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Door de ogen van
de woonzorgcentra
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Wilde dieren
in de tuin
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Lokale economie
visie op handel
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‘Eerlijk? We dachten ook
allemaal dat het maar
voor eventjes was.’
ELS LAINEZ
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE

Kunst@home
De Academie Harelbeke Anders! is
tijdelijk gesloten door de coronamaatregelen. Via afstandsleren stimuleert
het AHA!-team de studenten om zich
artistiek te ontwikkelen. Surf naar
www.academieharelbekeanders.be en
ontdek het Kunst@Home project met
honderden resultaten uit de thuis
ateliers van de AHA!-studenten.
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INFORMATIE

Coronavirus

Wil je steeds op de
hoogte blijven van
de juiste informatie
omtrent COVID-19?
Lees de FAQ’s op
de website van FOD
Volksgezondheid (www.
info-coronavirus.be),
surf naar de website van
stad Harelbeke (www.
harelbeke.be/corona)
voor de laatste lokale
updates of bel naar het
gratis infonummer 0800
14 689.

DIENSTVERLENING

Volg het online

Raadpleeg de website
www.harelbeke.be en
www.zbharelbeke.be om
meer te weten over het
aanbod van het stadhuis, de stadsdiensten
en de dienstencentra
van Zorgbedrijf Harelbeke. Je vindt er alle
actuele informatie.
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JEUGD

TELEFONISCHE HULP

Annulatie zitdagen
belastingen

Alle zitdagen worden vervangen door telefonische
ondersteuning.
Online invullen
De aangiften zijn beschikbaar vanaf mei via
MyMinfin.be (Tax-on-web).
Je hebt toegang, zelfs al heb
je jouw papieren aangifte
nog niet ontvangen.
Vereenvoudigde aangifte
ontvangen?
Als je gegevens juist en volledig zijn, dan moet je niets
doen. De gegevens corrigeren kan via MyMinfin.be.
Meer info?
Raadpleeg www.fin.belgium.
be of bel naar FOD Financiën op 02 572 57 57.
Hulp nodig?
1. Bel naar het nummer
op de envelop van jouw
aangifte. Ontvang je geen
bruine envelop meer, bel
dan naar 02 572 57 57.
2. Je krijgt een telefonische afspraak om je
aangifte in te vullen.
3. Nadien ontvang je per
post een document met de
gegevens. Je ondertekent
dat document en stuurt het
terug. Je kan eveneens de
indiening van je aangifte
afronden via MyMinfin.be.

KLEUTERDOEDELS
Door de coronamaatregelen werden alle kleuterDOEdels van dit voorjaar geannuleerd. Maar
niet getreurd, want vanaf september staan
we weer paraat met gloednieuwe reeksen!
Heb je een 4- tot 6-jarige kleuter die zin
heeft in een middagje pret? Laat je kleuter
deelnemen aan de leukste en educatiefste
woensdagmiddagen vol spelletjes en workshops.

4 tot 6
jaar

Meer informatie en inschrijven via harelbeke.be/kleuterdoedels.
NOODSITUATIES

ÉÉN KEUZEMENU
Ongeacht je 112 of 101 belt, een nieuw keuzemenu laat je
toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: de brandweer, de
ambulance of de politie. Zodra je kiest, word je in contact
gebracht met een operator van de noodcentrale die de hulp
diensten stuurt die je nodig hebt.

WWW.HARELBEKE.BE
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stadsmedewerkers
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medewerkers uitgeverij
We blijven met z’n allen
zo veel mogelijk aan het
werk en proberen zo goed
en zo kwaad als het kan
een (helpend) handje toe
te steken. Ongelooflijk wat
jullie allen voor elkaar doen
in deze moeilijke coronatijden. Wat een solidariteit.
Daarom bedanken we
jullie graag allemaal. Een
hele dikke merci voor jullie
inzet en flexibiliteit. En aan
alle mensen die nu helaas
verplicht thuis moeten
zitten: hou vol, we komen
er samen door!
#samentegencorona

GEEN BLOK
TSAS EN BIB

De deuren van TSAS en
de bibliotheek blijven
nog even toe. Dat wil
zeggen dat studenten
tijdens hun blokperiode
geen gebruik kunnen
maken van deze studieruimtes. Studeren
kan dus tijdelijk niet
op verplaatsing. We
wensen iedere student
veel goede moed, concentratie en uiteraard
ook mooie slaagcijfers.
Succes!

HULP NODIG?
HARELBEKE HELPT!
Heb je nood aan hulp bij
het boodschappen doen,
de hond uit te laten of
andere zaken? Laat het ons
weten via www.harelbeke.be/harelbekehelpt of
bel ons op het algemene
nummer 056 733 311. We
hebben een heel leger aan
vrijwilligers klaarstaan die je
graag verder helpen.

ARCHIEF

KIEK! DIGITA AL
Heb je de tentoonstelling Kiek! 400 jaar stadscentrum in
beeld in het Peter Benoitmuseum gemist? Geen probleem,
bezoek de volledige tentoonstelling nu digitaal!
Het stadscentrum van Harelbeke wordt al eeuwen
gekenmerkt door de Leie en de Sint-Salvatorkerk. De
tentoonstelling ‘Kiek!’ toont een overzicht van kaarten
en foto’s uit 400 jaar geschiedenis en blikt vooruit naar
het toekomstige uitzicht van de stad. De tentoonstelling
liep van 6 september 2019 tot 26 april 2020 in het Peter
Benoitmuseum.

Je kan de tentoonstelling Kiek! digitaal bezoeken via
www.harelbeke.be/Kiek.

Geen enkel
hblad missen?
Surf snel naar
www.harelbeke.be/
stadsmagazine
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DOOR DE
OGEN VAN DE
WOONZORGCENTRA
Alle hens aan dek in de woonzorgcentra in Harelbeke.
De opkomst van corona zorgde voor een bijna
onmiddellijke personeelsomscholing, een snelle
procedureswitch en gloednieuwe afdelingen, de
zogenoemde cohortafdelingen. Algemeen directeur
Gerdy Haes en hoofdverpleegkundige Els Lainez geven
ons een unieke kijk binnenin de werking van Zorgbedrijf
Harelbeke.

Gerdy: “Corona leek in het begin een
synoniem voor ‘geen paniek’. Men kon
niet vaak genoeg herhalen dat er geen
reden was tot paniek en dat we gewoon
voorzichtig moesten zijn. Al snel bleek
het bittere ernst, bij de eerste positieve COVID-19 testen in De Vlinder. We
moesten ingrijpende beslissingen nemen
voor de gezondheid van bewoners,
cliënten en medewerkers, op basis van
vaak nog onzekere informatie.”

Els: “Plots was het zo dichtbij, het grote
coronamonster. Bewoners die positief
testten, zonderden we in eerste instantie
af op hun kamer en samen met hen de
hele afdeling. Al snel was er sprake van
een cohortafdeling, een afdeling waar we
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zieke bewoners cohorteren, afzonderen
van andere, gezonde bewoners.

Gerdy: “Het cohorteren druist in tegen
de natuur van een woonzorgcentrum. In
de woonzorgcentra brengen we mensen samen en primeert wonen en leven.
Maar nood breekt wet en De Vlinder
richtte de eerste cohortafdeling op. Niet
lang daarna volgde Ceder aan de Leie,
volledig onder leiding van Els. Een hele
uitdaging.”

Els: “Ik voelde mij als verpleegkundige
verplicht om mijn verantwoordelijkheid
op te nemen. Daarom verliet ik mijn vaste werkplaats in Ceder aan de Leie om in
De Vlinder zieke bewoners te helpen in

de cohortafdeling. Ik was er van begin af
aan bij en hielp met het inrichten en het
beschrijven van de werking. Bovendien
hoopte ik dat met mijn overstap nog
mensen zich vrijwillig zouden aanmelden. Gelukkig bleek dat niet echt een
probleem.”

Gerdy: “In enkele dagen hadden we
een hecht team van medewerkers die
bereid waren hun gewone dienst te
verlaten. Bewonderenswaardig, want het
is niet te onderschatten, omdat deze medewerkers snel moesten omscholen en
omdat we toen bovendien ook met een
dreigend tekort aan beschermingsmateriaal kampten. De cohortafdeling was
er geen dag te vroeg, want de veertien

EEN HART
ONDER DE RIEM
Wil je de medewerkers of de
bewoners van de woonzorgcentra
een hart onder de riem steken
door een brief, tekening of iets an
ders op te sturen of af te geven?
Zeker doen! Hieronder vind je de
adressen.
• WZC De Vlinder
Kollegeplein 5
8530 Harelbeke		
• Ceder aan de Leie
Vrijdomkaai 31
8530 Harelbeke

We moesten ingrijpende
beslissingen nemen
voor de gezondheid van
bewoners, cliënten en
medewerkers, op basis
van vaak nog onzekere
informatie.”
Gerdy

voorziene plekken vulden onmiddellijk
op.”

Els: “Eerlijk? We dachten ook allemaal
dat het maar voor eventjes was. Er zijn
al moeilijke momenten geweest, zoals
toen we zeven overlijdens hadden in één
week tijd. Dan zakt de moed je toch wel
in de schoenen en vraag je je af of je
werk eigenlijk wel nut heeft. Je kan daar
geen goed gevoel aan overhouden.”

Gerdy: “Je wordt geleefd door het

‘De opkikkermuur, waar we uithangen hoeveel
mensen al genezen zijn. Het geeft ons allemaal
moed.’

virus en dat is vaak frustrerend. We doen
ons best, maar het virus is ons steeds
een stapje voor. Ik heb veel slapeloze
nachten gekend: je toont je sterk, maar
de twijfel slaat onvermijdelijk toe. Zeker
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en de bewoners krijgen alle nodige aandacht. En dat is noodzakelijk, want ook
voor hen is het allerminst gemakkelijk.
Ze horen dat ze besmet zijn en binnen
het halfuur zitten ze al op een andere
afdeling. We halen ze uit hun vertrouwde
omgeving en dat geeft hen ook stress.”

Els: “Hun verpleging ziet er dan nog
eens uit als een bende marsmannetjes, je zou voor minder argwanend zijn
(lacht). Naast de emotionele rollercoaster
die we iedere dag meemaken, krijgen we
ook heel veel dankbaarheid. De bewoners op onze afdeling zijn niet eenzaam,
maar genieten van het sociale contact
met ons en de andere bewoners.”
Gerdy: “Ook familieleden zijn zeer be-

Naast de emotionele
rollercoaster die we
iedere dag meemaken,
krijgen we ook heel veel
dankbaarheid.”
Els

bij elk overlijden… Gelukkig konden
kort daarna heel wat genezen bewoners
terug naar hun kamer.”

Els: “De buitenwereld denkt dat het
verschrikkelijk is op zo’n cohortafdeling, maar dat is helemaal niet zo. Het
moment dat ik mijn beschermingspak
aantrek, vergeet ik het virus en doe ik
gewoon mijn job. Al ziet die er wel wat
anders uit. We doen allemaal een shift
van acht uur, waarin we de bewoners
eten geven en verzorgen, parameters
nemen, maar ook bijvoorbeeld de afwas
en vuile was doen. We zorgen er zo voor
dat er geen andere personeelsleden de
cohort moeten binnenkomen.”

Gerdy: “Bewoners zitten er in één
grote ruimte met toch voldoende privacy.
Het cohortteam loopt er constant rond
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gripvol. We kregen tientallen mailtjes en
brieven, maar ook onder andere donuts,
mondmaskers en bloemen om ons aan
te moedigen om door te gaan. Familie
kan naast raambezoeken ook via onder
andere Whatsapp of Messenger contact
houden met hun naasten. We schakelden zeer snel naar het digitale en dat
wordt duidelijk heel erg geapprecieerd.”

Els: “Ik hoop dat dat kan blijven. De samenhorigheid is prachtig om te zien, van
de bewoners en familie, maar ook van
collega’s. Het maakt niet uit wie welke
functie heeft, iedereen springt in waar
nodig. Zo ontpopten medewerkers met
uiteenlopende functies zich als volleerde
animatoren. Er is niemand die mort, we
maken er allemaal het beste van.”

Gerdy: “De kracht van samenwerking
over alle diensten heen is nu wel bewezen. De hele organisatie stond op z’n
kop en toch leverden we topprestaties.
Een echt surrealistisch verhaal. Ik kan
alleen maar dit zeggen: een ongelofelijk
dikke merci aan alle collega’s van Zorgbedrijf Harelbeke!”

vrijetijd
Iedere maand vind
je op deze pagina
alle nieuwigheden
en belangrijke
evenementen
van onze
vrijetijdsdiensten.

KINDERGEMEENTERAAD
RECHTZETTING
NIEUW SEIZOEN
CC HET SPOOR
In de vorige editie van
hblad kondigden we de
seizoenslancering van CC
het SPOOR aan. Helaas
zijn we verplicht om de
lancering van het nieuwe
seizoen uit te stellen. Alle
eigen activiteiten blijven tot
eind juni geannuleerd. De
seizoensbrochure kan je
dus ook niet onmiddellijk
in je bus ontvangen. Het
feestje heb je nog van ons
te goed. Via de nieuwsbrief
of website krijg je in de
komende maanden een
beknopt overzicht van het
nieuwe seizoen. We hopen
je in september weer te
kunnen ontmoeten, hou
jullie gezond en veilig.

Met 22 raadsleden zijn ze, de kindergemeenteraad.
Kinderburgemeester Tristan uit de VBS De Wingerd
werd in het najaar van 2019 verkozen om kinderen te
vertegenwoordigen in Harelbeke.
De kindergemeenteraad van Harelbeke heeft dit schooljaar opnieuw heel wat werk verzet. Samen kozen ze
ervoor om zich te buigen over drie verschillende thema’s: jeugd, milieu, duurzaamheid en natuur en sport.
De kindergemeenteraadsleden gingen creatief om met
de thema’s en bedachten heel wat handige en originele ideeën als antwoord op verschillende vraagstukken.
Bijvoorbeeld: welke groene acties kan de stad nog
uitrollen? Hoe ziet onze ideale straat er uit? Hoe
krijgen we meer kinderen aan het sporten?
Daarnaast organiseerden ze hun jaarlijkse kerstbal. Dit jaar stellen enkele
kindergemeenteraadsleden hun ideeën voor
via een videoconferentie. Deze vindt plaats
op maandag 8 juni om 17.30 uur. De link voor de
videoconferentie vind je die dag terug op de website van
de kindergemeenteraad.

op

Het zijn bizarre tijden, maar
achter de schermen bereiden we een topjaar voor!
Het 75-jarig jubileum van
de academie. Om je tijdig
de nodige inschrijvingsinformatie te bezorgen, vindt
er een digitale opendeurdag plaats op 6 en 7 juni.
Je volgt alles vanop
je computer, tablet
of smartphone. We
geven je informatie
over ons aanbod aan
de hand van presentaties en filmpjes. Maar
je kan ook contact leggen
met docenten, informatie
inwinnen en inschrijven
voor chatsessies.

6 en 7
juni

Benieuwd wat er allemaal aan bod kwam?
Vanaf 8 juni kan je hier alle voorstellen van de
Kindergemeenteraad 2019-2020 bekijken.

https://kindergemeenteraadharelbeke.weebly.com/
www.cchetspoor.be

SAMWD
OPENDEUR@HOME

Vanaf 1 juni kan je op
www.samwdharelbeke.be
online inschrijven voor Muziek,
Woord en Dans.
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HARELBEKE
#DuurzameGemeente
LOKALE HELDEN

VOOR GLOBALE
DOELEN

De laatste SDG in het rijtje: Partnerschap
om doelstellingen te bereiken. Geen betere
verpersoonlijking dan bruggenbouwer bij uitstek:
Claude Baert oftewel de voorzitter van ons
Harelbeekse feestcomité.
Elk jaar zorgt het feestcomité voor de
organisatie van onder meer een fantastisch kermisweekend waarin de
Harelbekenaren elkaar ontmoeten en
samen feesten*. Geen beter recept
voor sociale cohesie (SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen).
Tijdens dat kermisweekend wordt
er enkel met herbruikbare bekers gewerkt en stimuleert het feestcomité de
deelnemers om het gebruik van wegwerpverpakkingen tot een absoluut
minimum te herleiden. Heel erg
SDG 12! (Duurzame consumptie en
productie). Een engagement dat ook
terugkomt in zijn leven als ondernemer.
Claude verkoopt in zijn zaak B-trendy
eigen ontwerpen die gemaakt werden
van gerecycleerd goud en zilver.
Een veel kleinere milieu-impact dan
ontgonnen goud of zilver en boven-

dien van betere kwaliteit. En daar
stoppen de engagementen van
deze duizendpoot niet!
Claude maakt deel uit van Club 15,
een serviceclub die geld inzamelt
voor de Linum Foundation. Linum
Foundation ondersteunt kinderen
met weesziekten. Weesziekten zijn
zeldzame ziekten met zo weinig patiënten dat de behandeling stukken van
mensen kost en waarvoor onze sociale
zekerheid niet in de terugbetaling
voorziet. Gezinnen die de middelen
niet hebben, kijken hierdoor tegen een
horrorscenario aan. Dus Claude en de
17 andere leden van Club 15 leveren
ook een waardevolle bijdrage aan het
realiseren van SDG 3 en SDG 10.
Mooi om met zo’n klepper deze
reeks te mogen afsluiten.

* Er zijn nog geen beslissingen over het al dan niet doorgaan van stadsevenementen.
Harelbeke Feest is afhankelijk van de verdere maatregelen in het kader van de coronacrisis.
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Claude Baert

LOKALE HELD
Ben of ken je een Lokale Held voor Globale
Doelen? Laat het ons weten! Stuur een korte beschrijving en een sprekende foto naar
bren.derycke@welzijnharelbeke.be en wij
nemen contact met je op! Meer weten over
de SDGs of Duurzame Gemeente? Neem
een kijkje op www.duurzamegemeente.be
en www.harelbeke.be/SDGs.

www.harelbeke.be/sdgs

Kinderburgemeester Tristan
(6de lj) en kindergemeente
raadslid Anna-Louise
(5de lj) zitten zoals hun
leeftijdsgenoten al enkele
weken thuis. Hoe vullen zij hun
dagen en maken ze er toch
een leuke tijd van?

3x
vragen

Wat is je favoriete bezigheid tijdens
deze thuisblijfperiode?

Tristan: Ik ben graag buiten, ideaal met het
mooie weer van de laatste weken. Ik spring
graag op de trampoline en mijn papa bouwde
een boomhut met klimmuur waar ik nu veel met
mijn broers in speel.

Vind je het leuk om terug naar
school te gaan?

Tristan: Ik verlang super hard om naar school te
gaan. Ik wil vooral mijn vrienden zien. Een beetje
bijleren mag ook, de lessen WO heb ik gemist.
De voorbije weken kregen we voornamelijk
online les, maar ik vind het toch leuker om terug
gewoon les te krijgen en kinderen te zien spelen
tijdens de speeltijd.

Hoe probeer je de mensen in je buurt
wat op te vrolijken tijdens deze periode?
Anna-Louise: In onze tuin hebben we een brievenbus staan. Zo stuur ik leuke post naar mijn
buurmeisje en zij naar mij. We sturen brieven
en tekeningen, ik kreeg een verjaardagskaartje,
maar we geven ook kleine cadeautjes. Het is
leuk om elkaar te verrassen. In onze tuin kweken
we ook zelf groentjes die we dan weggeven aan
mensen uit onze straat. Ze werken in de zorg en
zo willen we hen bedanken.

Nog op zoek naar leuke activiteiten
om de verveling tegen te gaan?
www.harelbeke.be/tips-tegen-verveling

11

hkort

WEDSTRIJD

GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN

© Eli Ballyn

WA AR
AR
ISWA
DEZE
ISFOTO
DEZE
FOTO
GENOMEN?
GENOMEN?

Stuur de oplossing vóór woensdag
10 juni naar Stadhuis, Wedstrijd,
Markstraat 29, 8530 Harelbeke.
Meespelen kan ook via wedstrijd@
harelbeke.be. De winnaar krijgt een
Oarelbeke Weireldkoarte van 10 euro.

Voorlopig gaat de bib nog
niet open, maar we willen
natuurlijk niet dat je je verveelt. Daarom kan je nog
steeds een pakket boeken,
cd’s of dvd’s aanvragen via
de afhaalbibliotheek.
Vul het formulier in op de
website van de bib of laat
ons telefonisch weten wat
er in je pakket mag zitten.
Wij maken je pakket klaar
en je haalt het op op het
afgesproken uur. Heb je

NEDERLANDS
ONLINE

Oplossing:

Naam:
Straat + nr:
Tel./gsm:
E-mail:

De winnaar van de vorige
wedstrijd herkende De
Heilige Mariakapel in de
Asselstraat in Bavikhove:
Pascal Vervaeke
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Wil je een lagere energierekening én een bijdrage
leveren aan het klimaat?
Op 25 mei startte de 6de
editie van de groepsaankoop zonnepanelen.
Registreer je vrijblijvend
en ontvang als eerste
jouw persoonlijk voorstel.
Inschrijven kan tot
28 augustus via
www.wijkiezen.be.
Vragen? Volg het online
webinar in de week van
22 juni waar je kennis
maakt met de organisatoren en de leverancier
die de installatie verzorgt.
Contacteren kan via
zonneenergie@wijkiezen.
be of via het gratis nummer 0800 26 829. Een
initiatief van Energiehuis
Oostende met de steun
van Stad Harelbeke.

AFHAALBIB

Praten met één andere
persoon via de computer
of smartphone? Stuur
een mailtje naar bren.
derycke@welzijnharelbeke.
be of bel 0485 79 36 22.
Wil je graag als vrijwilliger in gesprek gaan met
anderstaligen en hen zo
Nederlands helpen oefenen? Neem dan contact
op met Bren De Rycke.
Wij ondersteunen jullie
met het digitale luik en tips
om van de gesprekjes een
succes te maken.

BEIAARDCO
Elk jaar klinkt de beiaard
’s zomers uit de toren
van de Sint-Salvatorkerk
mooier dan ooit tevoren.
Tijdens de concerten
nodigen onze stadsbeiaardiers gasten uit
om muziekliefhebbers
te verrassen met een
gevarieerd programma.
Luisteren kan iedere

WWW.HARELBEKE.BE

GROENDIENST
nog bibmaterialen in je
bezit dan deponeer je ze in
onze brievenbus. Die gaan
in quarantaine, krijgen
een poetsbeurt en mogen
daarna het rek weer in.
Zolang de bib gesloten is
worden alle uitgeleende
materialen automatisch
door ons verlengd. Je
hoeft je dus geen zorgen te
maken over een eventuele
boete.

tip

harelbeke.bibliotheek.be
056 733 440

© Paul Gheskiere

TOERISME

NCERTEN
dinsdagavond om 19.30
uur vanaf de kloostertuin
op het Paretteplein.
23 juni: Jan Verheyen,
stadsbeiaardier van
Hasselt en Neerpelt &
Cedric Honigs, gitaar
Guitarillon
30 juni: Koen Cosaert,
stadsbeiaardier van Harelbeke

Last van slakken?
Probeer de natuurlijke
vijanden van de slakken
te lokken: vogels, egels,
kikkers en sommige
insecten. Een goede
manier is door in je tuin
natuurlijke wilde hoekjes
aan te leggen. Of test
de kippen: laat ze los
in de tuin. Verder kan je
een hindernis aanleggen
waar slakken moeilijk
over geraken zoals
zaagsel, scherp zand,
houtas, fijngestampte
eierschalen, gebroken
schelpen… Alvast niet
panikeren, want de
meeste plantjes over
leven slakkenvraat.

MILIEU

WEEK VAN DE BIJ
31 MEI - 7 JUNI

Bijen leveren een grote bijdrage aan onze samenleving.
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan
75% van de voedingsgewassen. De mens maakt van
deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is
er nood aan een rijke habitat met stuifmeel- en nectarbronnen voor hommels, solitaire bijen en honingbijen en
moeten we pesticiden verbannen uit groenonderhoud.
Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu, alleen
haalden in 2013 meer dan 34% van alle bijenvolken in
Europa de lente niet… Laat ons daar samen verandering
in brengen! Creëer zelf bloemrijke omgevingen en ga
ontharden in plaats van verharden. Bijvoorbeeld: plant
een geveltuin, makkelijk aan te leggen en het heeft een
positieve invloed op mens en dier.
Ook Stad Harelbeke draagt een bloemetje bij. We zetten
in op biodiversiteit en dus ook op bijenpopulaties. We
overwegen bij nieuwe aanleg van straten en pleinen goed
welke planten er thuishoren, de juiste plant op de juiste
plaats. Zo planten we de voorbije jaren 96.915 vaste
planten en heel wat bomen aan. Openbaar groen wordt al
jaren ecologisch verantwoord onderhouden, niet alle onkruid is storend onkruid. Sinds 2020 is er een verdrievoudiging van extensief gemaaid gras op ons grondgebied,
namelijk 75.605 m².
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WILDE DIEREN
IN DE TUIN
Zelfs een kleine tuin kan een oord vol ‘wilde’ dieren worden.
Help de natuur met aantrekkelijke planten én hun favoriete
tuinresten.
Egels
Hoor je net vóór het donker
wordt geritsel in de tuin? Grote kans dat je een egel op bezoek hebt. Overdag slapen ze
vaak, maar als de avond valt
zoeken ze voedsel. Ruim je
tuin niet op, egels maken een
echt nest voor hun jongen
bestaande uit droge bladeren,
mos, snipperhout, stro, droog
gras en oude bloemhalmen.
Voorzie samen met je buren
een egelstraat, een kleine
opening in de omheining
waar egels door kunnen.

Padden, kikkers
en salamanders
Deze beestjes verkiezen een
vochtige plek zoals een diepe
plas/vijvertje. Als ze niet hun
winterslaap houden, maar
het toch nog koud is, zoeken
ze de beschutting van grote
vaste planten op. Wordt het
warm, dan zoeken amfibieën
het water op of kruipen ze
onder planten, graspollen of
houtresten.

Vlinders
Wil je veel vlinders voor lange
tijd in je tuin? Zorg voor veel
bloemen en vaste planten en
voorzie een drinkplek. In hoge
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planten en gras rusten vlinders uit, schuilen ze of laten
ze de ochtenddauw van zich
af waaien. Oud en vermolmd
hout geeft stoffen af die
vlinders elders niet vinden en
waarvan ze graag likken met
hun lange roltong.

Insecten
Wist je dat je ook in het voorjaar nog een insectenhotel
kan maken?

Vogels
Vogels zoeken een schuilplek,
voedsel, water en een broedplaats in een tuin. Heb je houtige gewassen waarin vogels
kunnen schuilen? Verwerk
zoveel mogelijk snoeihout op
allerlei manieren in je tuin;
vogels zijn gek op kringloopbouwsels als nestlocatie.
Laat dood hout, bladafval
en droog gras liggen, ideaal
nestbouw-materiaal! Vogelnestkasten en een voeder
tafeltje zijn ook een must.
Heb je een grotere tuin?
Dan zijn er nog meer opties!
(Eekhoorns, konijntjes, veld-,
spits- en bosmuisjes, …).

Meer weten over thuiskringlopen?
www.vlaco.be

Fietsen in Harelbeke
NIEUW:
AFSTANDBORDJES

TRAGE WEGEN

30

trage wegen

10.597

36

meter trage wegen

locaties krijgen
een signalisatie
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Kuurne 3,8

trage wegen kregen een
naam en een officieel
tragewegenbordje

VERKEER IN KAART
Via telramen

• 10 telramen die verkeer
in de straat meten
• Real-time metingen

Jaarlijks event

Via high five palen
• 5 meetpunten en
2 losse modules

18 oktober 2020
Dag van de Trage Weg

FIETSSNELWEGEN DOORHEEN HARELBEKE

• F371 langs de Leie: van Menen naar Kortrijk
in totaal 63 km lang waarvan ongeveer 4.5 km door Harelbeke
• F374 langs het kanaal Bossuit-Kortrijk van Zwevegem naar Kortrijk
in totaal 10 km lang waarvan 2.5 km door Harelbeke
• F45 van Gent via Oudenaarde naar Kortrijk
in totaal 61 km waarvan ongeveer 1 km door Harelbeke
• F7 (in planning en uitvoering) van Gent naar Kortrijk
in totaal 42 km waarvan ongeveer 4.8 km door Harelbeke

371

Leie

HARELBEKE
7

E17

STASEGEM

KORTRIJK

Visserskaai

374

45

15

VISIE OP
LOKALE ECONOMIE
De handel en horeca beleven moeilijke tijden. Webshops
komen als paddenstoelen uit de grond en retailketens
maken het kleinere winkels moeilijk door de gigantische
promotiebudgetten. De dienst economie van de stad helpt
de lokale handelaars en kondigt een nieuwe visie aan – vol
met maatregelen ter ondersteuning van onze Oarelbeekse
Weireldondernemers.
Olivier: “Een duidelijk plan en visie
geven de beste garantie voor succesvol
ondernemerschap. Harelbeke stelde een
realistisch beleidsplan op dat de handel
in het centrum alle kansen biedt en het
de consument gemakkelijker maakt te
winkelen in eigen stad. Een aantrekkelijk
handelscentrum zorgt voor een aangenamere sfeer die de leefbaarheid ten goede
komt en de verkoop stimuleert. Het is een
win-win situatie voor alle partijen.”
Wouter: “De visie is een soort boek,
waarbij we enerzijds voor onze Harelbeekse ondernemingen voldoende maatregelen stellen om hen te ondersteunen
bij hun toekomstplannen en anderzijds
creatieve en vernieuwende zaken introduceren om de burgers van Harelbeke
de lokale handel en horeca te laten (her-)
ontdekken. De visie is er gekomen door
heel wat gesprekken met een aantal
belangrijke partijen: collega’s uit andere
steden, de lokale UNIZO-afdeling, het
handelscomité van Harelbeke, experten
en uiteraard de ondernemers zelf.”

Barbara: “Eén van de maatregelen is
het afbakenen van een kernwinkelgebied.
We selecteerden een deel van het centrum waar we nieuwe winkels en horeca
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zaken willen aantrekken. Dat situeert
zich tussen de vernieuwde Leieboorden,
het – straks – nieuwe marktplein en het
stationsgebouw.”

Wouter: “Vanuit de stad zetten we daar
een subsidie tegenover: elke nieuwe
handelszaak die zich in dat gebied vestigt
kan tot 10.000 euro krijgen bij het naleven
van een aantal voorwaarden. Ook in de
deelgemeenten werd zo’n gebied afgebakend, want ook daar willen we een aantal
nieuwe handelszaken aantrekken in de
kern – vooral in Bavikhove is dat op vandaag een probleem. De leegstand werken
we weg door onder meer het aanbrengen
van bestickering op die panden zodat ze
meer in het oog springen voor potentiële
handelszaken.”

Olivier: “Zaken die buiten dat gebied
vallen kunnen straks mee profiteren
van de aanzuigkracht van dat nieuwe
kerngebied. Hoe meer leuke winkels,
hoe meer volk en hoe meer passage. Als
winkels dat overwegen, kunnen ze zelfs
naar dat gebied verhuizen en krijgen ze
ook de premie van 10.000 euro. Maar dan
moeten we dus eerst een aantrekkelijk
centrum krijgen en daar zijn we volop
mee bezig vanuit verschillende diensten.”

Een duidelijk plan
en visie geven de
beste garantie
voor succesvol
ondernemerschap.”
Olivier

WORD OP
DE HOOGTE
GEHOUDEN
Dienst economie creëerde samen
met een aantal handelaars uit het
handelscomité een facebook-
pagina ‘Harelbeekse handelaars’.
Daarop passeren alle acties en
evenementen én zetten we elke
week een handelaar in de kijker.
Ook de website www.shoppenin
harelbeke.be krijgt straks een
grondige make-over en bundelt
de producten en diensten die de
handel en horeca in Harelbeke te
bieden hebben.

Barbara Callewaert, voorzitster
Unizo Leiekracht, Wouter Depuydt,
beleidsmedewerker economie van
stad Harelbeke en Olivier Deblock,
voorzitter handelscomité Harelbeke
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Gras groeit niet
door eraan te
trekken, we moeten
voluit gaan
ten gunste van
onze stad.”
Barbara

Wouter: “Verder gebruiken we de
Oarelbeke Weireldkoarte breder om leuke
acties op te zetten waarbij je punten kan
sparen en inruilen tegen leuke beloningen
bijvoorbeeld. Maar ook meer strategische zaken zoals de dienst economie als
centraal aanspreekpunt voor ondernemers, het terugbrengen van de wekelijkse
markt naar het marktplein in het najaar,
onderzoek naar hoe we de bevolking en
de ondernemers meer kunnen betrekken bij stadsinvesteringen door lokaal te
shoppen, beleving brengen op en rond
het vernieuwde marktplein, shopping-
acties via het handelscomité en ga zo
maar door.”

Wouter: “Corona heeft de visie wel
wat beïnvloed. Economie is sowieso
een domein dat snel evolueert en waar
je moeilijk jaren aan eenzelfde plan kunt
vasthouden. De grote lijnen blijven vastliggen, maar we houden de vinger aan de
pols om op elk moment de juiste focus
te leggen. De corona-epidemie toonde
bijvoorbeeld aan dat we veel sneller en
meer moeten inzetten op e-commerce,
ook voor onze handel en horeca. We
zorgen straks dan ook voor een platform
18

waarbij je naar hartenlust lokaal kan
shoppen via het web.”

Wouter: “Parkeren is niet-betalend
in Harelbeke. Er werd gekozen om het
parkeerbeleid te behouden omdat we
zien dat het goed werkt. Er is een mix van
parkings waar je lang kan parkeren zoals
de parking aan het station en de parking
aan CC het SPOOR en parkings waar
je beperkt tot 2 uur kan parkeren zoals
de parkings langsheen de N43 en de
toekomstige parking tussen de gebouwen
van De Nieuwe Markt. Maar dat blijft dus
gratis voor inwoners en bezoekers van
Harelbeke. We volgen de parkeersituatie
zo goed mogelijk op.”

Barbara: “Voor de KMO’s en industrie
komt er een centraal aanspreekpunt voor
de bedrijven. We merken dat heel wat
zaakvoerders moeite hebben om de juiste
stadsdienst te vinden, de dienst economie ontzorgt daarom zoveel mogelijk. Eén
centraal aanspreekpunt zorgt dat ze snel
bij de juiste dienst terechtkomen en het
juiste antwoord vinden op een efficiënte
manier.”

#SAMENTEGENCORONA

We maakten voor deze editie van hblad geen kalender op
omdat we door de coronamaatregelen tot op heden nog
niet kunnen aangeven welke activiteiten wel of niet mogen
doorgaan. Als je zeker wil weten of een activiteit al dan niet
doorgaat, dan contacteer je best even de organisator zelf.
Alle genomen maatregelen zijn erop gericht de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. Volg zoveel mogelijk de
algemene voorschriften en zorg voor elkaar.

Stadhuis op afspraak

wachtdiensten en zitdagen

Maandag: 09.00-12.00 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en 		
14.00-17.00 uur
Donderdag: 09.00-12.00 uur en
16.00-19.00 uur
Vrijdag:
09.00-14.00 uur
Zaterdag: iedere tweede zaterdag
van de maand van 9-12 uur
(enkel onthaal en Burgerzaken eerstvolgende op 13 juni)

www.harelbeke.be/wachtdienst • 056 733 310

• Schepen Dominique Windels
 0470 902 434
 dominique.windels@
harelbeke.be

Eerstvolgende digitale gemeenteraad- en OCMW-raadszitting op
maandag 15 juni om 19.30 uur
Eerstvolgende politieraad op
dinsdag 16 juni om 20 uur

ZITDAGEN

• Burgemeester Alain Top

 056 733 332
 alain.top@harelbeke.be
- Coördinatie veiligheidsdiensten,
beleidsplanning, strategisch
management, externe
betrekkingen, burgerzaken,
personeel en interne organisatie,
PBW
- Op maandag van 10 tot 11.30
uur, stadhuis, ook op afspraak.

• Schepen Francis Pattyn

 0471 939 172
 francis.pattyn@harelbeke.be
- Onderwijs, kunstonderwijs,
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
archief, musea.
- Enkel op afspraak.

• Schepen Tijs Naert

 0486 753 578
 tijs.naert@harelbeke.be
- Openbare werken,
stadskernvernieuwing,
patrimonium, kerkgebouwen,
mobiliteit, natuur, milieu, groen,
energie, duurzaamheid.
- Enkel op afspraak.

- Sport, feestelijkheden,
evenementen, toerisme,
communicatie, informatie, ICT.
- Enkel op afspraak.

• Schepen Kathleen Duchi

0479 659 197
 kathleen.duchi@harelbeke.be

ZITDAG
PENSIOENDIENST
Huis van Welzijn (Paretteplein
19), elke tweede dinsdag van de
maand van 9 tot 11 uur.

Maak jouw afspraak
via www.harelbeke.be,
056 733 311 of aan het
onthaal

- Financiën, kerkbesturen,
economie, landbouw.

Het stadhuis is gesloten op 1 juni
(Pinkstermaandag).

- Elke donderdag van 18.30
tot 19.30 uur in de oude bib
Bavikhove (Bavikhovedorp) – ook
op afspraak

Openingstijden
recyclagepark

• Schepen David Vandekerckhove
 0470 901 899
 david.vandekerckhove@
harelbeke.be

- Ruimtelijke ordening, woonbeleid,
jeugd.
- Enkel op afspraak.

• Schepen Lynn Callewaert

 0479 775 035
 lynn.callewaert@harelbeke.be
- Voorzitter Bijzonder Comité
Sociale Dienst, Huis van
Welzijn, Zorgbedrijf,
armoedebestrijding, buurtwerking,
sociale economie, integratie,
emancipatie en gelijke kansen,
personen met een beperking,
kinderopvang, ouderenbeleid,
gezondheidsbeleid, NoordZuidwerking.
- Eerste en derde zaterdag van de
maand van 9 tot 10 uur in DH De
Rijstpekker, Kasteelstraat, Hulste
– ook op afspraak.

• Voorzitter gemeenteraad:

Rita Beyaert
 0477 761 393
 rita.beyaert@harelbeke.be

MEDISCHE WACHTDIENSTEN

• Huisartsen Harelbeke

 056 722 354 (vrijdag 19 uur maandag 8 uur)

• Ziekenhuis AZ Groeninge

Kortrijk, spoedopname campus
Kennedylaan, toegang via de
Ziekenhuisweg
 056 63 61 12

• Tandartsen

weekend en feestdagen
van 9 tot 18 uur:  0903 399 69

• Noodoproepnummer 24u/24u

voor een apotheek van wacht.
Bel  0903 99 000 (1,50 euro/
min). Je vindt altijd een apotheek
van wacht op www.apotheek.be.

Betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag: van 8-19 uur
Zaterdag: van 8-16 uur
Niet-betalend gedeelte
Maandag tot vrijdag:
van 13-18.15 uur
Zaterdag: van 8-14 uur
Beide delen van het recyclagepark
zijn gesloten op 1 juni (Pinkstermaandag). De ronde in zone 1 (HV)
verschuift naar dinsdag 2 juni.

Meer info
www.harelbeke.be
Het stadsmagazine van juli/augustus
verschijnt op 24 en 25 juni. Teksten
indienen tegen woensdag 3 juni.
Departement communicatie:
056 733 318
julie.vervaeke@harelbeke.be
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Denk je er al langer over na om een
nieuwe handels- of horecazaak te
starten? In één van de kernen van
Harelbeke? Dan helpt de stad je graag
op weg met een subsidie die tot
10.000 euro kan oplopen. Lees het
reglement na en dien je aanvraag
formulier in op www.harelbeke.
be/ondernemen/nieuws/
start-je-zaak-harelbeke

