Patyn werd bestuurslid, evenals Fleur De Buck die
gemeenteraadslid is in Harelbeke N-VA Harelbeke vindt het belangrijk om
jongerenafdelingen te steunen, want de toekomst ligt bij de jongeren!
Jongeren moeten zowel vertegenwoordigd zijn binnen de jongerenafdelingen
als bij de moederpartij. N-VA Harelbeke wenst alle verkozenen geluk in de
toekomst!
Onlangs organiseerde Jong N-VA Vivit ook een gespreksavond met
Axel Ronse (N-VA) en Michel Vandenbosch (Gaia).

www.n-va.be/harelbeke

De Verandering Werkt. Ook voor u!
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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

/

/

