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V.U. FiJip Vandeputte

Tweede Aardstraat 1A

8531 Bavikhove
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"Maak een keuze
voor het alternatief
van de N-VA"

Samen met de 28 andere N-VA-kandidaten wil
ik in Harelbeke een nieuwe wind laten waaien:
de afgelopen tientallen jaren deden de opeen-
volgende stadsbesturen er alles aan om het
status quo te behouden. Er werd amper
geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en
Harelbeke verloor steeds meer haar centrum-
functie. Voor steeds meer zaken moeten we
naar buurgemeenten omdat er bij ons geen

aanbod is.

Tegelijk stapelden de onbezonnen uitgaven zich
op, gingen de werkings- en personeelskosten
de hoogte in en is men zelfs van plan om de

volgende legislatuur de stadsschuld te laten

verdubbelen.

Maar nu heeft u een alternatief. Nu kan u kiezen
voor de duurzame verandering die wij willen
brengen. Steun ons daarom op 14 oktober met
uw stem!

14 oktober: de dag van verandering

Beste Harelbekenaar,

De gemeenteraadsverkiezingen van 1 4 oktober naderen met rasse schreden. Misschien
wacht u met enthousiasme deze dag af, misschien zucht u al diep bij de gedachte alleen
al. Misschien omdat u er het nut niet van inziet, of het volgens u toch allemaal niets
uitmaakt.

Wel, weet dan dat deze verkiezingen gaan over de verkeersveiligheid in uw straat, het
besteden van belastinggeld uit uw poftefeuille, de muziekschool waar uw dochter les
volgt, de volleybalclub waar uw zoon speelt, de toneelvereniging waar uw parlner zich
voor inzet, de zaak van uw broer die zelfstandige is, de voorzieningen voor uw hulp-
behoevende (groot)ouders en de opvangmogelijkheden voor uw (klein)kinderen. Zoals u

ziet gaan deze verkiezingen wel degelijk ergens over: ze gaan over u en alles wat er het
dichtst in uw omgeving gebeurl.

0p zo vele vlakken is er verandering nodig in Harelbeke: daarvoor staan wij met een
ganse N-VA-ploeg klaar met een uitgebreid programma. Daarover kan u meer lezen op
de volgende pagina's.

Het woord is aan u: geef uw steun aan de N-VA en maak van 14 oktober de dag van
verandering in Harelbeke.

De verandering begint

in Harelbeke
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Zes speerpunten voor uerandering
De N-VA wil de werkingskosten drukken door meer dienstverlening via internet te voorzien,
efficiënter te werken en de stads- en O0MW-diensten meer te laten samenwerken. Door
gegroepeerd plannen van investeringen en het vermijden van dure studies, willen we
vermijden dat de belastingdruk nog stijgt. Het huidige stadsbestuur wil de openbare schuld
laten verdubbelen: dit wil de N-VA vermijden.

Gevaarlijke punten in het verkeer willen we wegwerken, met vooral aandacht voor de
zwakke weggebruiker. Voor wegenwerken moet er meer overleg zijn met lokale bewoners,
zelfstandigen, politie en fietsersbond over de impact van de werken. Zo hoeft men niet
constant de wegen opnieuw open te breken zoals nu het geval is. Er moet ook een duuzaam
parkeerbeleid uitgewerkt worden voor zowel lang als kort parkeren. Tussen de Leie en het
station wil de N-VA werk maken van een écht centrum, met winkels en horeca en tevens een
oplossing voor de al 30 jaar braak liggende Westwijk.

Er moeten meer voorzieningen komen voor senioren die thuis willen blijven wonen.
Kangoeroewonen moet gemakkelijker gemaakt worden. Beginnende onfhaalouders moeten
gesteund worden door bijvoorbeeld de brandkeuring en vuilniszakken gratis te maken. De
verschillende sociale vrijwilligersorganisaties moeten gesteund en opgewaardeerd worden:
dit creëert een extra sociaal weefsel in onze stad voor slechts een kleine investering.

De Harelbeekse sportinfrastructuur moet dringend en duurzaam gerenoveerd worden.
De N-VA durft na te denken over de financiële haalbaarheid van een eigen zwembad in
Harelbeke door een publiek-private samenwerking. N-VA Harelbeke wil de financiële last
voor jeugdbewegingen bij de bouw van nieuwe jeugdlokalen meer spreiden en verlichten
door het subsidiesysteem aan te passen.

Harelbeke hinkt achterop op vlak van nieuwe ondernemingen, die nochtans het harl zijn
van onze welvaart en werkgelegenheid. De N-vA wil werk maken van een ondernemers-
vriendelijk klimaat door de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen, de papierwinkel
te verminderen en het fiscaal systeem transparanter te maken.

Veiligheidsbeleid stopt niet aan de grenzen van onze stad. Via intense samenwerking tussen
de steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen kunnen we grenscriminaliteit het hoofd
bieden. N-VA Harelbeke wil ook het'blauw meer op straat': er zijn voldoende politiemensen
in onze stad, maar men moet ze hun politiewerk op straat laten doen in plaats van papier-
werk aan hun bureau. Burgerinitiatieven zoals het Buurt lnformatie Netwerk (BlN) moeten
verder ondersteund en uitgebouwd worden.

Dit is uiteraard maar een korte samenvatting van ons programma: voor ons volledig programma kan u terecht op onze website
wwrru,n-va,be/harelbeke of bij een van onze kandidaten.

Politie

www. n-va.be/harelbeke



Een sterke ploeg voor Harelbeke
Annick
Vandebuerie

"lk heb biina 40 jaar dienst bü de

vrijwillige brandweer in Harelbeke

en volg de Harelbeekse sport op

de voet, vooral SW Harelbeke."

Marijke

0styn

Volgde I jaar woordkunst aan

Academie P Benoit, Academie

Ronse en Conservatorium Gent

Alexander

De Waele

"lk was medewerker en kemlid
van Jeugdhuis de Salamander, lid

van Moeder Harelbeekse en Chiro

ïjl & Nele."

Glorieux

Gewezen brandweercommandant

Vandeputte

Gewezen hulptrainer en

afgevaardigde bij de Duivelt¡es

van voetbalclub Hulste

Liist
kandidaten

Ons beter
leren kennen?
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Al onze cv's

staan op

www. n-va, be/harelbeke.

SuÍ maar even.

Eddy

Fip

^

1 VANDEBUERIE ANNiCK

2 OSTYN Marijke

3 DE WAELE Alexander

4 GL0RIEUX Eddy

5 MALFAIT Jacques

6 DE BUCK Fleur

7 CLAERH0UT Patrick

B ADAMS Carla

VAN COILE JanI
10 SIM0ENS Martine

VAN MAERREM ToM11

12 DETAVERNIER Mia

13 DEWITTE MiKe

CNUDDE Mar-tine14

15 FLO Hanna

16 NOPPE Steffie

17 RYCK00RT Jeroen

18 CALLENS Bruno

19 VANDEM00RTELE Lynn

20 VERMANDERE GTETA

21 MAERTENS Françoise

22 TURF Nadine

23 DEPREZ Anna

24 DE VREEZE lngrid

25 DE R00 Chris

26 DEFEVER ATne

I.ANGSWEIBDT D K27

28 R0SSEEL Wim

2S VANDEPUTTE Filip
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Provincieraad
District KORTRIJK

t Q HrnUnN Peter - Korlrijk

z f,l vnruoeruBULCKE Sigrid - Menen

e Q VenAffE Marianne - Waregem

+ f,l nou-rz Johan - Zwevegem

s Q nonfUS Carla - Harelbeke

6 O MADDENS Gerald - Kortrijk

7 O DE C0NINCK Ruddy - Anzegem (tngooigem)

e f,t vrseneUVE Sophie - Deertijk

I o VANHAVERBEKE Ginette - Wevetgem

10 O VANDENBERGHE Koenraad - Waregem

t t f,l vrnNruLEN sofie - Zwevegem

tz f,t ofwnELELander- Kuurne

ts Q OSftLru Marijke - Haretbeke

14 O DEVLAMINCK Youri - Anzegem (Vichte)

ts Q 0rruecKER Mietje - Korlrijk

16 O VERMEERSCH Pedro - Menen

17 O DEGR0OTE Koenraad - Dentergem

Kiezen uoor uerandering,

Ook in de West-Ulaamse
prov¡ncieraad.

Peter Herman
Lijsttrekker

0p initiatief van de N-vA tekende de vlaamse Regering een nieuwe structuur uit vor
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet la
bevoegd op terreinen waar ook vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijr
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ool
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-vA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 okl
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laa
Provinciestraafmaar eens goed naar de Dorpsstraafluisteren. En stem op de N-vA. wa
begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

ln West-Vlaanderen gaan we voluit voor:

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en gr.lefltlsps¡
Belastingen moeten omlaag.

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Krachtig de herdenking van 100 jaar Groote 0orlog voorbereiden en de West-Vlaamse
toeristische troeven promoten.

3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed evenwicht vinden tussen open ruimte en natuu¡ woonzones, bedrijventerreir
en landbouwgebied.

4, Economie: van zeehaven tot KMO

Economische streekontwikkeling ondersteunen. Met veel aandacht voor onze
West-Vlaamse KM0's.

5, Landbouw: duurzame toekomst bieden
Kiezen voor een duurzame landbouw, in harmonie met toerisme en recreatie. Stimulerr
van de aquacultuur om onze visserij toekomst te geven.

"De N-VA kiest voor verander¡ng.
ln uw gemeente, maar ook in uw

provincie. lJlet krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem."

Bart De Wever
Algemeen voorz¡tter N-VA

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.' 
W¡l u graag lid worden van de N-VA? Gontacteer ons úia info@n-va.be.
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