Leg een waterbuffer aan voor onze landbouwers (p. 2)
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Draai belastingverhoging terug
Het stadsbestuur (sp.a/Groen en CD&V) verhoogde de belastingen via de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Daarmee
treft het iedere Harelbekenaar in zijn portemonnee. Een Harelbeeks gezin betaalt al snel 130 euro meer dan voorgaande jaren.
Onaanvaardbaar voor de N-VA.
De economische gevolgen van de coronacrisis laten zich ook in Harelbeke
voelen. Heel wat inwoners werden financieel getroffen door de lockdownmaatregelen. De stad moet haar inwoners maximaal ondersteunen.
De belastingverhoging terugdraaien zou een duurzame en doortastende
maatregel zijn om de koopkracht van onze inwoners niet aan te tasten.

Zuurstof voor nieuwe handelskern
Dankzij een nooddecreet dat gestemd werd in het Vlaams Parlement was
zo’n aanpassing nog mogelijk. Een differentiëring van de gemeentelijke
opcentiemen – waarbij de opcentiemen variëren per buurt – zou de nieuwe
handelskern dan weer extra zuurstof kunnen geven.
De N-VA pleitte hiervoor op de gemeenteraad van april, maar de oproep
viel helaas in dovemansoren.

De Harelbekenaar wordt niet enkel getroffen door de
coronacrisis, maar ook door een fikse belastingverhoging.

Harelbeekse ondernemingen vinden weg naar hinderpremie
De Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon ondersteunde tijdens deze coronacrisis lokale handelaars via de hinder- en
compensatiepremie. Volgens de beschikbare cijfers begin juni werden in onze stad 423 hinderpremies van 4.000 euro uitbetaald,
in totaal goed voor bijna 1,7 miljoen euro aan steun voor de getroffen ondernemingen. Daarbovenop werden in Harelbeke 833
sluitingspremies betaald.
“Onze stad is hard getroffen door de coronacrisis”, vertelt gemeenteraadslid Wout Patyn.
“Heel wat winkels en ondernemers in Harelbeke moesten verplicht hun deuren sluiten.
Onze Harelbeekse handelaars liepen daardoor een groot deel aan inkomsten mis.”
“Niettemin tonen de cijfers aan dat onze ondernemers de weg hebben gevonden naar
financiële hulp. Dankzij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
krijgt iedereen waar hij recht op heeft”, stelt gemeenteraadslid en oud-schepen van
Economie Patrick Claerhout tevreden vast.

Lokale ondersteunende maatregelen lieten op zich wachten
Heel wat steden en gemeenten namen bovenop deze Vlaamse ondersteuning extra maatregelen om de lokale economie een hart onder de
riem te steken. In Harelbeke werd tot op heden maar weinig actie ondernomen, al werd met een stickeractie toch een poging gedaan.
“Wij waren vragende partij voor extra ondersteunende maatregelen zoals een horeca- of voorverkoopbon geïntegreerd op de Oarelbeke
Weireldkoarte, extra middelen voor het handels- en marktcomité en een lokaal handelaarsplatform”, vertelt Patyn. “Nu werd
uiteindelijk wel een handelaarsplatform voorzien, maar men gebruikte daarvoor budget van het handelscomité.”
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juli.
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Leg een waterbuffer aan voor onze landbouwers
Vlaanderen is een waterschaarse regio. Door de hoge bevolkingsdichtheid hebben wij per hoofd zeer weinig (regen)water ter
beschikking. Gemeenteraadslid Patrick Claerhout vroeg op de gemeenteraad al meermaals hoe het stadsbestuur de droogte wil
aanpakken, maar wordt steeds doorverwezen naar de hogere overheid en de gouverneur. “Nochtans kunnen we ook als stad actie
ondernemen, met name door water te bufferen voor onze landbouwers.”
“Groot was mijn verbazing toen ik langs
de N36 gele borden van een vergunningsaanvraag zag verschijnen”, zegt Patrick
Claerhout. “Waar ik in eerste instantie
dacht dat het ging om het oppompen
van water uit de Leie ten bate van firma
Agristo, ging het om het lozen van overtollig water. 325.000 m3, alstublieft.”

Landbouw schreeuwt om water
Langs dit traject zijn nochtans verschillende bedrijven en kwekerijen gevestigd
die dat water zeker kunnen gebruiken.
“De landbouw schreeuwt om water, maar
blijkbaar kunnen onze landbouwers het
water uit grachten en beken niet gebruiken,
zelfs niet als die voldoende debiet hebben
en zelfs bevoorraad worden door zuivere,
gecontroleerde lozingen van bedrijven?”,
vraagt Claerhout zich luidop af.

Bufferreservoirs
Hij lanceert daarom een oproep. “Ik stel
voor om dit water te bufferen en voor
te behouden voor onze landbouwers.
Deze bufferreservoirs kunnen op een site
komen, of zelfs in de open ruimte. Er is
plaats genoeg langs het traject of in de

Gemeenteraadslid Patrick Claerhout bij het bufferbekken van Ardo. Dat bedrijf buffert zijn
water zelf voor landbouwers uit de buurt.
beekvallei. Als wij wat soepel zijn qua
vergunning moet dit toch kunnen?”

Voortouw nemen
Een mooi voorbeeld is het groenteverwerkende bedrijf Ardo. Dat buffert
zijn gezuiverde afvalwater zelf en stelt
het gratis ter beschikking van de boeren.
“Graag had ik onze stad bij dergelijke

initiatieven de leiding zien nemen. Dat
kan door zelf oplossingen uit te bouwen,
ze te faciliteren of het vergunningsbeleid
te versoepelen. Maar helaas zie ik weinig
of geen beweging vanuit het stadsbestuur.
Hopelijk wordt het niet opnieuw een
rampjaar wat droogte betreft en worden
er tijdig maatregelen genomen”, sluit
Patrick Claerhout af.

Vlaanderen investeert in Harelbeekse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze regeerperiode een half miljard euro extra in schoolinfrastructuur,
wat het totaal op 3 miljard brengt. Die investeringsgolf zal ook in Harelbeke voelbaar zijn.
“We zijn tevreden dat Harelbeke niet vergeten wordt”, vertelt
gemeenteraadslid Wout Patyn. “De vorige bestuursperiode
hebben we eveneens noodzakelijke investeringen gedaan in onze
gemeentelijke schoolinfrastructuur, met de nieuwe basisschool
Stasegem Zuid op kop. Een knap project voor onze kinderen. De
noden blijven groot dus de middelen zijn zeker welkom.”
In de Vrije Basisschool St.-Augustinus in Stasegem wordt ruim
100.000 euro geïnvesteerd in de herinrichting van de kleuterklassen en de renovatie van de turnzaal. Ook de Vrije Basisschool
Heilig Hart krijgt 100.000 euro voor de vernieuwing van het
sanitaire blok en de omvorming van de oude toiletten tot een
klaslokaal. Daarnaast wordt ook nog zo’n 7.000 euro vrijgemaakt
voor kleine herstellingswerken in de Vrije Basisschool Sint-Rita.

harelbeke@n-va.be
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Stadsbestuur wijst gemeenschapsdienst voor sluikstorters af
Het stadsbestuur heeft het N-VA-voorstel om extra in te zetten op gemeenschapsdienst als sanctie voor sluikstorten afgewezen.
Een gemiste kans om sluikstorters te confronteren met de gevolgen van hun gedrag.
Op de gemeenteraad van april lanceerde gemeenteraadslid
Wout Patyn het voorstel om gemeenschapsdienst als sanctie
voor sluikstorten mogelijk te maken. De voltallige oppositie
steunde het voorstel, maar de meerderheid (sp.a/Groen en
CD&V) keurde het af.

Alternatieve straf
“Een gemiste kans”, vertelt Wout Patyn. "Vandaag is de optie
gemeenschapsdienst al voorzien in de GAS-wetgeving, maar in
Harelbeke wordt dit nog niet toegepast. Met ons voorstel wilden
we gemeenschapsdienst consequenter aanbieden als alternatieve
straf naast de al veel gebruikte GAS-boete. Dit zou een extra
signaal zijn dat de stad de strijd tegen sluikstorten serieus neemt.”

Camera’s en wijkbuddy's
Sluikstorten blijft immers een probleem in Harelbeke. Niettemin
worden stappen vooruitgezet waar we tevreden mee zijn. Zo zullen er in de toekomst meer (mobiele) camera's komen en zal de
sanctionering nauwer opgevolgd worden. Iets waar wij al langer
op hameren. In het verleden stelden we ook voor om wijkbuddy's
aan te duiden om een oogje in het zeil te houden waar sluikstortproblemen zijn, maar tot op heden werd daaromtrent nog geen
actie ondernomen.

Door sluikstorters gemeenschapsdienst te
laten doen, zou de stad het signaal geven dat
ze de strijd tegen sluikstorten serieus neemt.

Wout Patyn
Gemeenteraadslid

Vlaamse feestdag

Vlaamse Leeuw verdient plaats aan stadsgebouwen
Op 11 juli vierden we onze Vlaamse feestdag. Traditiegetrouw wordt onze Vlaamse gemeenschapsvlag dan uitgehangen aan de
openbare stadsgebouwen. Maar dit jaar was er geen Vlaamse Leeuw te bespeuren.
De voorbije jaren wapperde op 11 juli aan onze openbare gebouwen steeds de Vlaamse Leeuw. De N-VA zag er immers op toe
dat dit consequent gebeurde. Maar nu de N-VA geen deel meer
uitmaakt van het stadsbestuur, zien we dat de aandacht hiervoor
verzwakt.

Vlaamse wortels
Gemeenteraadslid Brecht Vandeburie: “We zijn een Vlaamse stad
met sterke historische wortels, met onder meer graaf Liederik,
de voorouder van de eerste graaf van Vlaanderen, Boudewijn I.
Trots zijn op ons verleden houdt ook in dat we met trots onze
Vlaamse feestdag vieren. Dat doen we traditioneel in het stadspark, maar dit jaar gooide corona roet in het eten. Dan is het
toch een kleine moeite om onze Vlaamse gemeenschapsvlag uit
te hangen nu de festiviteiten niet doorgaan? Voorgaande jaren
gebeurde dat nochtans.”

Dank en respect
“We vallen onder het Vlaams gemeentedecreet en we krijgen ook
heel wat projectsubsidies van de Vlaamse overheid. Het zou een
teken van dank en respect zijn om wat ‘chauvinisme’ aan de dag
te leggen en onze Vlaamse feestdag te eren. Ik vraag dan ook om
in de toekomst opnieuw Vlaamse vlaggen aan onze openbare
stadsgebouwen te hangen”, besluit Brecht.

www.n-va.be/harelbeke

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

