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Harelbeke
Minister Weyts opent N43 officieel

Beste stadsgenoot,
Je zag ons de voorbije weken en
maanden misschien al tijdens
de Harelbeekse #Helfie-actie,
toen we bloemen uitdeelden op
Moederdag. Met dit soort mooie
acties proberen we aan te tonen
dat de N-VA er is om samen met
jou vooruitgang te boeken. Heb je
zin om mee te helpen? Neem dan
contact op met een van onze mandatarissen of bestuursleden.

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

Eind augustus organiseert N-VA
Harelbeke ook een leuke boottocht waarbij je onze mooie streek
kan ontdekken. Meer informatie
volgt nog, maar je kan er nu al
naar uitkijken.
En er is nog goed nieuws. N-VA
Harelbeke heeft weer een jongerenafdeling. Samen met de jongeren
van Kortrijk en Kuurne vormt
onze jeugd nu een actieve groep
binnen Jong N-VA Vivit (werknaam). Ben je tussen
16 en 30 jaar en
heb je er ook
zin in? Fleur of
Roeland helpen
je graag verder!

Filip Vandeputte
Voorzitter N-VA Harelbeke

www.n-va.be/harelbeke

Met het symbolisch doorknippen
van het lint stelden minister van
Openbare Werken Ben Weyts en
schepen Jacques Maelfait op 12 april
de Kortrijksesteenweg officieel
open voor alle verkeer. “Ik ben zeer
blij dat de werken zijn afgerond binnen de oorspronkelijke planning”,
zegt schepen Maelfait.
Dit stuk doortocht van bijna twee
kilometer van de Ringlaan R8 tot
aan de Nieuwstraat kreeg een nieuw wegdek, nieuwe voet- en fietspaden en
een gescheiden rioleringsstelsel. Er kwamen ook nieuwe groenaanplantingen.
Het heeft ons bloed en tranen gekost, maar wij zijn heel trots dat de N43 na 12
jaar over het hele traject in Harelbeke af is. De eerste stappen werden al in 2002
gezet.
“Dit is dan meteen ook het einde van heel wat zorgen voor de vele handelaars
en bewoners die er gevestigd zijn”, besluit schepen Maelfait. “Bij deze wil ik dan
ook iedereen bedanken die aan dit project heeft mee gewerkt… het resultaat
mag gezien worden.”

Vier de Vlaamse feestdag!
Dinsdag 7 juli, om 20.30 uur
Beiaardconcert, gevolgd door een stadsreceptie.
Zaterdag 11 juli
Eerste optreden van Harelbeke Zomert
aan het Station.
Zondag 12 juli
Parkfeest

Vind ons leuk op Facebook!
www.facebook.com/NVAHarelbeke

Wist je dat …

Vernieuwing op en rond de Leie

… onder impuls van schepen van Feestelijkheden Vandebuerie de feest- en wijkcomités zijn samengekomen?
Er werd ook onlangs een gezamenlijke folder uitgegeven van alle kermissen. Op voorstel van de feestcomités
werd er al een vernieuwing doorgevoerd van de te huren feestmaterialen. Het Stedelijk Feestcomité blies onder
meer ‘Harelbeke Ommegang’ nieuw leven in. Later dit jaar volgt een nieuwe bijeenkomst.
…. Kunstenhuis Markstraat 100 dit jaar vijf tentoonstellingen heeft gepland? Die zullen telkens ongeveer één
maand duren. De werkgroep is ook al volop bezig met de voorbereiding van 2016.
… de in juni aangekondigde werken aan de Torengalm in Bavikhove inmiddels van start gingen? Er komen
onder meer een nieuwe toog, tapinstallatie en koelcel.
… de vele herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog in 2018 een vervolg zullen krijgen? Tussen 7 maart en
11 mei waren er tal van concerten, lezingen en tentoonstellingen, met als uitschieter de herdenking rond Roland Garros.
… CC het Spoor met ‘International Belgian Brass Academy’ voor de tweede maal een internationaal festival
voor koperblaasmuziek heeft gehouden? Een week lang waren er concerten en masterclasses van internationale topartiesten.
… je op 7 en 17 juli kan genieten van beiaardconcerten? Schepen Annick
Vandebuerie denkt eraan de Sint-Salvatortoren beter toegankelijk en
veiliger te maken voor het publiek. Bij speciale gelegenheden zoals
daguitstappen zou je die met een stadsgids kunnen bezoeken. Daarvoor
moeten er wat kleine werken uitgevoerd worden. De ruimte in en rond de
beiaard zou opgefrist worden.

“Elk transport op het water haalt vrachtwagens van
onze wegen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger
Bert Maertens, die het dossier nauw opvolgt. “Het
project is niet alleen belangrijk voor West- en OostVlaanderen, maar voor de hele Vlaamse economie.”

De doortocht van de Leie in Harelbeke is een belangrijk onderdeel in het project. Hier worden de sluis en de
stuw vernieuwd. De werken schieten intussen aardig op: op de plek waar vroeger de Hogebrug stond, staat nu
een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug, in afwachting van een permanente eigentijdse boogbrug. Ook kan je
niet naast de constructie van de tijdelijke stuw op het Moleneiland kijken.

De opening van de nieuwe brug staat gepland tegen eind februari 2016. Ook de werken aan de tijdelijke stuw
zitten op schema. Na de zomer zal de Leie door deze tijdelijke stuw stromen zodat plaats gemaakt wordt voor
de bouw van de nieuwe grote sluis.
“De Leiewerken sluiten naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer ‘h∩aqua’
ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die onze stad aantrekkelijker zal maken.
We willen van de Leie terug een troef maken voor Harelbeke”, besluit schepen van Openbare Werken en
Stadsvernieuwing Maelfait.

… Op 3 juli de tentoonstelling van Ivo Michiels ‘Tussen Woord en Beeld’
geopend wordt door de minister van Cultuur? Het actieplan 2015 van onze
bibliotheek vol van de activiteiten.

Van runshopping naar funshopping
Annick Vandebuerie
Schepen van Cultuur

Bij de herinrichting van het stadscentrum springen vooral de aanpassingen aan het Marktplein in het oog. Er komt een nieuw woon-en winkelcomplex pal in het centrum van het
kernwinkelgebied, dat naast het Marktplein ook de Vrijdomkaai, de Leiestraat, de
Gentsestraat, de Marktstraat en de Kortrijksestraat omvat.
Kerngedachte van onze visie op winkelen in de stad
is dat u als inwoner een aantrekkelijk, gevarieerd en
kwalitatief hoogstand aanbod moet krijgen. Dat moet
Harelbeke tot een unieke winkelstad maken, die
funshopping centraal stelt. Dat betekent ook dat we
investeren in meer en betere horeca en dat we de
aantrekkingskracht van onze wekelijkse donderdagmarkt ten volle uitbuiten.

Een vraag? Een suggestie? Laat het ons weten!
Filip Vandeputte – voorzitter - filip.vandeputte@n-va.be
Carla Adams – ondervoorzitter - carla.adams@n-va.be
Jan Van Coile – secretaris en OCMW-raadslid - jan.vancoile@n-va.be
Annick Vandebuerie – schepen - annick.vandebuerie@harelbeke.be
Eddy Glorieux – schepen - eddy.glorieux@harelbeke.be
Jacques Maelfait – schepen - jacques.maelfait@harelbeke.be
Patrick Claerhout – N-VA-fractievoorzitter – patrick.claerhout@n-va.be
Marijke Ostyn – gemeente- en OCMW-raadslid – marijke.ostyn@n-va.be
Fleur De Buck – gemeenteraadslid - fleur.debuck@n-va.be
Roeland Houttekiet – bestuurslid – roeland.houttekiet@n-va.be
Tom Van Maerrem - bestuurslid – tom.vanmaerrem@n-va.be
Alexander De Waele – bestuurslid - alexander.dewaele@n-va.be
Jos Coudyser – bestuurslid - jos.coudyser@n-va.be
Wim Rosseel – bestuurslid - wim.rosseel@n-va.be

harelbeke@n-va.be

Elk transpor t op het water haalt vrachtwagens van onze wegen. - Vlaams
volksver tegenwoordiger Bert Maertens

Werken op kruissnelheid

… Op 20, 21 en 22 augustus in Harelbeke-Muziekstad de Vlaamse
orgeldagen plaatsvinden? Het volledige programma is te verkrijgen bij
de Toeristische dienst.

… ... we in het weekend van 25 tot 27 september 40 jaar CC Het Spoor
vieren? Meer info volgt. Vergeet ook niet de Jazzontsporing tussen 21 en
24 oktober, naast de uiteraard vele ander culturele activiteiten, zoals onze
nieuw ingevoerde filmvoorstellingen.

De huidige, ingrijpende werken langs de Leie
kaderen in het Seine-Scheldeproject, waarmee
Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk de binnenvaart
tussen Seine en Schelde willen verbeteren. Minder
drukke wegen, meer veiligheid en een schoner
milieu, dat is de doelstelling.

Schepen Eddy Glorieux

De klanten staan hierbij centraal. Handelaars werken daarvoor
samen in een geest van wederzijds vertrouwen in het (pas
opgerichte) handelscomité. Het stadsbestuur ondersteunt hen
in de plannen die ze willen uitvoeren. Dat gebeurt onder meer
met een werkbare toelage voor het stedelijk handelscomité.

Ook de Vlaamse overheid laat zich niet onbetuigd en voorzag een toelage van 375 000 euro voor de aankoop van
handelspanden op het Marktplein. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de stad het kernwinkelgebied formeel
afbakent, een handelsdistrict voor het centrum opricht en het samenvoegen van panden bevordert.
Onze visie voor winkelen in Harelbeke bevat zeven concrete voorstellen. In onze volgende huis-aan-huisbladen doen we die in detail uit de doeken. Wie nu al de globale plannen wil lezen, kan daarvoor terecht bij het
departement WOL: wol@harelbeke.be.

www.n-va.be/harelbeke

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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