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ï{r..t stadsbestuur kornt N-VA WERKT VOL 0VERGAVE AAN BETER HARELBEKE
RAAí U ttÊ Beste Harelbekenaar,

2013 tot

oktoher
2013

Omdat overleg en inspraak een
beiangrijk gegever¿ is voor orrs en
onze meerderheidspartners/ orga-
niseert het stadsbestuur een
'f,tonde van Harelbeke'in het na-

iuu".

De bedoeling is om elk deel van
Harelbeke aan te doen om het
meerjarenplan voor te stellen en via
directe communicatie met c1e bur-
gers de beleidsaccenten voor de ko-
mende jaren vast te leggen.

Van 4 september tot 9 oktober heb-
ben er maar liefst zes verschillende
.zergaderingen plaats op zes locaties
verspreid over Harelbeke. Daar kan
u telkens uw mening geven over
onze stad en concrete ideeën naar
voor schuiven.

Mis deze kansen niet! Meer info
volgt nog later dit jaar.

N-VA Harelbeke wenst u

een prett¡ge en

deugddoende vakantie
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Het eerste jaar van deze bestuursperiode is halfweg. Voor ons was dat een hele
verandering. Voor l januari 2013 had de N-VA geen enkele politieke vertegen-
woordiging op het Harelbeekse ni¡¡eau. Nu hebben we drie schepenery zes
gemeenteraadsleden, twee OCMW-raadsleden en een gloednieuw bestuur met
vele nieuwe bestuursleden.

Na zes maanden kan ik u met de hand op het hart zeggen dat ik trots ben op
die ploeg. Na een initiële aftastingsperiode staan we er. We besturen, samen
met onze partners uit cle meerderheid, met volle overgave onze mooie stad. Een
stad die er nog stukken mooier op zal worden, nu de oveteenkomst over de
Leiewerken is goedgekeurd. Deze ingrijpende werken trekken zich stilaan op
gang. Het resultaat moet een mooi stadscentrum z1jn, waar cle Leie een belang-
rijke plaats zal inlemen met meer plaals voor wandelaars en fietsers.

Ook het Plein op hei Eiland wordt aangepakt en moet cle komende jaren
uitgroeien tot een pracht van een ontmoetingsplaats voor cle inwoners van de
wijk. Verder vorderen de werken aan de Gentse Steenweg onder het alziend
oog van onze schepen van Openbare Vy'erken, Jacques Maelfait.

Ook voor onze zelfsTandigen en ondernemers doen we moeite. Er komt in
Harelbeke een bedrijvencentrum voor beginnende zelfstandigen, met adrnini-
stratieve ondersteuning en betaalbare ruimtes. Op die manier maakt schepen
Eddy Glorieux de drempel voor starters lager om als zelfstandige te beginnen
en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Ook bij het afsluiten van de overeen-
komst rond de Leiewerken hadden we oog voor de bestaande bedrijven in onze
stad. Dankzi¡ een amendement van de bestuursmeerder-
heid werd zekerheid geboden voor de bedrijven die
soms al meer dan 100 jaar in onze stad zorgen voor
economische activ iteit.

Ondertussen -werken we met onze partners vercler aan
het meerjarenplan voor Harelbeke, -waal we tegen dii
rLajaar de laatste hand aan zullen leggen. U zret, we
ziTtenntet still En zohoort het, nadat u ons zo massaal
uw steun gaf. FIIIP VAiIDEPUTTE

Voorzitter

N-VA Harelbeke

t
www.n-va.be/harelbeke
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0vereenkomst Leiewerken goedgekeurd

In de gemeenteraad is de overeenkomst met de NV
Waterwegen en Zeekanaal in verband rnet de kornende
Leiewerken goedgekeurd" Deze werken geven de aanzei
tot de volledige herinrichting van het stadscentrum en
de Leieboorden.

"Harelbeke had de riaam van het lelijkste stadcentrum
van Vlaanderen te hebben. Met deze ingrijpende werken
gaan we daar nu eindelijk iets aan veranderen" , zegl
Alexander De Waele, fractieleider van de N-VA in d* gç-
meenteraad. "De volledige Leieboorden worden ver-
nieu'uvd om meer plaats te geven aan fietsers en wande-
laars, er komt een fietsersbrug ter hoogte van de Westwijk
en een doorsteek van de markt richting de Leie, Op die
manier betrekken we de Leie meer in het cenkum."

De werken beginnen volgend jaar en zouden tn2017 moe-
ten afgerond zijn. "Dit soort werken zijn natuurlijk ingrij-
pend en zullen de nodige hinder meebrengen. Maar ik
hoop dat de Harelbekenaren even op de tanden kunnen
bijten. Het resultaat zal er immers mogenzljn."

Toekomst bedrijven verzekerd
Ook voor de bedrijven langs de Leie werd een oplossing
gezocht en gevonden. "Onder andere voor de firma Ver-

schuere op Overleie konden er problemen qua bereikbaar-
heid ontstaan tijdens en na de werken. Met de meerder-
heid hebben we daarom een amendement neergelegd om
het bedrijf hierrond toch zekerheid te geven", zo gaatDe
Waele verder. "Nu zijn ze zeker dat er een duurzame toe-
gangsweg blijft tot het bedrijf. Die firma zit al meer dan
100 jaar in Harelbeke. Het was jammer geweest dat ze
omwille van werken zouden moeten verhuizen of zelfs
shriten."

De Le¡eboorden worden vernieuwd
on meer plaats te geven aan f¡etsers en wandelaars.

120 man op eerste Ientebarbecue N-VA Harelbeke
Op zondagg juni organiseerde N-VA Harelbeke voor het eerst een lentebarbecue. Maar liefst 120 mensen waren aan-
wezig om bij mooi weer te genieten van spijs en drank. Bert Maertens, peter van de afdeling, burgemeester van Izegem
en Kamerlid, kwam de bezoekers toespreken over de goede resultaten van de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen
en de zeer belangrijke verkiezingen van201,4. Ook enkele collega's van de andere meerclerheidspartijen kwamen langs
voor een glas. Volgendjaar opnieuw, zoveel is zeker!

h.r rtrl halualâln -- rr.r fra



Harelbeeks stadsbestuur werkt aan hotel in de stad

Wordt het oude
pol¡t¡ekantoor

b¡nnen4oft een hotel?

Al een hele tif d is er geen hotel meer in Harelbeke. Met
tal van internationaal actieve bedrijven in onze stad is
dit een probleem. Klanten en leveranciers van deze
bedriiven moeten nu op hotel in Kortrijþ Waregem of
Roeselare.

"Dat is natuurlijk zeer spljÍig" , zegt schepen van Lokale
Economie Ecldy Glorieux. "Daarom maken we er werk van
om opnieu'uv een hotel in onze stacl te krijgen. Hiervoor
proberen we als stadsbestuur de regisseur te zijn, We zaten
al verschillende keren samen met de vertegenwoordigers
van de verschillende bedrijven clie interesse tonen voor dit

project. Tegen eincl dit jaar willen we
daarmee rond zljn."

Een van de mogelijke locaties is het
oude politiekantoor in cle Marktstraat.
Nu cle politie verhuisd is naar de
nieuwe locatie in de Deerìijksesteen-
lveg, worclt het gebouw niet meer ge-
bruikt. Omvo¡men bot een hotel is dus
een mogelijkheid. Nlaar het staclsbe-
stuur bekijkt ook nog anclere locaties.

Nieuw bedrijvencentrum beloott schot in de r00s te worden
Op de oude site van het bedrijf Lefevre in Stasegern werkt de stad aan een
beclrijvencenkurn voor beginnende zelfstandigen. De bedoeling is dat starters
onc{ersteuning krijgen in de vor¡n van betaalba¡e kantoren of werkplaatsen
waar ook een zekere adrniniskatieve ondersteuning voorzien is.

Op die manier kunnen starters zich de eerste jaren vooral focussen op hun kern-
activiteit om dan stelselmatig hun activiteit uit te bouwen. Na maximaal enkele
jaren moeten ze dan plaats maken voor nieuwe starters. Indien het nieuwe
project een groot sLlcces is, kan er al worden nagedacht over uitbreiding van
cle beschikbare lokalen.

Sbrteß kri¡gen
betaalbare kantoren
of werkplaaßen ¡n

het bedriivencentrum.

Nleer info over het nieuwe
bestuur vind je op
w-lvw. n-v a. b e/h a¡e lb eke.
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Nieuw bestuur verkozen
Na de genreenteraaclsverkiezingen was het noocl-
zakelijk een nieuw. afdelingsbestuur te verkiezen.

Vandeputte blijft op post als voorzitter van cle
ing en be.gint aan zijn tweecle termijn. Hij

wo¡dt hierbij trijgestaan cloor Carla Adams als
ondervoorzitter, Martine Sirnoens als secretaris en
Jan Van Ceile als penningmeester. Daarnaast
k<¡nclen we ook eerr aantal nieuwe besbuursleden
verwelkclmen: Wim Rosseel, Dori¡re Vanooteghem,

Jos Couclvseç Philipe Rigole, Stephan Dierick en
Torn Van |vlaerrem.

_ - _ t, ^rl-_,._at*_t_-

lVc rvt:rrserr c-le v'oltalligr: ploeg veel st¡cces!



Gonfederalisme is dé sleutel voor verandering

De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,

niets geraakt nog vooruit.

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:

verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.

De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

Wil u sociaal-economische hervormingen? Wilu
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaai model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen r,ve de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

"C,onfederalisme

is de enige weg die

naar verandering leidt."

Ais we ons lot in eigen handen kunnen nemery kunnen we eindelijk vooruit geraken
Het alternatief is een regering-Di Rupo Ii. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

Als we onze welvaart en ons '¡¡elzijn willen rzeiligstelien, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

¡

DENKEN.DURVEN"DOEN"

D ln, ik zuil graag lid uorden. SturLr mij de nodige informøtie
O la, ik'.oens een infobrochure oaer de N-VA te ontoøngen.
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Straat:

Postcode Gemeente:

Tel. E-rnail: Ceboortedatum:

ñTTT TT Terugsturen naar: N-V{ Koningsstraat 47 btts 6 in 1000 Brussel of faxen naar02217 351A
inÍ o@n-v a.b e - w-rvw.n-va.beDENKEN.DURVEN.DOEN.


