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harelbeke
Meer en beter
Beste Harelbekenaar

Extra zitdagen
Heeft u een vraag? Zit u met een
probleem? N-VA Harelbeke zet het op
de agenda en probeert een opslossing
te bekomen.
•

Bureau Oude Bib,
Bavikhove

iedere eerste maandag van de
maand
van 18 uur tot 20 uur
• Zuiderkouter,

Stasegem

Gen. Deprezstraat (inkom school)
iedere eerste donderdag van de 		
maand
van 18 uur tot 20 uur

De donkere wintermaanden zijn achter de rug en we zijn ondertussen volop
bezig aan het derde jaar van onze bestuursperiode. In de vorige editie kon je al
zien dat we een stap namen om dichter bij de burger te staan. We organiseren
daarom extra zitdagen voor zij die vragen of opmerkingen hebben. Nu willen
we nog een stap verder gaan.

Meer ondersteuning voor ondernemers

We gaan de komende periode evalueren hoe we naast de gewone burger nu
ook de Harelbeekse ondernemer meer kunnen ondersteunen vanuit het stadsbestuur. Met de bevoegdheden ondernemen en economie in ons schepenpakket zijn we daar uitstekend voor geplaatst. De opening van het bedrijvencentrum is daar een prachtig voorbeeld van. Maar N-VA Harelbeke wil nog meer
toenadering tussen ondernemers en het stadsbestuur om nog betere resultaten
te boeken.

Een betere werking van N-VA

Om onze lokale werking uit te breiden en te verbeteren willen we ook een beroep doen op u. Mensen die onze visie delen, mensen die meer en beter willen. Wie actief wil meewerken aan de toekomst van en met N-VA Harelbeke
of gewoon een lidmaatschap overweegt, is daarom altijd van harte welkom.
Bovendien proberen de jongeren samen met enkele buurtgemeentes nog dit
jaar een jongerenafdeling op te richten, zodat ook Jong N-VA’ers in onze stad
vertegenwoordigd zijn. Lijkt dit iets voor u, neem dan zeker contact met ons op!

V.U.: Vandeputte Filip, Tweede Aardstraat 1A, 8531 Bavikhove

Onze schepenen kan u natuurlijk ook
op hun zitdagen bereiken.

Wil je
N-VA-lid
worden?

Filip Vandeputte
Voorzitter N-VA
Harelbeke

www.n-va.be/harelbeke

Wil je Jong N-VA-lid worden?
Contacteer me!

roeland.houttekiet@n-va.be

Interesse om bij de N-VA aan
te sluiten? Laat het me weten!

jan.vancoile@n-va.be

minister-president Geert Bourgeois kreeg ook Lieven Tack,
adjunct-kabinetschef Economie, het woord. Hij prees de
West-Vlaamse ondernemerszin maar ook de rol van het
stadsbestuur, waarin onze schepen van Economie Eddy
Glorieux een kerntaak vervult.
Gunstige voorwaarden en
een goede ligging:
dit centrum geeft
ondernemers alle kansen.
Schepen Eddy Glorieux

Bedrijvencentrum Harelbeke
opent de deuren
Op 17 maart werd het nieuwe bedrijvencentrum in
Harelbeke officieel geopend. Een groot aantal
Harelbeekse ondernemers woonden de opening bij. Ook
N-VA Harelbeke was uiteraard aanwezig.
Herwig Callewier van Beltrami, gedeputeerde van de provincie Jean de Bethune en burgemeester Alain Top namen
het woord bij de plechtigheid. Bij afwezigheid van Vlaams

Een centrum waar ondernemers zich kunnen focussen op
de kern, dat gunstige voorwaarden schept voor startende
ondernemers en daarnaast een goede ligging biedt, gaat
bovendien gepaard met ondersteuning door Harelbeekse
investeerders en ondernemers. Het nieuwe centrum verdient dus alle lof. De opening werd opgeluisterd door
VoixSix, een zeskoppige zangroep.

Harelbeke investeert ook in sociale economie

Ook het project HISE werd geroemd door zowel ondernemers, provincie als Vlaamse Regering. Harelbeekse
Initiatieven voor Sociale Economie (HISE) nam als eerste
een deel van de aanwezige units in gebruik. De synergieën
die hierdoor ontstaan tussen sociale en reguliere economie
slaan zo in de praktijk een brug tussen de verschillende
bevoegdheden van schepen Eddy Glorieux: economie,
sociale economie, werk, ondernemen, middenstand en zijn
voorzitterschap van HISE.

Fleur De Buck: “Als gemeenteraadslid
moet je van alle markten thuis zijn”
Wegens tijdsgebrek besliste gemeenteraadslid Alexander De Waele in februari de
functie naast zich neer te leggen. Hij blijft wel actief binnen het bestuur van N-VA
Harelbeke. Fleur De Buck volgt hem op. In een kort interview geeft ze wat meer uitleg.

Kan je je even kort voorstellen?
Als zelfstandig ondernemer zet ik de traiteurzaak van mijn ouders verder. Geen logische stap, want ik heb een heel ander
diploma (TEW) op zak. Voor mij was het echter een verademing. Het sociale contact met de mensen is fantastisch: ik zou
me geen fijnere job kunnen wensen. Hun dankbaarheid is van onschatbaar belang. Verder was ik in 2012 kandidate op de
N-VA-lijst voor de gemeenteraad. In de campagneperiode leerde ik zowel de Harelbeekse bevolking als onze bestuursleden
beter kennen.

Wat zijn je andere functies binnen N-VA Harelbeke?
Naast bestuurslid ben ik ook persverantwoordelijke. Daarnaast heb ik de taak om als gemeenteraadslid feedback te geven
waar nodig in verband met de gemeenteraad en raadscommissies.

Wat hoop je als gemeenteraadslid de komende drie jaar te bereiken?
Voor mezelf hoop ik om meer inzicht te verwerven in allerhande thema’s, ook diegene die mij op het eerste gezicht niet zo
zouden boeien. Het is belangrijk om van alle markten thuis te zijn, want als je niet alle puzzelstukjes hebt bekeken, kan je
onmogelijk de volledige figuur zien.

Nieuw monument voor piloot Roland Garros

Ik vind het daarom belangrijk om mij nog meer in te werken en dossierkennis op te doen. Daarbij wil ik dicht bij de inwoners van Harelbeke staan, met een luisterend oor. Zo kan ik de noden en tekorten in onze stad ervaren en oplossingen voor
problemen zoeken. De burger staat centraal in het gemeentelijk beleid. Een goede communicatie en openheid zijn daarom
basiselementen.

Honderd jaar geleden werd in Hulste de wereldberoemde Franse piloot Roland Garros neergehaald. Naar aanleiding
van deze verjaardag ontstond het idee om een herdenkingsweekend te organiseren. De stuurgroep van dit evenement
kwam met het idee om een monument voor de piloot op te richten.

In het N-VA-bestuur wil ik de fundamentele principes van onze partij vertalen naar het lokale beleid. Zowel met de mening
van het schepencollege als die van de man in de straat wil ik dan rekening houden. Deze twee opinies op elkaar afstemmen,
met respect voor ieders wensen, is dé uitdaging in ons lokaal bestuur.

“We zochten Kunst in Hulste aan om rond dit thema iets uit te werken”, zegt
ons gemeenteraadslid Patrick Claerhout. “Zij kozen een werk van Kornul. Aan
enthousiasme geen gebrek, alleen bleek de prijs een struikelblok.”

Alternatieve mobiliteit

Ons gemeenteraadslid stelde daarom voor om sponsors voor het project te
zoeken. Na een moeizame start werden die ook gevonden en kon Patrick het
beeld bestellen. Van Kornuls modelbeeldje worden overigens nog tien exemplaren gemaakt en verkocht aan de sponsors.

Feestweekend op 16 april

Op 16 april is het zover. Dan zal het monument aan Dorpshuis de Rijstpekker
onthuld en ingehuldigd worden. Het beeld betekent een stevige meerwaarde
voor Hulste. De gulle sponsors zetten de deelgemeente zo
nogmaals op de kaart.
Het volledige weekend van 16 tot 19 april staat overigens in het teken van Roland Garros. De inhuldiging maakt deel uit van een hele reeks andere evenementen, zoals een tentoonstelling, een beachtennistornooi en een geanimeerde wandeling. Alle handelaars, verenigingen, scholen, Hulstenaars en
de stad werken mee aan het feestweekend.

Patrick Claerhout
Gemeenteraadslid

harelbeke@n-va.be

Het volledige programma van het feestweekend vindt u op www.hulste.info.

Autodelen met Cambio-wagens
Jacques Maelfait, schepen van Mobiliteit, heeft als eerste de nieuwe Cambio-wagens
van de stad Harelbeke in gebruik mogen nemen. Sinds 1 maart 2015 kan iedereen die zich
aansluit bij Cambio gebruik maken van twee wagens die opgesteld staan in de Leiestraat.
In de voormiddag worden de auto’s door het stadspersoneel gebruikt. In de namiddag en
in het weekend staan ze ter beschikking van de inwoners van Harelbeke. “Wie lid is van
Cambio kan de wagen openen met een persoonlijke kaart”, zegt schepen Maelfait. “Dankzij de tankkaart tank je op kosten van Cambio en op het einde van de rit breng je de auto
gewoon terug naar zijn standplaats.”

Fietsstraten geven tweewielers vrij baan

Daarnaast krijgt Harelbeke dit jaar twee straten waar de fietser voorrang heeft. Automobilisten mogen in deze straten niet inhalen. Het gaat om het stuk in de Eikenstraat,
achter de Gavers, en in de Ballingenweg.
“In de toekomst kunnen nog andere straten volgen”, zegt schepen Maelfait. “Wanneer het
fietsstraatregime precies in werking treedt is nog niet duidelijk, want de borden moeten
nog binnen komen. Maar het zal zeker nog dit jaar zijn.”
Met beide punten bewijst het stadsbestuur dat het inzet op alternatief vervoer. Eerder
werden al vernieuwingen doorgevoerd in het busverkeer.

www.n-va.be/harelbeke
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datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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