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Harelbeke is een inclusieve stad, met kansen en aandacht voor iedereen. Een kwalitatieve dienstverlening op
maat van elke burger, zorgt dat iedereen zich thuis voelt. De komende legislatuur brengt heel wat uitdagingen
met zich mee, bij elke beslissing houden we rekening met de impact op de armoede, toegankelijkheid en
duurzaamheid van onze stad. We voeren beleid voor elke Harelbekenaar en geven een extra duwtje in de rug
voor wie het nodig heeft. Beslissingen moeten toekomstgericht en verbindend zijn met nadruk op een gezond
financieel beleid. Samen met onze inwoners maken we onze stad. Ons vernieuwd stadscentrum met verlaagde
Leieboorden wordt de centrale, dynamische ontmoetingsplaats voor al onze inwoners.

•

Verbonden, betrokken en participatieve stad

In een verbonden en participatieve stad waar mensen elkaar kennen, voelen inwoners zich gelukkiger. We
streven naar een stad waarin iedereen zich betrokken voelt en we samen aan de toekomst werken. Om die reden
willen we iedereen vroeg in de besluitvorming betrekken bij nieuwe projecten. Daarvoor gaan we op zoek naar
nieuwe participatieprojecten, zoals bvb. citizen labs. Via een nieuwe ‘Ronde van Harelbeke’ betrekken we onze
inwoners bij de opmaak van ons meerjarenplan zodat zij mee kunnen werken aan de toekomst van onze stad.
•

Betaalbaar wonen en leven

Iedereen moet kwaliteitsvol en betaalbaar in Harelbeke kunnen wonen. We stimuleren energiezuinig wonen
door renovatiepremies te voorzien. We voeren een actief beleid rond leegstand en verkrotting en voorzien
voldoende kwaliteitscontrole. Daarnaast scheppen we een kader voor alternatieve woonvormen.
•

Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Het STOPprincipe is ons uitgangspunt. We werken aan een nieuw mobiliteitsplan met extra aandacht voor circulatie in ons
centrum en onze woonwijken. Door samen met onze inwoners structurele en duurzame antwoorden uit te
werken voor het mobiliteitsvraagstuk willen we de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in onze
deelgemeenten en onze wijken verbeteren. We weren doorgaand vrachtverkeer uit onze kernen en we zien
nauw toe op het respecteren van snelheidsbeperkingen. We willen dat meer Harelbekenaren zich te voet en/of
met op de fiets verplaatsen. Daarom investeren we meer in veilige en comfortabele straten, en verdubbelen we
de investeringen in fiets-,en voetpaden en ons trage wegennet. We zorgen met de uitvoering van het nieuw
mobiliteitsplan voor veilige schoolomgevingen en -routes. Daarnaast krijgen ook een goed doordacht
parkeerbeleid, deelmobiliteit en alternatieve vormen van mobiliteit een plaats in het breder mobiliteitsplan. Het
principe van de vervoerregio geeft ons de kans een ambitieus mobiliteitsbeleid te voeren.
•

Inclusieve en zorgzame stad

We willen dat iedereen zich hier goed voelt en de levenskwaliteit van onze burgers er op vooruit gaat. We werken
een tijdspad uit om armoede systematisch en integraal te bestrijden. Daarbij is de aanpak van kinderarmoede
één van onze voornaamste uitdagingen. We willen armoede vroeg detecteren, dat kan bijvoorbeeld door het
inzetten van brugfiguren, zodat snel de gepaste dienstverlening kan aangeboden worden.
We investeren in publieke voorzieningen zoals in kwalitatieve, residentiële zorg. We vergroten het
aanbod assistentiewoningen en zetten in op extra plaatsen in de dagverzorging en nachtopvang. Wijkgerichte
zorg moet ervoor zorgen dat alle voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen. De mobiliteit van senioren en de
strijd tegen eenzaamheid zijn een prioriteit.
•

Bedrijvige stad, met jobs voor iedereen, en broedplaats van talent

We vinden het belangrijk dat elke Harelbekenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis te werken. Daarom
bekijken we hoe we de stad aantrekkelijker kunnen maken voor ondernemers, bijvoorbeeld door in te zetten op
goede dienstverlening, sterk partnership en betere bewegwijzering bij openbare werken. Ondernemingen

moeten zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten alle
kansen krijgen. Een bloeiende economie is belangrijk voor iedereen. Daarom zetten we in op een aantrekkelijk
vernieuwd stadscentrum, met voldoende winkels. De implementatie van een duurzame lokale voedselstrategie
moet ervoor zorgen dat, onder meer via korteketenlandbouw, het aandeel duurzame, lokaal geteelde en
seizoensgebonden producten de hoogte in gaat in onze stad. We willen lokale producenten ondersteunen en
duurzame korte keten verkoop en fairtradeproducten stimuleren, onder andere door als stadsbestuur het goede
voorbeeld te geven en een Fairtradegemeente te zijn.
•

Stad voor alle kinderen

Door in te zetten op kwaliteit en voldoende capaciteit, willen we gelijke onderwijskansen stimuleren.
Harelbeekse kinderen moeten naar een basisschool in hun eigen buurt kunnen gaan. We stimuleren betere
samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten. Daarnaast maken we werk van extra, betaalbare en
toegankelijke kinderopvang.
•

Veilige en aantrekkelijke stad met aangename woonwijken

Je veilig voelen in onze stad is essentieel. We werken het vals gevoel van onveiligheid weg. We zetten in op een
dichtbij politie die aanspreekbaar is en problemen snel aanpakt. Even belangrijk zijn preventie en wijkwerking.
In wijken waar mensen elkaar kennen, voelen mensen zich veilig. Een sterk uitgebouwde buurtwerking draagt
hieraan bij. We willen daartoe ruimte gecombineerd en gedeeld gebruiken. Daarnaast maken we onze straten
en wijken aangenamer door onder andere vergroening en de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. Op basis van
een sterk uitgebouwd en materieel goed uitgerust vrijwilligerskorps bij brandweer en ambulancedienst zorgen
we dat dezelfde snelle en adequate hulpverlening gegarandeerd blijft.
•

Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad

We blijven inzetten op vergroening en ontharding van onze stad, door nieuw groen aan te planten en de
bestaande ruimte open te houden. We snijden geen extra woonuitbreidingsgebied aan en willen via revitalisering
en reconversie voldoende industriegebied aanbieden voor ondernemers. We leggen een fonds aan waarmee we
open ruimte willen vrijwaren en/of creëren. De leefbaarheid van onze stad en de gezondheid van onze inwoners
zijn hierbij de criteria. We zetten verdere stappen op het vlak van energieproductie - en verbruik. De
luchtkwaliteit verbeteren we door in te zetten op een duurzaam woon - en mobiliteitsbeleid. We maken werk
van een daling van de CO2 uitstoot in onze stad, waarbij het burgemeesterconvenant onze leidraad is. Op die
manier willen we met Harelbeke een stad in transitie zijn.
•

Bruisende stad met voor elk wat wils

Het verenigingsleven en de vrijwilligerswerkingen zorgen mee voor een bruisende stad. Zij moeten verder
ondersteund worden. We willen zoveel mogelijk mensen samenbrengen en ondersteunen daarom speelstraten,
wijkcomités en buurtfeesten. We dragen met trots onze titel Muziekstad. Een vernieuwend cultuuraanbod en
bijkomende vrijetijdsinfrastructuur in Bavikhove moeten onze stad nog levendiger maken. We verhogen het
kwaliteitsniveau en aanbod van de speelpleinwerking en vakantiekampen en schakelen om naar meer groene en
avontuurlijke speelruimtes. Ook sport brengt mensen samen. Daarom willen we de sportinfrastructuur op peil
houden en meer beweegplekken voorzien in de openbare ruimte.

