Hier
in Harelbeke

Groene actie!
Een droom voor het Kanaalbos
Mandatarissen aan het woord

‘Om op een 'groene'
manier actief te zijn,
moet je niet eens bij
Groen zijn ...
maar het helpt wel’
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GROEN IS POLITIEK,
MAAR OOK: ACTIE!
Politiek, dat gaat over meer dan
verkiezingen en wetten.
Daarnaast is er een andere vorm
van actie nodig: concrete,
dagelijkse inspanningen om
positieve projecten te helpen
slagen, om te sensibiliseren, en
om af en toe die politici eens
achter de veren te zitten. Daarom
heeft Groen Harelbeke een
werkgroep Actie.

“Enerzijds zorgen wij voor veel
praktische zaken, zoals de
nieuwjaarsreceptie of een ontbijt voor
sympathisanten”, vertelt trekster
Ilse Bleuzé. “Maar anderzijds proberen
wij ook zo veel mogelijk in de praktijk
te brengen wat we bij Groen zelf
belangrijk vinden. Daarom organiseren
we bijvoorbeeld ook geefpleinen en
doen we acties voor vluchtelingen.
Daarnaast steunen we initiatieven
zoals de Voedselteams uit Deerlijk en

bieden we op onze evenementen
graag hapjes en drankjes aan die bio
en/of eco zijn.”

GROENE DOENERS
Onze werkgroep Actie is dus een
clubje doeners: enthousiaste mensen
die niet per se geïnteresseerd zijn in
een plaats op de lijst of een mandaat.
Toch verliezen ze het besturen van
onze gemeente niet uit het oog en
proberen ze af en toe wat beweging

te krijgen in bepaalde dossiers. Het is
dan ook niet toevallig dat je Groenen
tegenkomt in actiecomités,
bijvoorbeeld voor veiliger verkeer in
schoolomgevingen, en vorig jaar
haalde het ‘Volkstuintjesfront’ nog de
krant.
“Dat dossier zit ondertussen weer
eens vast, dus misschien moeten we
op dat ‘front’ nog eens in actie
schieten”, voegt Ilse er nog lachend
aan toe.
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Stef Boone
HEEFT EEN DROOM VOOR HET KANAALBOS

Stef Boone aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, met aan de overzijde het Kanaalbos in Stasegem.

Als lid van Natuurpunt Gaverstreke maakt Stef Boone al jaren mee
‘werk van meer en betere natuur’, zoals het op hun website staat.
Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming
van kwetsbare en bedreigde natuur. In Harelbeke gaat dat onder andere
over het Kanaalbos in Stasegem.
Onder de noemer ‘Een droom voor het Kanaalbos’ organiseerde Natuurpunt
deze zomer een wandeling met infoavond. Stef wil de buurt namelijk graag
betrekken in de toekomstplannen voor het stukje bos langs het kanaal.
“Het is de bedoeling om samen met de buurtbewoners een leuke invulling te
geven aan het stuk bos het dichtste bij het centrum van Stasegem”, legt Stef
uit. “Het zou een avontuurlijke speelplek moeten zijn voor kinderen, en een
aangename omgeving om bijvoorbeeld met je hond te gaan wandelen. Dat kan
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nu ook al, maar er zijn een aantal grotere beheerwerken nodig. En als we dan
toch bezig zijn, willen we het ineens goed aanpakken. Het doel is dat het bos
meer gebruikt wordt. Dat zorgt ook voor iets meer sociale controle, zodat er
minder afval achtergelaten wordt.”
“Eigenlijk komt het erop neer dat we het Kanaalbos willen ‘teruggeven’ aan
Stasegem. We lieten ons al inspireren door de manier waarop de heraanleg van
het speelplein in De Warande gebeurde: met veel inspraak van de mensen – en
de kinderen! – die er dagelijks gebruik van maken.”
De komende maanden gaat Natuurpunt Gaverstreke verder op zoek naar
mensen met ideeën. Daarvoor gaan ze onder andere nog langs bij scholen en
verenigingen.
Meer info vind je op de Facebookpagina ‘Een droom voor het Kanaalbos’.
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HARELBEEKSE POLITIEK,
HET HÉÉFT IETS!
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bruggen gebouwd.

TIJS NAERT

Voorzitter Groen Harelbeke, gemeenteraadslid
naert.tijs@telenet.be

U stelt veel vragen. Stuk voor stuk bekommernissen, statements of
opmerkingen vanuit het Harelbeekse ‘hart’, de inwoners. Over voetpaden die
slecht liggen, zwerfvuil, vergunningen, plannen van de provincie in onze groene
long, de Gavers tot veiligheidsperikelen bij de school.
Maar bovenal geeft u veel tips over hoe het allemaal zou moeten lopen, wat er
allemaal zou moeten veranderen. En geloof het of niet, dan is iederéén
‘politieker’. En dat is goed, want dan denkt iedereen mee. Ik doe dan ook een
oproep om te blijven meedenken! Politiek is niet van de politici, maar van de
mensen.
Dat er altijd eensgezindheid zal zijn? Natuurlijk niet. Dat mensen soms
ontevreden zullen zijn met bepaalde resultaten? Waarschijnlijk wel. Maar
uiteindelijk is het altijd de bedoeling om de collectieve leefomstandigheden van
de Harelbeekse inwoners te verbeteren. Zo zijn er al fietspaden verbeterd en
schoolomgevingen veiliger geworden, er zijn mooie hoekjes ingericht en

Er moet me wel nog één ding van het
hart, als ik mag. Ik word niet gelukkig
van de bagger die ik lees op sociale
media of nieuwssites.
Ongenuanceerd, zonder enige
toetsing aan de werkelijkheid en
soms zelfs plat racistisch.
Zonder enige kennis van je medemens
een oordeel vellen, dat raakt mij.
Zonder enige feitenkennis bepaalde
opinies ventileren, raakt mij ook.
Babbel met mensen, vraag hen eerst
naar het waarom, het wat en het hoe.
Kom uit uw kot en doe een klapke,
iedereen heeft daar deugd van!
Daarom apprecieer ik alle inwoners
die zich inzetten om mensen samen
te brengen, onder welke vorm dan
ook. Daar wordt iedereen beter van.
Keep up the good work!

TRANSPARANT BELEID
Dit jaar organiseerde het
gemeentebestuur de tweede
Ronde van Harelbeke. In 2013
peilden we naar de wensen en
behoeften van onze inwoners. Nu
was het tijd om jullie te
informeren over wat er de voorbije
jaren uitgevoerd werd, en waarom
andere zaken niet gerealiseerd
konden worden.
Binnen de grenzen van de wet op de
privacy stellen we sinds een viertal
maanden ook de verslagen van het
schepencollege ter beschikking op
harelbeke.be. Voor de verslagen van
de gemeenteraad was dat al langer
het geval.

"Bij Groen dragen we
inspraak en transparantie
hoog in het vaandel"
SPREEKRECHT
Het spreekrecht voor nietgemeenteraadsleden raakte de
laatste tijd een beetje in onbruik.
Daarom brengen we het hier graag
nog eens onder de aandacht.
Meer info vind je op harelbeke.be/
over-harelbeke/inspraak/spreekrecht.
Constructieve voorstellen blijven
altijd welkom!

DAVID VANDEKERCKHOVE

Schepen voor Communicatie en
Informatie
david.vandekerckhove@harelbeke.be

Groen organiseert elk voorjaar een
ONTBIJT. Dit keer was dat in het
buurthuis op de Zandberg, met
lekkere producten van fairtrade én
lokaal. Voor velen een leuk
weerzien, voor anderen een eerste
ontmoeting met andere groengezinden. Iedereen is dan welkom,
je hoeft zeker geen lid te zijn.
Of gewoon samenzijn in een
plezante sfeer. Zo stonden we op
de KERSTBOOMVERBRANDING
met biobier en biowijn. Vooral het
proeven van insectenburgers viel
erg in de smaak. Dat er groene
kabouters te winnen waren, was
mooi meegenomen.
We houden soms ook een
GROENCAFÉ rond een of ander
thema. Bij een drankje krijg je dan
uitleg over bv. voedselteams. Er
werd ook gebrainstormd over het
organiseren van een repaircafé.
Hierbij werken we graag samen
met andere verenigingen.
Het GEEFPLEIN had plaats op
2 juli. De weergoden leken ons niet
goed gezind, maar algauw
verscheen een stralende zon. We
mochten vele mensen blij maken
en dat maakt óns dan weer blij.
We hebben een bende jonge
veulens, JONG GROEN GAVERS,
die boordevol enthousiasme
zitten. Zo was er op 16 april hun
eerste meer dan geslaagde quiz.
Op de Dag van Diversiteit gaven ze
tijdens een ludieke actie
Harelbeekse straten een
exotischer naam. En hip als ze zijn,
gaan ze samen op Pokémon-jacht.
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1
Blij in de wei
We hebben 2016 ingezet met een
hapje en een drankje, zoals iedereen,
maar we zouden Groen niet zijn als
we er geen eigen draai aan gaven.
Aangepast schoeisel kwam wel van
pas, want we verzamelden rond een
kampvuurtje in een wei. De drank
haalden we bij Stadsboerderij Kortrijk,
voor de hapjes zorgden we zelf. Een
mooi Groen begin van het jaar!

2
Jong Groen op Lokaal in Deerlijk
Het werkjaar van Jong Groen stond in
het teken van duurzame
voedselsystemen. Geen betere
plaats om dat werkjaar af te sluiten
dan op Lokaal in Deerlijk, dacht onze
jongerenafdeling. Je vindt er
superverse en gezonde
streekproducten, rechtstreeks van bij
de boer, elke vrijdag van 15 tot 20 uur.

3
Geefplein 2016
De camionette van onze voorzitter
raakte niet weggegeven, maar we
maakten wel veel mensen blij met
kleren, boeken, speelgoed of zelfs
meubels. De zon, biobiertjes en de
ijsjes van de IJshoeve maakten er een
gezellige terrasnamiddag van. Wat
geen nieuwe eigenaar vond, ging naar
de Kringloopwinkel.

4
Groen Ontbijt
in buurthuis De Zandberg
In april was iedereen welkom in deze
mooie en kunstige setting voor een
fairtrade ontbijt. Kinderen konden
terecht in een ruime speelhoek terwijl
de grote mensen rustig verder
wakker werden met een cava, koffie
of thee en een uitgebreid buffet met
lokale producten.
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ZORG-ROADSHOW
DINSDAG 22 NOVEMBER - 19.30 TOT 22.30 UUR
BUURTHUIS ZANDBERG
Op dinsdag 22 november maken we de inwoners van Harelbeke
wegwijs in het Groene verhaal over zorg.
We tonen praktijkverhalen,
en een parlementslid geeft uitleg en gaat met ons in gesprek.
Je bent welkom in het buurthuis op de Zandberg
in de Julius Sabbestraat 54 in Harelbeke.

Groen Harelbeke
Tijs Naert
Stasegemdorp 55
8530 Harelbeke
0486 75 35 78
harelbeke@groen.be
www.groenharelbeke.be
www.facebook.com/groenharelbeke
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Harelbeke lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

