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HARELBEKE
N-VA Harelbeke
luistert naar u
U kan alle bestuursleden van N-VA
Harelbeke steeds telefonisch bereiken, maar vanaf 2015 kan u ook bij
ons terecht op onze maandelijkse
zitdagen.
• Oude Bibliotheek Bavikhove
Bavikhovedorp
iedere eerste maandag van de maand
van 18 uur tot 20 uur
• De Zuiderkouter in
Harelbeke-Stasegem
Speltstraat
iedere eerste donderdag van de
maand van 18 uur tot 20 uur

V.U.: Filip Vandeputte - Tweede Aardstraat 1A - 8531 Bavikhove - harelbeke@n-va.be

Onze schepenen kan u natuurlijk
ook op hun zitdagen bereiken.

VOL ENTHOUSIASME NAAR 2015!
Beste stadsgenoten,
2014 loopt op zijn einde. De afgelopen twee jaar hebben we geprobeerd onze slogan in werkelijkheid om te zetten: we probeerden te zorgen voor Verandering
voor Vooruitgang. We zijn ons ervan bewust dat alles nog beter kan. Daarom willen we in 2015 die verandering nog meer vormgeven.
Een eerste stap is dat we als bestuur nog dichter bij de Harelbeekse burger willen
staan. Daarom organiseren we met N-VA Harelbeke extra
zitdagen, waar je terecht kan met vragen of opmerkingen.
Iedere eerste maandag en donderdag van de maand, van
18 tot 20 uur, zijn we te vinden in respectievelijk Bavikhove en Stasegem. Op onze website zal steeds te zien zijn
wie op die dag en plaats aanwezig zal zijn. Ook op andere
dagen zijn wij uiteraard te bereiken.
Het bestuur en ikzelf wensen iedereen een vreugdevol
eindejaar toe en kijken vol enthousiasme naar 2015!

FILIP VANDEPUTTE
Voorzitter
N-VA Harelbeke

Boven: Roeland Houttekiet,
Carla Adams, Wim Rosseel
Midden: Annick Vandebuerie,
Tom Van Maerrem, Alexander De Waele,
Jan Van Coile, Jos Coudyser,
Filip Vandeputte
Onder (aan vlag): Patrick Claerhout,
Eddy Glorieux, Marijke Ostyn,
Jacques Maelfait

www.n-va.be/harelbeke

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lokale en sociale economie reiken elkaar de hand
Eind december verlaat Harelbeeks
sociale-economiebedrijf HISE (Harelbeekse Initiatieven voor Sociale Economie) de vertrouwde vestiging in de
Arendsstraat. Zij vestigen zich nu op
de site Lefevere op het industrieterrein Harelbeke-Zuid. De site bood
meer opportuniteiten, waardoor het
idee ontstond om er ook plaats en
kansen te bieden aan jonge ondernemers. Daarom werd de NV Bedrijvencentrum Harelbeke opgericht.
Amper één jaar na de oprichting van
de NV, gaat het bedrijvencentrum in
januari 2015 open. Startende ondernemers kunnen er tegen gunstige voorwaarden hun activiteiten onderbrengen. “Er is plaats voor negen bijkomende werkruimten van 330m², tien
kantoorruimten van 25m² en vergaderruimten”, licht schepen van Economie
Eddy Glorieux toe.
Het eerste jaar betalen starters slechts
90 procent van de huurprijs. Elk jaar

“Het bedrijvencentrum wil een ontmoetingsplaats worden van en voor
het plaatselijke bedrijfsleven”, zegt de
schepen. “Niet alleen de gedeelde panden bieden samenwerkingsmogelijkheden, ook de sociale economie kan
hier ten volle gedijen. Dat reguliere en
sociale economie elkaar in het Bedrijvencentrum de hand kunnen reiken, is
uniek. Er ontstaan bijzondere synergieën tussen sociale en reguliere economie en er dient geen loonlast te
worden gelegd
Het Bedrijvencentrum is een ontmoetingsplaats op het Bedrijvencentrum.”
van en voor het plaatselijke bedrijfsleven.

Eddy Glorieux, schepen van Economie
komt daar vijf procent bij (in jaar zes
dus bijvoorbeeld 115 procent). Hetzelfde geldt voor niet-starters, maar zij
beginnen in jaar één aan 100 procent.
Het betreft geen handelshuur en de bedrijfsruimten mogen niet gebruikt
worden voor kleinhandelsactiviteiten
of ambachtelijke activiteiten in rechtstreeks contact met het publiek.

Hebt u vragen over het volledige
voordelenaanbod van het Bedrijvencentrum? Contacteer schepen
Eddy Glorieux op 0470 90 07 83 of
eddy.glorieux@harelbeke.be.

Aandacht voor cultuur in Harelbeke
Dimitri Leue, Vlaams acteur, schrijver en scenarist, vertelde vorig jaar
tijdens de Dag van het Woord aan
schepen van Cultuur Annick Vandebuerie dat hij blij was dat Harelbeke
bleef inzetten op cultuur, nu vele andere culturele centra besparen. De
schepen geeft daar nu zelf wat uitleg
bij.

“We zijn dit jaar overgestapt op het
systeem van halfjaarlijkse seizoensprogrammatie. De abonnementenverkoop zit hierdoor in de lift”, meldt
Annick. “CC Het Spoor engageert zich
bovendien voor culturele evenementen zoals de Dag van het Woord, de
Biënnale, IBBA en Jazzontspooring.
Binnenkort staan bovendien weer
films op het programma in het Spoor.
Maar ook in Bavikhove en Hulste
programmeren we activiteiten.”
Ook de infrastructuur wordt aangepast. Het Spoor wordt grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Er komt één
centrale balie in Het Spoor en de Bib
voor onthaal en loketfuncties, ook op
vlak van toerisme en erfgoed. Dat betekent ook langere openingsuren.

Torengalm wordt
gemoderniseerd.

harelbeke@n-va.be

Torengalm in Bavikhove wordt uitgerust met een nieuwe toog en koelcel,
en de audiovisuele uitrusting wordt
vervangen en uitgebreid. “In Bavikhove wil ik, in overleg, ook een concreet plan opstellen voor de site

sportpark-gemeenteschool-oude bib.
Daar kunnen diverse cultuur, jeugd-,
sport- en onderwijsfuncties gecombineerd worden”, vertelt de schepen.
Daarnaast werd Het Kunstenhuis ingericht voor tentoonstellingen. Hoewel in 2015 nog wat kleinere werken
gepland zijn, werden er al twee tentoonstellingen gehouden. Volgend jaar
plant de stad drie eigen tentoonstellingen en wordt Het Kunstenhuis
officieel geopend. De prijs voor Beeldende Kunsten van de Stad Harelbeke
bijt de spits
af. Daarnaast
kunnen ook
andere kunstenaars het
pand gebruiken.

Het Kunstenhuis gaat
officieel open in 2015.

Moslims in Harelbeke
Op 19 november was er een gesmaakte gespreksavond over de diversiteit bij
moslims in CC het Spoor. Dit initiatief werd ondersteund door het Intercultureel Centrum Leiaarde, dat integratiebevorderend werk doet. Gemeenteen OCMW-raadslid Marijke Ostyn was aanwezig.
“Harelbeke telt 950 moslims op 27 250
inwoners (3,5 procent van de bevolking)”, zet Marijke. “Toch hebben we
vaak amper zicht op de grote diversiteit en uitdagingen binnen deze gemeenschap. Net zoals je niet kan
spreken over ‘de Vlaming’, kan je ook
niet spreken over ‘de Moslim’. Er is
een verschil tussen generaties, traditioneel en liberaal, praktiserend of niet.
Vooral jongeren kampen vaak met
identiteitsverlies. Hoewel ze inspanningen leveren, hebben ze vaak het gevoel dat ze er niet bij horen.”
De N-VA begrijpt de vraag naar behoud van eigenheid, authenticiteit, diversiteit in de moslimgemeenschap,
die al een hele weg heeft afgelegd op

vlak van inburgering. Het is niet de bedoeling dat binnen Europa iedereen
opgaat in het grote geheel en zichzelf
en zijn taal verliest. Als Vlaming weten
wij dat maar al te goed.
Tegelijkertijd gaan wij er wel van uit
dat iemand die hier komt wonen zich
de taal eigen maakt en de gemeenschap omarmt. Willen we dat de multiculturele samenleving slaagt, dan
moeten wij zoeken naar een sociale
consensus over fundamentele waarden en normen, als democratie, onze
grondwet en onze vrijheden”, besluit
het gemeenteraadslid. “Communicatie
is een eerste stap om elkaar te leren
kennen. Want onbekend blijft onbemind.”

Onbekend blijft onbemind.
Daar moeten we iets
aan doen.
Marijke Ostyn,
gemeenteraadslid

Voorzitter N-VA Harelbeke trotse papa van kinderburgemeester
In oktober werden de 21 leden van de
kindergemeenteraad verkozen. Tijdens
hun eerste vergadering stelden zij
Matisse Vandeputte (12 jaar) aan als
kinderburgemeester.
Matisse zit in het zesde leerjaar in basisschool De Wingerd in Bavikhove en
toonde zich meteen enthousiast: “Ik wil
me inzetten voor mijn medeleerlingen
op vlak van sport, milieu en bibliotheek.
Iedereen zou moeten sporten. Ik zou
daarom graag een klimparcours in het bos van Bavikhove,
een zwembad in Harelbeke en nieuwe voetbaldoelen in de

Tuinwijk hebben. Ook een sportdag voor alle scholen
samen zou leuk zijn. Zo kunnen we allemaal nieuwe vrienden maken.”
De ouders van Matisse, Martine Cnudde en N-VA-voorzitter Filip Vandeputte, waren dan ook erg trots op hun zoon:
“Hij was altijd al geïnteresseerd in nieuws en politiek.
Bovendien kan hij heel goed luisteren.”
De kindergemeenteraad komt driemaal samen, telkens
rond één thema, en wordt bijgestaan door twee jeugdconsulenten. Hun voorstellen komen op de agenda van het
schepencollege. De eerste bijeenkomst vindt plaats op
24 januari.

Vlotter busvervoer tussen de gemeenten
Al enige tijd rijdt in Harelbeke een
stadsbus die de kernen van de stad
met elkaar verbindt. Met de kleine
toer van Lijn 74 kan je tussen 9 en 19
uur van Hulste naar Bavikhove snel
in het stadscentrum geraken. Terugkeren kan elk uur tussen 6 uur en 20
uur. De stadsbus van Lijn 74 rijdt ook
vijf keer per dag de grote toer, van
Hulste naar Stasegem met haltes in
Bavikhove-dorp, Harelbeke-markt,
station en Gavers.

www.n-va.be/harelbeke

Op donderdag is er bovendien gratis
openbaar vervoer voor alle Harelbekenaren die een bezoek willen brengen aan de markt. Je ontvangt
hiervoor van de chauffeur een gratis
biljet dat geldig is voor heen- en
terugreis. Dergelijke aanbiedingen
moeten zorgen voor minder auto’s in
het centrum.
Voor schepen van Mobiliteit Maelfait
is communicatie met de Lijn voor in-

frastructurele aanpassingen een prioriteit. Een volledige dienstregeling
van bovenstaande lijnen en meer informatie vind je op www.delijn.be of
via 070 220 200 (0,30 euro/min).

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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