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VLAAMS BELANG

U hoorde misschien over het onder-
zoek naar de aanvraag van een om-
gevingsvergunning door een bodem-
saneringsbedrijf in Stasegem. Deze 
nieuwe vergunning moet het bedrijf 
toelaten om nu ook grond of puin 
verontreinigd met asbest te gaan ver-
werken (opslag en zeven). Dit zorgde 
uiteraard voor de nodige ongerust-
heid en bezorgdheid bij de buurtbe-
woners.

Gezien het bedrijf nabij woongebied 
gelegen is en de gezondheidsrisico's 
die asbest met zich kan meebrengen, 
vindt Vlaams Belang Harelbeke dat 
deze activiteit niet thuishoort in een 

buurt die nu al heel wat hinder on-
dervindt van de bestaande industri-
ele activiteiten. Wij verdeelden om 
en bij de 1.000 bewonersbrieven 
in de buurt, met daarin de nodige 
informatie om als buurtbewoner en 
belanghebbende partij bezwaar in te 
dienen tegen deze aanvraag.

Het massaal geuite protest viel zeker 
ook niet in dovemansoren bij onze 
gemeente- en provincieraadsleden 
die zich verzetten tegen de uitbrei-
ding van de vergunning. Ook in het 
Vlaams parlement volgt onze partij 
dit dossier op: Vlaams volksvertegen-
woordiger Carmen Ryheul diende 

hierover een vraag in, gericht aan 
Minister van Omgeving Zuhal Demir. 

De gemeente Zwevegem besliste, na 
bespreking op het schepencollege 
op 4 augustus, om net als vele hon-
derden particuliere buurtbewoners 
bezwaar in te dienen tegen deze 
aanvraag en uiteindelijk verstrekte 
ook de stad Harelbeke op 18 augus-
tus een ongunstig advies. Het West-
Vlaamse provinciebestuur velt in het 
najaar de definitieve beslissing. Het 
Vlaams Belang blijft dit dossier van 
nabij opvolgen in het belang van de 
gezondheid van de buurtbewoners 
en de leefbaarheid van de omgeving.

Oost West, thuis (as)bestOost West, thuis (as)best

Beste inwoners van Harelbeke, 

Het Vlaams Belang zit in de lift, ook 
in Harelbeke. We merken dit niet 
enkel aan de stijging van het aantal 
leden van onze partij, maar ook aan 
de hernieuwde interesse van vele 
inwoners van Harelbeke in onze 
partij. 

Bij de verkiezingen op 26 mei 2019 
haalde onze partij in Harelbeke, 
zowel op Vlaams als op federaal 
vlak, een score die ruim boven de 
20 procent uitsteeg. Dit doet geen 
enkele partij ons na, wij kunnen dus 

plaats staan en waar Vlamingen alle 
ondersteuning en kansen krijgen die 
ze verdienen.

Wil u mee aan deze kar trekken, laat 
ons dan zeker een berichtje na, dat 
kan via Facebook of via harelbeke@
vlaamsbelang.org.

Wij zijn al overtuigd, hopelijk u  
binnenkort ook, want uiteindelijk is 
en blijft het Vlaams Belang het enige 
alternatief!

Uw Vlaams Belang afdelingsbestuur

VLAAMS BELANG LEEFT IN HARELBEKE
enkel en alleen uiterst trots zijn op dit 
resultaat. Als dit iets duidelijk maakt 
is het dat Vlaams Belang luistert 
naar wat er leeft bij het volk en het 
juiste antwoord biedt op een heel 
aantal maatschappelijke vragen en 
problemen.

Deze boodschap brengen ook 
onze parlementsleden iedere dag 
opnieuw. Zowel in het parlement als 
tussen de mensen. Onze afdeling 
wil samen voor een solidair, veilig 
en rechtvaardig Vlaanderen gaan. 
Een Vlaanderen waar onze taal, 
cultuur en identiteit op de eerste 
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In 2015 diende de Harelbeekse mos-
limgemeenschap oorspronkelijk een 
aanvraag in voor het bouwen van 
een nieuwbouw met onder meer een 
gebedsruimte in de Tramstraat. Be-
gin 2016 vernietigde de Deputatie 
echter de goedkeuring van het sche-
pencollege hieromtrent waardoor dit 
gebouw er toen alsnog niet kwam. 
Na een jarenlange strijd, waarbij 
het verzet van vele buurtbewoners 
en Vlaams Belang systematisch in 
dovemansoren viel, kan de moslim-
gemeenschap nu evenwel toch haar 
intrek nemen in een villa langs de 
Kortrijksesteenweg.

In 2016 kocht de moslimgemeen-
schap vzw Bader de 64 jaar oude vil-
la aan de Kortrijksesteenweg, met als 
bedoeling er een ontmoetingscentrum 
met onder meer twee gebedsruimtes 
in onder te brengen. Voorheen was 
dit een handelszaak. Voor het wijzi-
gen van de bestemming van dit ge-
bouw was een stedenbouwkundige 
vergunning nodig die het schepencol-
lege ook hier, zelfs meermaals, zon-
der problemen afleverde.

Begin 2017 gebeurde dit een eerste 
keer, na het afronden van een open-
baar onderzoek dat resulteerde in 
een bezwaarschrift in naam van 65 
omwonenden. De waslijst met bezwa-
ren werd echter van tafel geveegd, 
slechts enkele minieme aanpassingen 
werden opgelegd en in één adem 
vroeg het college van burgemeester 
en schepenen de vzw Bader boven-
dien om de beoogde gebedsruimte te 
laten erkennen als officiële moskee. 
Dit omdat dat volgens hen de integra-
tie ten goede zou komen. Tegen het 
afleveren van deze stedenbouwkun-
dige vergunning gingen een aantal 
omwonenden in beroep bij de De-
putatie, wat finaal resulteerde in het 
vernietigen van de eerste afgeleverde 
vergunning in mei 2017.

Luttele weken later wordt echter een 
ietwat gewijzigde tweede aanvraag 
ingediend, die opnieuw aanleiding 
geeft tot een openbaar onderzoek met 
als resultaat een lijvig bezwaarschrift 
in naam van deze keer zo maar even 
80 omwonenden. Dit keer luidt het bij 
het schepencollege dat het bezwaar-
schrift ongegrond is, worden op-
nieuw de vele bekommernissen van 

de buurtbewoners weggezet als vol-
ledig uit de lucht gegrepen en wordt 
in september 2017 een tweede ver-
gunning afgeleverd. Opnieuw tekent 
een aantal omwonenden beroep aan 
tegen deze beslissing en terecht, zo 
blijkt: het schepencollege ging in de-
cember 2017 haar zaak bepleiten 
in het Provinciehuis maar ving bot. 
De Deputatie verklaarde het beroep 
wel degelijk gegrond en begin 2018 
werd ook de tweede stedenbouwkun-
dige vergunning naar de prullenbak 
verwezen. 

Niet getreurd echter, eind 2018 
wordt de aanvraag een derde keer 
ingediend en u raadt het waarschijn-
lijk al: het schepencollege verklaart 
het bezwaar dat ingediend wordt op-
nieuw ongegrond, legt het nogmaals 
naast zich neer en verleent voor een 
derde keer een stedenbouwkundige 
vergunning. En ja, opnieuw wordt 
tegen het afleveren van deze vergun-
ning in beroep gegaan, maar onder 
meer een protestactie van Vlaams 
Belang voor het aanvangen van de 
gemeenteraad in Harelbeke enkele 
dagen voordien ten spijt, verleent de 
Deputatie deze keer echter wel de 
omgevingsvergunning, onder andere 
onder de voorwaarde dat er maxi-
maal 80 personen gelijktijdig aan-
wezig mogen zijn in het pand. We 
zijn inmiddels augustus 2019. 

Een tweetal maanden later heeft de 
stad Harelbeke trouwens de mo-
gelijkheid om, in het kader van het 
voorkooprecht, dit historische pand 
dat op de inventaris bouwkundig erf-
goed staat zelf aan te kopen, maar 

het schepencollege besluit hier geen 
gebruik van te maken omdat deze ei-
gendom geen belang heeft voor de 
stad.

Op deze inventaris prijken in Harel-
beke naast tal van orgels, kerken en 
kapellen bijvoorbeeld ook het New 
British Cemetery en de Koutermolen. 
Deze villa wordt daar omschreven 
als "... gebouwd in 1952-1953 in 
opdracht van vlashandelaar Joris 
Coorevits. Imposant pand getypeerd 
door volumespel en materiaalge-
bruik verwijzend naar de cottage-
architectuur". Van geen belang dus 
volgens het college van burgemees-
ter en schepenen.

Als u zich zou afvragen waar uw be-
lastinggeld zo allemaal aan gespen-
deerd wordt: dit stukje Harelbeeks 
erfgoed is voor het schepencollege 
van geen belang, het feit dat de vzw 
Bader haar vergunning krijgt, is het 
dat blijkbaar wel. Na het afleveren 
van de vergunning door de deputatie 
restte de buurtbewoners enkel nog 
naar de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen te stappen, wat dan ook 
gebeurde. Het schepencollege, waar 
we nochtans redelijkerwijs mogen 
van uitgaan dat deze geen belang-
hebbende partij is, liet zich echter 
niet ongemoeid en nam de nodige 
advocaten onder de arm om de afge-
leverde vergunning te verdedigen en 
dus tegen het beroep ingesteld door 
de buurtbewoners te pleiten. Wat ba-
ten kaars en bril als de uil niet zien 
en wil, in mei 2020 werd de derde 
afgeleverde vergunning dan ook de-
finitief.

Waar een (politieke) wil is, is een wegWaar een (politieke) wil is, is een weg



Nu we het toch hebben over uw be-
lastinggeld, u moet er als inwoner 
van Harelbeke veel voor over heb-
ben om in "Oarelbeke Weireldstad" 
te wonen, heel veel. 

Want naast het actualiseren van on-
der meer een heel aantal lidgelden, 
huurgelden en retributies, waarbij 
actualiseren steevast een eufemis-
me is voor optrekken, besliste het 
stadsbestuur in december vorig jaar 
de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing drastisch te verhogen. 
Zo maar even een stijging met net 
geen 20%!

Vlaams Belang Harelbeke heeft 
nooit een platte belastingverhoging 
gesteund. Echter, eigengereidheid is 

de meerderheid allesbehalve vreemd 
en dus werd ook deze beslissing er 
eenzijdig doorgeduwd.  Volgens de 
meerderheidspartijen sp.a, Groen 
en CD&V was dit noodzakelijk op-
dat de stad financieel gezond zou 
blijven. 

Het is een oud zeer dat men on-
der het socialisme uiteindelijk door 
andermans geld heen raakt en ver-
volgens op zoek moet gaan naar 
meer.  Men had er bijvoorbeeld ook 
kunnen voor opteren de tering naar 
de nering te zetten en minder uit te 
geven, te besparen op de vele (soms 
megalomane) uitgaven voor projec-
ten die in bepaalde gevallen de hui-
dige legislatuur zullen overschrijden, 
bepaalde activiteiten efficiënter te 

organiseren en dus op die manier 
in de kosten te knippen, sommige in-
vesteringen te herbekijken, te sprei-
den of uit te stellen ... maar in plaats 
daarvan werd beslist opnieuw in de 
zakken van de inwoners te zitten.

Als we de opcentiemen in Harelbeke 
even vergelijken met die in alle ons 
omringende buurgemeenten dan 
staat onze zelfverklaarde wereld-
stad hiermee op de trieste duurste 
plaats, en worden we bijvoorbeeld 
zo maar even 34% meer belast dan 
in Waregem en 22% meer dan in 
Kortrijk. Iedereen moet natuurlijk de 
rekening voor zichzelf maken, maar 
wij plaatsen alvast de broodnodige 
kanttekeningen bij deze schaamte-
loze zelfbediening.

ZelfbedieningZelfbediening

Vlaams Belang Jongeren
In deze editie van ons blad schenken wij ook graag even aandacht aan het VBJ, de politieke 
jongerenorganisatie van het Vlaams Belang. Aan het woord is Gregory De Roeck, VBJ voor-
zitter voor onze regio.

Wat is VBJ en hoe verhoudt het zich tot Vlaams Belang?

“VBJ is de jongerenorganisatie van Vlaams Belang. Wij 
trachten jongeren die geïnteresseerd zijn in de politieke 
wereld, in al zijn glorie en complexiteit, klaar te stomen 
om hier ook daadwerkelijk aan deel te nemen en een 
verschil te maken. Dit doen we onder andere door hen 
vertrouwd te maken met het volledige partijprogramma 
van Vlaams Belang, maar ook door bv. activiteiten, work-
shops … te organiseren waaruit ze iets kunnen bijleren. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan onze jaarlijkse zomerunief, 
of workshops debatteren en omgaan met social media. 
Uiteraard kan de boog niet altijd gespannen staan, daar-
om wisselen we ook vaak af met een luchtige activiteit als 
een Schild en Pint, een VR-avontuur …”

Onze stad behoort tot VBJ regio Kortrijk-Roeselare-Tielt, 
kan u dit even nader toelichten?

“Door lokaal en regionaal te werken 
kunnen we onze leden veel persoonlij-
ker leren kennen. KRT eindigt trouwens 
niet bij enkel Kortrijk, Roeselare en Tielt, 
wij zijn de overkoepelende jongerenor-
ganisatie voor heel Zuid-West-Vlaande-
ren en ondersteunen dan ook met veel 
plezier en inzet alle steden, gemeenten 
en leden binnen onze regio.”

Waar houdt VBJ zich concreet mee bezig? 

“Onze prioriteit is het klaarstomen van de leden om zich 
als volwaardig lid te kunnen aansluiten bij Vlaams Be-
lang. Dit proberen we te bereiken door een waaier aan 
activiteiten en kennis te voorzien voor onze leden.”

Kan u enkele voorbeelden geven van recente activiteiten? 

“Helaas hebben we door de coronacrisis niet veel acti-
viteiten meer kunnen organiseren. Onze eerstvolgende 
activiteit is een workshop debatteren en social media, ge-
geven door Wouter Vermeersch. Verder organiseren we 
ook nog een rondleiding in het Vlaams Parlement, gege-
ven door onze Nationaal voorzitter Filip Brusselmans, dit 
lijkt me voor onze leden trouwens een zeer interessante 
introductie in de parlementaire werking. ”

Op welke manier kan ik verdere informatie ontvangen 
en eventueel contact opnemen met VBJ?

“Je kan altijd onze website bezoeken, 
www.vbj.org of een bericht sturen 
naar onze socialmediapagina. We 
zijn op zowel Facebook als Instagram 
actief en staan graag ieder persoon 
die vragen heeft te woord. Verder 
ben ikzelf ook steeds bereikbaar via  
0483 088 080.”
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GEZOND VERSTAND!
Ons land blijft verwikkeld in een diepe crisis. Het coronavirus 
blijft dodelijke slachtoffers maken. Maar ook bij onze bedrijven 
sneuvelen er jobs. Tal van sectoren blijven gebukt gaan onder 
zowel de coronamaatregelen als een terughoudendheid bij de 
mensen om het normale leven te hervatten waar dat kan. Terwijl 
onze kinderen terug op de schoolbanken zitten, verliezen zeven 
op de tien bedrijven omzet of erger. Maar hoe moedeloos het ook 
kan lijken, het Vlaams Belang geeft niet op, integendeel. Wanneer 
de uitdagingen groter worden, groeit onze verantwoordelijkheid 
des te meer. Dit land moet terug naar normaal.

Aan elke scholier of student die opnieuw met volle moed in 
de boeken is gevlogen, aan elke zorgverlener, vuilnisman, 
transporteur of andere werknemer die is blijven werken de 
afgelopen maanden, aan alle zaakvoerders die harder dan ooit 
werken, maar zeker ook aan hen bij wie het water aan de lippen 
staat: hou vol. Wij gaan voor jullie hetzelfde doen. Tijdens de 
eerste helft van dit jaar heeft onze partij er alles aan gedaan om 
zoveel mogelijk levens te redden, dit door met gezond verstand 
de druk op de beleidsketel te houden, terwijl ministers Wilmès, De 
Block en Beke er een zootje van maakten.

TERUG NAAR NORMAAL

Nu willen we echter dit land terug in een normale plooi krijgen. 
Er gaan nog even inspanningen nodig zijn; onze sociale 
afstand bewaren en op plekken waar het nodig en nuttig is, een 
mondmasker dragen. Tegelijk gaan we zo veel en zo snel het kan 
voor normalisatie. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen 
alle regels die sectoren in de kou laten staan. Wat voor de horeca 
kan, moet ook kunnen voor de cultuur- en evenementensector. 
Wat voor de pretparken kan, moet ook kunnen voor de markt- 
en foorkramers. Wat voor familiewandelingen kan, kan ook voor 
winkelen. Normaliteit betekent ook gezond verstand: met een 
mondmaskerplicht onder elke situatie voor een hele provincie 
maken we de mensen enkel maatregelmoe, terwijl we er niemand 
mee gezond houden. 

Maar het Vlaams Belang wil tevens zij die schade leden en lijden 
onder de coronacrisis niet in de steek laten. De koopkracht moet 
maximaal beschermd worden en onze bedrijven moeten gezond 
blijven. Alle nutteloze kosten - zoals geld voor nog meer migratie - 
moeten onmiddellijk geknipt worden. Met dat geld moet de 
belastingvrije som van alle werknemers opgetrokken worden 
met 2.000 euro. Tegelijk moet de vennootschapsbelasting naar 
Nederlands niveau: 20%. Zó trekken we ons land uit de slop, zo 
helpen we dit land. Doe je mee?

Tom Van Grieken
Voorzitter
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