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Beste Harelbekenaar,
Met het einde van het jaar in zicht
blik ik terug op een succesvol
2017. Onze mandatarissen werkten constructief verder aan een
beter Harelbeke. Zo werd onder
andere de Bavikhoofse markt
gerealiseerd, werden heel wat
mobiliteitsproblemen aangepakt,
werd de Doornhoutsevoetweg te
Hulste geopend, vierden we de
Dag van de Ondernemer en wordt
de nieuwbouw van de stedelijke
basisschool Zuid te Stasegem
aangevat. De verandering werkt!
Nog meer dan ooit staan wij sterk
als groep en willen wij er zijn voor
u. Voor iedere inwoner in Harelbeke. Wij gaan luisteren bij de mensen en geven antwoorden daar
waar nodig. Onze sleutelbegrippen
staan centraal in ons verhaal:
Veilig, Verantwoord en Vlaams.
Met deze woorden trekken we vol
vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Tot slot wens ik iedereen een
liefdevol eindejaar toe en een
mooie start voor 2018.
Filip Vandeputte
Voorzitter N-VA Harelbeke

N-VA Harelbeke
2018!
wenst u een fijn

Voorwoord

Jong N-VA wil ledverlichting
Met het lichtplan uit 2014 gingen heel wat lichten in Harelbeke ’s nachts
uit. Een grote besparing die ruimte vrijmaakt voor andere investeringen,
maar die in de praktijk risico’s inhoudt. Jong N-VA zwengelt het debat
aan in samenspraak met u en lanceert alvast een voorstel: ledverlichting.
Er zijn enkele zeer goede argumenten
vóór het lichtplan. Het aantal diefstallen
daalde en evenmin was er een stijging
van de ongevallen. Bovendien betekent
het doofbeleid een jaarlijkse besparing
van zo’n 90 000 euro, geld dat vrijkomt
om te investeren in onderwijs of de lokale economie. De natuur vaart er wel bij
én er wordt minder CO2 uitgestoten. Het
lichtplan is dus een fikse besparing met
heel wat voordelen.
Maar in de praktijk kan het doofbeleid
wel wat problemen veroorzaken. Op
sommige plaatsen zie je geen hand voor
ogen en fietsers zonder licht zijn onzichtbaar. Bovendien zorgt de duisternis
voor onbehagen. Een beleid ten dienste
van de burgers houdt rekening met die
opmerkingen. Daarom evalueert de
meerderheid regelmatig het lichtplan.
Zo werd op bepaalde plaatsen het licht
opnieuw aangestoken.
Sommige ‘evidente’ tussenoplossingen
leveren in de praktijk net meer problemen op. Zo is het mogelijk om slechts de
helft te laten branden, maar de donkere
gaten die we daarmee creëren zijn voor
fietsers veel onveiliger dan volledige
duisternis.

Toekomstgericht investeren

Jong N-VA houdt de vinger aan de pols
en denkt na over toekomstige investeringen en aanpassingen aan het lichtplan.

De drie Jong N-VA’ers van de partij
komen nu met een oplossing: ledverlichting. Dat vraagt een serieuze investering,
maar één die zich snel terugverdient.
“Besparen is innoveren,” vangt bestuurslid Fleur De Buck aan. “De 21ste-eeuwse
mobiliteitsproblemen kampen nog te veel
met een 20ste-eeuwse infrastructuur. De
toename van verkeer vraagt om meer
veiligheid. ’s Nachts gaat dit vooral om
zichtbaarheid.”
Wout Patyn vult aan: “Die zichtbaarheid komt nu in het gedrang door delen
van het verlichtingsnet te doven. Met
ledverlichting slaan we twee vliegen in
één klap. Er wordt zowel bespaard als geïnvesteerd in veiligheid, want de lampen
kunnen in de nacht blijven branden.”
“Met de N-VA-afdeling, inclusief Jong
N-VA, zijn we al de straat opgegaan.
Daarbij hebben we ook aandacht voor
het lichtplan en kan de inwoner rechtstreeks zijn mening aan ons kwijt.
Zelf kunnen we ook voorstellen op het
lichtplan bedenken, zoals het opnieuw
verlichten van dorpskernen of invalswegen. Maar door de verschillende wijken
te bezoeken en de burger te betrekken,
krijgen we een veel beter beeld. Hou dus
zeker uw voordeur in het oog!” besluit
jongerenvoorzitter Roeland Houttekiet.
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Stedelijke Basisschool
Zuid krijgt nieuwbouw
Schepen van onderwijs Patrick Claerhout is tevreden met de komst van de BEN-school (bijna-energieneutraal) te Stasegem. Het stadsbestuur koos
voor een duurzaam en milieuvriendelijk project.
N-VA Harelbeke maakt ook in het onderwijsbeleid de verandering waar.

Scholen hebben vaak te kampen met een verouderde infrastructuur. In Harelbeke werkt de N-VA aan moderne
schoolomgevingen. Dat daarbij gekozen wordt voor milieuvriendelijke projecten spreekt voor zich. “Wij hechten als
partij veel belang aan milieuvriendelijkheid. De toekomst
vraagt om een doordacht milieu- en energiebeleid. Een
BEN-school past volledig binnen dat kader,” vertelt Patrick
Claerhout trots.

N-VA Harelbeke wenst
u een prettige Kerst!

Uw mening kleurt ons beleid
Een tijdje terug startten we de huisbezoeken in Harelbeke. Het
positieve onthaal in de Harelbeekse straten was aangenaam.
We onthielden heel wat suggesties waarmee we rekening zullen
houden in de toekomst.

Inspraak is voor ons geen loos begrip. We willen uw mening
weten. Daarom stelden we de enquête ‘Iedereen Burgemeester’ op.
“Hoe zou u Harelbeke besturen? Wat kan er beter? Wat moet er
veranderen?” U kan écht wel wegen op het beleid in uw gemeente,
want uw mening telt! U vindt onze enquête terug op onze website:
www.n-va.be/harelbeke. Daar kan u ze anoniem invullen!

Het dossier, opgestart in de vorige legislatuur, was verre van
compleet. De projectkosten werden 3,2 miljoen euro te laag
geraamd. Met de groei van het leerlingenaantal was geen
rekening gehouden. De raming van 1 309 euro per vierkante
meter blijkt allang achterhaald. Het werd al snel duidelijk dat
er een nieuw dossier moest ingediend worden. Dat gebeurde
begin 2016 en is dus de verdienste van deze legislatuur.
Het werkelijke subsidiebedrag voor de school bedraagt
3,7 miljoen euro. Dat komt echter volledig uit de normale
subsidiepot (23,5 miljoen euro) die voorzien wordt door
de Vlaamse regering. De ‘extra inspanningen’ voor meer
subsidies voor Harelbeke, zijn dus een fabeltje. De stad dient
zelf in te staan voor de extra kosten van het BEN-gebouw, de
groene speelplaatsen en de turnzaal.
Dat betekent dat stad Harelbeke deze legislatuur zelf 2 miljoen euro extra moest ophoesten voor dit project. Een bedrag
dat de stad graag uittrekt in het belang van onze Harelbeekse
leerlingen. “De toekomst staat centraal in het huidige onderwijsbeleid. Met het oog op de toekomst heb ik daarom in het
dossier ruimte gelaten voor het stijgende aantal leerlingen in
Stasegem tot 2020. Dit door een uitbreiding van het subsisdiedossier aan te vragen,” sluit Claerhout af.

harelbeke@n-va.be

Bent u actief op Facebook?
N-VA Harelbeke ook!
Volg ons op Facebook om op de
hoogte te blijven van de laatste
nieuwtjes in Harelbeke!
https://www.facebook.com/
NVAHarelbeke/
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Ondernemingen in de kijker
Vrijdag 17 oktober stond Vlaanderen in het teken van Dag
van de Ondernemer. De stadsdiensten organiseerden in
Harelbeke een ondernemersmeeting. Alle Harelbeekse
ondernemingen waren uitgenodigd. Het thema van de avond
was ‘Change in management’. Boeiende panelgesprekken van
zowel startende ondernemers als gevestigde bedrijven konden
alle aanwezigen begeesteren.
De N-VA wilde onze nieuwe Harelbeekse ondernemingen
wat extra in de kijker plaatsen. Schepen Patrick Claerhout en
gemeenteraadslid Fleur De Buck pikten enkele handelszaken
uit in Harelbeke en brachten hen een bezoek. We luisterden
naar hun boeiende verhalen en hun verzuchtingen. “We werden steeds met veel enthousiasme onthaald,” vertellen Fleur
en Patrick. “Hun opmerkingen nemen we mee om rekening
mee te houden in de toekomst, want de uitbouw van een sterke lokale economie is de ruggengraat van onze stad.” Het duo
bezocht eerst Brasserie Marie in Hulste, café ’t Oud Gemeentehuis en ’t Broodhuis te Bavikhove, Hangar23 in Harelbeke
(zie foto) en als afsluiter Beautilla’s Ink in Stasegem.
‘Change in management’, flexibiliteit en engagement worden
steeds belangrijker in onze snel evoluerende maatschappij.
Het is de kunst van onze ondernemers om deze uitdagingen
om te zetten tot geslaagde opportuniteiten. Betrokkenheid,
opleiding en communicatie zijn hier sleutelwoorden. De
N-VA hecht belang aan deze zaken. Zo wordt onze stad uitgebouwd tot een heerlijke plaats om te wonen, werken en leven.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie N-VA Harelbeke
2017 loopt stillaan ten einde, 2018 lonkt. Om het nieuwe jaar in
te zetten organiseren we een gratis nieuwjaarsreceptie voor elke
Harelbekenaar!
Noteer alvast in uw agenda: 20 januari om 19 uur in CC Het
Spoor. Wij zullen voor alle aanwezigen enkele drankconsumpties voorzien en een kleine versnapering. Het wordt bovendien
een speciale avond met Vlaams parlementslid Sofie Joosen!
Ook dorstig en nieuwsgierig? Wij kijken alvast uit naar uw
komst!

Wie is Sofie Joosen?

Sofie Joosen (°1986) werd in 2012 verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Duffel en werd meteen schepen. Ze is onder meer bevoegd voor lokale economie en sport. Opmerkelijk:
ze is de eerste schepen van dierenwelzijn in Duffel. In 2014 werd
ze prompt verkozen tot een van de jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers. In 2018 is Sofie opnieuw kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer zal ze als lijsttrekker en
kandidaat-burgemeester de debatten beginnen. Wij wensen ze
alvast veel succes toe!

Bent u een geëngageerde jongere die zich wil
inzetten voor de samenleving?
Dan is Jong N-VA zeker iets voor u!
Jong N-VA Kortrijk-Harelbeke-Kuurne heeft u nodig!
Interesse? Neem dan snel contact op met …
- wout.patyn@n-va.be
- roeland.houttekiet@n-va.be

www.n-va.be/harelbeke

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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