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Harelbeke

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

N-VA Harelbeke
online
Wenst u meer info over
N-VA Harelbeke of heeft u
opmerkingen?
Surf naar:

www.n-va.be/harelbeke

De kracht van verandering
De verandering begint in Harelbeke

Beste Harelbekenaar,
De lente is in het land
aangekomen. De natuur
werd wakker na de winter
en ook wij zijn opnieuw in
gang geschoten.
Op 14 maart kwam onze
nationale voorzitter Bart De
Wever spreken voor zo’n 800
man in een tot de nok gevuld
CC Het Spoor. Daarover kan
u verder in dit blad een kort
verslag lezen. In zijn uiteenzetting legde de voorzitter haarfijn uit waarom de N-VA
het enige alternatief is voor de huidige traditionele politiek en dus ook de kracht
van de verandering.
Nieuwe politieke recepten nodig

Startactiviteit
Jong N-VA Leie
woensdag 16 mei
20 uur
Gebouwen Kulak

Op 14 oktober krijgt u de kans om die verandering een stap dichter te brengen, niet
in het minst in onze stad. Al tientallen jaren besturen hier dezelfde twee partijen,
soms alleen, de laatste jaren samen. Die klassieke partijen gebruiken steeds dezelfde
klassieke recepten om problemen op te lossen. Maar nu het financiële water stilaan
iedereen aan de lippen staat, zullen deze klassieke recepten niet meer werken.
N-VA kiest voor efficiënte overheid
Het is aan de N-VA om aan te tonen dat dit anders, maar ook beter kan. Onze stad
wordt op dit moment niet efficiënt bestuurd en er wordt zeer veel geld verkwist
door ondoordachte beslissingen.
Wij willen beter doen: door te zorgen voor een slanke en efficiënte overheid die
doordacht bestuurt, kunnen we de budgettaire uitdagingen het hoofd bieden en
tegelijk duurzaam investeren in onze toekomst.
Wil u ons daarin steunen? Dat kan: stem op 14 oktober op de N-VA en breng de
verandering naar Harelbeke!
Met Vlaamse groeten,

Ook Ben Weyts zal er zijn.

Filip Vandeputte
voorzitter N-VA Harelbeke

Financiële nonchalance moet stoppen
N-VA Harelbeke wil minder verkwisting van belastinggeld.

“Ziet u die paar uit de kluiten gewassen parkeerplaatsen? 145 000 euro hebben ze daarvoor betaald”,
zegt Alexander De Waele (N-VA Harelbeke). Hij
verwijst naar het pas aangelegde parkeerperkje voor
een aantal campers aan het Forestiersstadion. “Geen
kat gelooft toch dat dit niet goedkoper kan? Er wordt
te onbezonnen geld uitgegeven.”
Teveel ondoordachte uitgaven
Er zijn nog meer voorbeelden van deze onnodige
spilzucht. Zo kostte de heraanleg van een pleintje van
20 op 20 meter maar liefst 750 000 euro. Het bedrag
dat aan studies werd besteed komt neer op een paar
honderdduizend euro.

Met 145 000 euro
bouwt de modale
Vlaming een huis. Het
stadsbestuur geraakt
niet verder dan enkele
grote parkeerplaatsen.

Alexander De Waele gaat nog verder: “Het opnieuw
heraanleggen van de Tuinstraat is ook zo’n mooi
voorbeeld: eerst een tweerichtingsstraat, dan naar één
richting. Iedereen wist dat dit mobiliteitsproblemen
ging veroorzaken, niet in het minst voor de politie.
Nu heeft het stadsbestuur dit ingezien en richt men
voor een deel weer tweerichtingsverkeer in. En dat
allemaal met geld van de burger. Het motto ‘bezint
eer ge begint’ is hier zeker van toepassing. Had het
stadsbestuur nagedacht, dan waren die extra kosten
helemaal niet nodig.”
Te hoge werkings- en personeelskosten
De Waele lichtte ook de Harelbeekse profielschets
door, een studie van de Vlaamse regering over de
gemeentelijke boekhouding: “ De werkingskosten per
inwoner liggen in Harelbeke hoger dan in soortgelijke
gemeenten. Dat kan maar op één ding duiden: nietefficiënt beleid.” Volgens De Waele heeft dit ook zijn
weerslag op de personeelskosten. Die vallen hier hoger
uit dan in vergelijkbare steden en gemeenten.
Geen nieuwe belastingen maar besparen
“Willen we in de toekomst de Harelbeekse begroting niet
laten ontsporen, dan zijn er structurele veranderingen
nodig. De N-VA pleit tégen nieuwe belastingen. Er is
immers nog veel vet op de soep: een slankere overheid
en een efficiënter, doordacht beleid geven ons veel
ruimte voor besparingen.”

Bestuurslid in de kijker
N-VA Harelbeke heeft er een nieuw bestuurslid bij:
Eddy Glorieux. We stellen hem even aan u voor.

Ondanks die Vlaamse overtuiging werd je nu pas lid
van de N-VA. Hoe komt dit?

• 61 jaar
• Getrouwd met Ingrid
De Vreeze, vader van 4
kinderen en binnenkort 5
kleinkinderen
• Licentiaat Germaanse en
geeft nog steeds les
• Voormalig brandweercommandant Harelbeke
• Kreeg een positief-Vlaamse
overtuiging tijdens zijn
college- en KSA-jaren
• Was een tijdje
KSA- bondsleider
• Houdt zich bezig met
sterrenkunde, geschiedenis
en zijn tuin

Dat heeft alles te maken met mijn engagement bij de
stedelijke brandweer. Ik vond het niet meer dan logisch
dat ik als hoofd van een neutrale stadsdienst ook voor
mezelf de neutraliteit altijd en overal vooropstelde.
Brandweer en politiek hield ik dus liever gescheiden.

Eddy Glorieux

De belasting door de brandweertaak, onder meer
omwille van de brandpreventie, was voor mijn gezin
en mijzelf niet te onderschatten. Daarom zette ik ook
mijn voorzitterschap van de Roede van Harelbeke en
mijn functie als bestuurslid bij De Leiegouw stop. Nu
die drukke periode voorbij is, kan ik mij meer wijden
aan mijn familie én aan een aantal interesses, zoals de
N-VA. Ik hoop dat ik in Harelbeke mijn steentje kan
bijdragen aan de kracht van verandering, waar onze
partij voor staat.

Bart De Wever in Harelbeke
Verslag van een geslaagde gespreksavond

Op woensdag 14 maart ontvingen we Bart De
Wever op een gespreksavond in CC Het Spoor. De
opkomst was enorm: ongeveer 800 man en een tot de
nok gevulde zaal.
De avond werd geopend door Alexander De Waele.
Die maakte duidelijk dat de N-VA ook in Harelbeke
de kracht van de verandering kan zijn. Na de korte
inleiding begon Bart De Wever met een uiterst
boeiende uiteenzetting over wat er schort aan ons
Belgisch systeem, met name op drie thema’s: migratie,
justitie en het sociaaleconomische beleid.
De rode draad was echter niet enkel ‘wat’ er schort,
maar vooral ‘waarom’ er iets schort. De drijfveren voor
het gebrek aan een uitwijzingsbeleid, de aanslepende

straffeloosheid op vlak van justitie en de alsmaar
stijgende belastingen die steeds in de maag van de
werkende klasse worden gesplitst.
Na deze uiteenzetting maakte Bart De Wever ons
duidelijk dat de kracht van verandering meer dan ooit
noodzakelijk is. Het status quo van de traditionele
partijen moet doorbroken worden, ook hier in
Harelbeke.
Filip Daem, arrondissementeel voorzitter, startte
daarop een vragenronde, waarbij iedereen uit het
publiek een vraag kon stellen over allerhande thema’s.
Ondervoorzitter Marijke Ostyn sloot de geslaagde
avond af met een tevreden slotwoord.

 Ondervoorzitter
Marijke Ostyn
bedankt Bart
De Wever voor
een interessante
gespreksavond in
CC Het Spoor.

Bestuurslid
Alexander De Waele
wil ook in Harelbeke
de kracht van de
verandering tastbaar
maken. 
Bart De Wever
gaf een boeiende
uiteenzetting over
diverse thema’s. 

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.
Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’
Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

