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100% voor kinderopvang, mobiliteit en zorg
De drie prioritaire thema’s waar 
beweging.net Harelbeke de 
komende legislatuur wil op inzet-
ten zijn: voldoende en betaalbare 
kinderopvang en buitenschoolse 
activiteiten, veilige en duurzame 
mobiliteit en toegankelijk zorg 
voor iedereen.
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Voldoende en betaalbare kinderopvang 
en buitenschoolse activiteiten
Beweging.net Harelbeke pleit voor voldoende en betaalba-
re kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. 
De stad moet hierin een sterkere regierol opnemen. Het 
Lokaal Overleg Kinderopvang moet blijven inzetten op 
netwerking, vorming en ondersteuning van opvanginitia-
tieven. Beweging.net Harelbeke pleit er voor om deze 
ondersteuning te moderniseren. Naast het Centraal 
Meldpunt Kinderopvang moet ook een fysiek loket inge-
bed worden in een fysiek Huis van het Kind. Dit loket moet 
ouders ondersteuning bieden bij het zoeken naar een 
opvangplaats en het aanvragen van tegemoetkomingen. 
Om voldoende opvangcapaciteit te kunnen garanderen, 
moeten privé-initiatieven ondersteund worden met een 
starterspremie. Daarnaast moet binnen het Zorgbedrijf 
Harelbeke kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar georga-
niseerd worden, met een opvangpunt in elke deelgemeen-
te. 
Om de schooluren en arbeidsuren van ouders op elkaar te 
laten aansluiten, is er nood aan een betere afstemming tus-
sen het aanbod van naschoolse opvang, buitenschoolse 
opvang en vrijetijdsaanbod. Een financiële ondersteuning 
stimuleert samenwerkingen tussen verschillende actoren. 
Vooral tijdens schoolvakanties moet een betere afstem-
ming mogelijk zijn. Er moet ook ingezet worden op vol-
doende en kwalitatieve speelpleinwerking. 

Veilige en duurzame mobiliteit
Elke burger moet zich in onze stad op een veilige manier 
kunnen verplaatsen. Daarom pleit Beweging.net 
Harelbeke voor het hanteren van het STOP-principe. 
Stappers, trappers en openbaar vervoer krijgen voorrang 
op privévervoer. Er moet daarom voortdurend aandacht 
zijn voor toegankelijke infrastructuur, ook voor rolstoe-
len. Essentieel zijn goed onderhouden, obstakelvrije voet-
paden, lage drempels en boordstenen, veilige oversteek-
plaatsen en voldoende rustbanken. 
Trage wegen moeten verder ontwikkeld worden en er 
dient ook werk gemaakt te worden van de fietsverbinding 
die het noorden met het zuiden van onze stad verbindt en 
van het aanleggen van een fietspad langs de spoorlijn 
Kortrijk-Gent. 
Er moet extra budget vrijgemaakt worden voor het onder-
houd van fietspaden, waarbij meer afgescheiden fietspa-
den moeten aangelegd worden. Daarbij moeten de fietspa-
den voldoende breed zijn en fietssuggestiestroken moeten 
duidelijk en duurzaam gemarkeerd worden. Er is nood aan 
meer veilige fietsstallingen. Het moet ook mogelijk zijn 
om leenfietsen te gebruiken (denk aan de Fietsbieb).
Onze stad moet via het openbaar vervoer, bus en trein, 
goed bereikbaar zijn. Het aanbod van het openbaar ver-
voer moet vertrekken vanuit de noden van de reizigers, 
met aandacht voor alle leeftijdsgroepen en minder mobie-
le mensen. De stad moet blijven investeren in de aanleg 
van toegankelijke bushaltes. De mobiliteitscommissie 

Toegankelijke zorg
Er moet voldoende budget voorzien worden voor het soci-
aal beleid in Harelbeke. Zorg- en welzijnsvoorzieningen 
moeten (financieel) toegankelijk zijn voor iedereen. Het 
ruim aanbod aan voorzieningen moet bij de burgers 
bekend zijn, ook bij nieuwkomers. Zowel in het centrum 
als de deelgemeenten moeten mensen ergens terecht kun-
nen met vragen en kennis kunnen maken met verschil-
lende diensten. Naast de Parette, De Vlinder en De 
Rijstpekker moet ook in Bavikhove zo’n dienstencentrum 
gerealiseerd worden.
Verdere uitbouw van thuiszorg is een must. Er moet een 
sterke samenwerking en afstemming gecreëerd worden 
tussen professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrij-
willigers. Het is noodzakelijk residentiële nachtopvang te 
voorzien in Harelbeke en bijkomende plaatsen in het dag-
verzorgingscentrum te creëren.
Daarnaast blijven in Harelbeke een goed uitgebouwde 
brandweerpost met de nodige eerstelijnshulpmiddelen en 
een ambulancedienst noodzakelijk. Daarbij moet de uit-
druktijd van de ambulance opnieuw op twee minuten 
komen te staan. Alle vrijwilligers verdienen respect en de 
nodige ondersteuning. Hun engagement draagt bij aan 
een warme en zorgzame samenleving.
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moet opengesteld worden voor een ruimere groep, zodat 
bij verkeerswijzigingen ook bewoners, handelaars, …  op 
de hoogte zijn en inspraak krijgen.
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