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V.U.: WOUT PATYN, TER COUTERE 56, 8531 BAVIKHOVE

Veilig thuis in een welvarend Harelbeke

N-VA Harelbeke wenst u fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2019!

Agenda

•  woensdag 2 januari:  
installatievergadering van de  
nieuwe gemeenteraad

    Maak kennis met onze nieuwe 
gemeenteraadsleden!

•  zaterdag 12 januari:  
N-VA-nieuwjaarsfeest 

    Kom mee feesten met duizenden 
andere N-VA-leden in Mechelen!

•  zondag 20 januari:  
nieuwjaarsreceptie Kortrijk- 
Roeselare-Tielt om 11.30 uur in 
Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 
374 te Roeselare

•  zaterdag 26 januari:  
nieuwjaarsreceptie N-VA Harelbeke

   Meer info volgt nog.

Word lid van 

Jong N-VA is de grootste politieke 
jongerenpartij van Vlaanderen. Leer 
er gelijkgezinde jongeren kennen en 
bouw een politiek netwerk op. “Jong 
N-VA maakt de politieke wereld wat 
minder serieus en maakt het fijn om 
aan politiek te doen”, vertelt Jong 
N-VA’er Roeland Houttekiet uit Harel-
beke. Interesse? Neem contact op via 
roeland.houttekiet@n-va.be

Krachtige oppositie
Als nieuwe partij mocht de N-VA zes jaar geleden voor het eerst mee het beleid  
bepalen in Harelbeke. Samen met onze coalitiepartners hebben we steeds  
constructief gewerkt aan een beter Harelbeke. En met succes. Harelbeke is  
erop vooruitgegaan. Nu belanden we echter op de oppositiebanken.

Harelbeke krijgt een links beleid
De nieuwe coalitie zal een linkse koers varen, zonder de rechtse en nuchtere stem 
van de N-VA. Want ook de CD&V, die zogezegd het moedige midden vertegen-
woordigt, wordt in Harelbeke gedomineerd door de verzuilde vakbondsorgani-
satie beweging.net. Toch zullen wij onze stem laten horen. Met een constructieve 
oppositie willen wij het beleid mee vormgeven. 

Een leidraad voor de toekomst
Ons programma blijft voor ons de basis. Harelbeke heeft nood aan een sterk 
uitgewerkt maar realistisch mobiliteitsbeleid, met oplossingen op maat van de 
concrete situatie. Wij passen voor een blind pestbeleid gericht tegen de auto- 
bestuurder. Ook moet er voldoende aandacht gaan naar onze lokale economie  
en handel, want die blijven de motor van onze welvaart. Bovendien moet onze 
stad financieel gezond blijven: besparen waar mogelijk en gericht investeren in  
de toekomst. 

“Met een kritische blik zullen we kijken naar de beslissingen van de meerderheid. 
Onze stad verdient een beleid gericht op de toekomst. Transparantie is daarbij  
essentieel. Alle Harelbekenaren moeten weten in welke richting onze stad  
evolueert. Wij zullen als oppositiepartij alvast open communiceren”, vertelt  
fractievoorzitter Wout Patyn.

Bedankt, kiezers!

Met gastspreker Jan Jambon!
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Verkiezings-
weetjesWist u dat …

•  onze N-VA-lijst tien jongeren telde onder de eerste twintig namen? Wij trokken dus met een jonge en dynamische ploeg naar de 
verkiezingen. Bij de N-VA krijgen jongeren echt kansen, want zij vormen de basis voor de toekomst. En dat loont! Twee jongeren zijn 
verkozen in de gemeenteraad: Wout Patyn (22 jaar) en Fleur De Buck (27 jaar). Wout is meteen een van de jongste gemeenteraads-
leden in Harelbeke.

•  ons verkiezingsprogramma bijna twintig pagina’s tekst telde? Dat programma blijft ons ideologisch fundament. Het is een visietekst 
die mooi onze toekomst op Harelbeke uit de doeken doet. Er staan heel wat frisse voorstellen in om van Harelbeke een nog betere 
stad te maken. Zoals een waterbus, brugfiguren die zorgen voor een sterker sociaal en onderwijsbeleid, en kunstgras op onze 
sportvelden!

•  wij actief zijn op Facebook? Al meer dan 900 mensen volgen onze pagina. In de toekomst zullen wij nog actiever worden op sociale 
media. Zo kunnen we snel en rechtstreeks met u communiceren. Volgt u ons nog niet? Like onze pagina dan en blijf op de hoogte 
van onze activiteiten en het politieke nieuws in onze stad!

•  de N-VA in Vlaanderen in bijna 120 gemeentes mee het beleid mag bepalen? Daarbovenop leveren we bijna 60 burgemeesters, een 
stijging in vergelijking met zes jaar geleden. Ook de grootste stad van Vlaanderen heeft met Bart De Wever een N-VA’er als burge-
meester. In zes gemeentes heeft de N-VA zelfs een absolute meerderheid.

Onze campagne in beeld
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Uw gemeenteraadsleden

Wout Patyn
22 jaar
Fractievoorzitter

Wout is met zijn 22 jaar een van de jongste verkozenen in Harelbeke. 
Hij is historicus en werkte op het kabinet van Jan Jambon totdat 
de Marrakeshcoalitie de N-VA uit de regering duwde. Verder volgt 
hij een lerarenopleiding. Hij is ook voorzitter van Jong N-VA UGent, 
de jongerenafdeling van die universiteit. Met zijn brede politieke kennis 
staat Wout voor een krachtig en realistisch beleid in Harelbeke.

Jeugdig 
denken, 
volwassen 
handelen.

Fleur De Buck
27 jaar

Fleur heeft al drie jaar bestuurservaring als gemeenteraadslid. 
Als jongedame slaagt ze erin om op een stevige en onderbouwde 
manier dossiers naar zich toe te trekken. Ze zet zich in voor een 
rechtvaardig en sociaal beleid. Zo blijft Harelbeke een warme stad.

Een hart 
voor mens 
en dier.

Patrick Claerhout
61 jaar

Als uittredend schepen heeft Patrick de meeste ervaring van deze 
ploeg. Zijn kennis zal dan ook van onmisbare waarde zijn. Samen 
met de nieuwe verkozenen zal Patrick de N-VA als krachtige oppo-
sitiepartij op de kaart zetten in Harelbeke.

Vlaams  
en  
verantwoord  
verbinden.

Brecht Vandeburie
36 jaar

Brecht is als brandweerman en ambulancier hét uithangbord voor 
het streven naar een veilige stad in al zijn facetten: verkeersveilig-
heid, brandveiligheid, criminaliteitsbestrijding … Met zijn directe 
stijl zal Brecht nauwlettend toezien op het beleid van de nieuwe 
coalitie. Hij zal de N-VA ook vertegenwoordigen in de politieraad.

Integrale 
veiligheid, 
uw  
prioriteit.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


