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Veilig thuis in een welvarend Holsbeek

N-VA Holsbeek maakt zich klaar voor  
14 oktober 
Op een druk bijgewoonde receptie in de Sint-Maruszaal in Holsbeek werd  
op vrijdag 18 januari de aftrap gegeven van het verkiezingsjaar. Voorzitter  
Alex Verbinnen verwelkomde iedereen en benadrukte dat het tijd was voor  
verandering in Holsbeek: “En met verandering bedoelen we verbetering.  
2018 is het jaar waarin N-VA Holsbeek met de hulp van de kiezer klaar  
staat om mee in het beleid te stappen.”
De bestuursploeg werkt momenteel aan een 
sterk gedragen, duurzaam programma, waarbij 
we ook jullie mening vragen en meenemen.

“Mobiliteit, veiligheid, het verenigingsleven, 
onderwijs en kinderopvang en het groene, 
landelijke karakter van onze mooie Vlaamse 
gemeente liggen ons nauw aan het hart”, aldus 
de voorzitter. “We willen van onze gemeente 
een veilige, propere plek maken waar iedereen 
– jongeren, gezinnen, senioren en personen 
met een beperking – zich thuis kan voelen.  
Een plek met een sterk sociaal weefsel waar 
iedereen zijn rechten heeft, maar ook zijn 
plichten vervult. Een plek waar het goed 
ondernemen is en waar starters en handelaars 
maximaal gesteund worden.”

“Met een programma dat inzet op  
verantwoordelijkheid, veiligheid en de 
Vlaamse identiteit trekken wij op 14 oktober 
naar de stembus”, aldus Jo Vanmechelen  

en Sabine Wyns, ons lijsttrekkersduo. Zij  
willen een sterke lijst samenstellen en vooral 
goed scoren op 14 oktober.

Minister Ben Weyts had het ook over deze  
drie N-VA-pijlers van de gemeenteraads- 
verkiezingen. Veiligheid in de betekenis van 
onze sociale zekerheid, persoonlijke levenssfeer 
en in het verkeer. De N-VA wil sterke lokale 
verantwoordelijke besturen met de nodige 
bevoegdheden om voor hun burgers beleid 
te voeren. Voorts riep de minister ook op om 
toch trotser te zijn op die Vlaamse identiteit. 
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de geplande 
evenementen vanaf 2018 rond de herwaarde-
ring van de Vlaamse Meesters: Rubens,  
Bruegel en Van Eyck. Hij hoopt hiermee ook 
het toerisme een duw in de rug te geven.  
Voor zijn bevoegdheid van dierenwelzijn  
benadrukte hij dat iedere cultuur – ook de 
onze – elk onnodig dierenleed moet voorkomen.

Beste dorpsgenoten,

2018 wordt een sleuteljaar. 
Wij rekenen er dan ook op dat 
jullie op 14 oktober massaal 
kiezen voor een Veilig, Vlaams en 
Verantwoord Holsbeek door jullie 
stem aan N-VA Holsbeek toe te 
vertrouwen.

Via onze enquête kwamen we 
te weten wat jullie nauw aan het 
hart ligt. Dat nemen we mee bij 
het schrijven van ons program-
ma. We leerden dat jullie vooral 
goed willen leven in een nette, 
landelijke gemeente, waar de 
verkeers- en fysieke veiligheid 
gegarandeerd zijn en waar ook 
ruimte is voor lokale economie en 
initiatieven.

We zullen de komende maanden 
veelvuldig aanwezig zijn in het 
straatbeeld, te beginnen met de 
tweede jaargang van onze aperi-
tiefbabbels in alle deelgemeenten. 
Hou dus zeker onze Facebook- 
pagina in het oog.

Een gelukkig én gezond 2018, 
en we hopen jullie te mogen 
verwelkomen op een van onze 
activiteiten.

  Alex Verbinnen 
voorzitter N-VA Holsbeek

  N-VA Holsbeek staat klaar om mee in het beleid te stappen.
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Investeringen bibliotheekgebouw

N-VA pleit voor efficiënt gebruik leegstaande ruimtes
In de gemeenteraad van december vorig jaar is een 
budget van 250 000 euro goedgekeurd voor onder 
meer de broodnodige aanpassingen aan de technische 
installaties in het bibliotheekgebouw. N-VA  
Holsbeek vindt het positief dat de gemeente  
investeert in haar bib, maar stelt zich vragen over  
de ongebruikte ruimtes in het bibliotheekgebouw.
In het gebouw in de Gravenstraat in Kortrijk-Dutsel, waar de bi-
bliotheek sinds 2012 gevestigd is, staan zowel boven als beneden 
nog ruimtes leeg. Hoewel het gemeentebestuur binnenkort in het 
gebouw zal investeren, is een bestemming daarvoor nog altijd 
niet gekend. “Ondoordacht”, vindt lijsttrekker Jo Vanmechelen. 
“Hoe kunnen de leegstaande ruimtes efficiënt aangepast worden 
als de bestemming nog niet gekend is? Het gemeentebestuur be-
loofde te onderzoeken of er in de vrije ruimte in het bibliotheek-
gebouw een kinderdagverblijf kan komen. Maar hoe ver staat het 
met dat onderzoek?” Is er bovendien een advies of studie gedaan 
naar het optimale en mogelijke gebruik van deze ruimtes sinds 
de aankoop van het gebouw in 2007? Het is een teken van goed 
bestuur om de bestemming van dit gebouw ook met inwoners en 
raden te bespreken.

Ontmoetingsplaats
N-VA Holsbeek benadrukt dat het goed is dat er geïnvesteerd 
wordt in onze bib. “Onlangs werd in de bibliotheek een nieuw 

zelfontleensysteem voorgesteld. Dat juichen wij alleen maar 
toe”, zegt Jo Vanmechelen. “Met de oprichting van een digipunt 
willen we jong en oud toegang geven tot het internet. Bibliotheken 
evolueren naar ontmoetingsplaatsen en kennis- en informatie-
centra waar iedereen gebruik van kan maken. We zetten in op 
een kwaliteitsvolle, multifunctionele infrastructuur en gedeeld 
gebruik van ruimtes voor onder andere verenigingen. Het is  
belangrijk dat de ruimtes in het bibliotheekgebouw renderen 
voor onze inwoners en het openbaar nut dienen.”

  Lijsttrekker Jo Vanmechelen voor het bibliotheekgebouw in 
Kortrijk-Dutsel. De N-VA wil dat alle ruimtes in dat gebouw 
renderen. 

Interview met Herman Van Criekingen

Met hart en ziel Vlaams landbouwer 
Herman woont met zijn vrouw 
Magda in Kortrijk-Dutsel.  
Samen hebben ze vier zonen: 
Jan, Jef, Wim en Koen. Drie 
van hen werken net als hij in de 
landbouw. Als zoon van Maria 
Sente, voormalig schepen in 
Holsbeek, heeft hij van thuis 
uit het politieke engagement 
meegekregen. Sinds 2013 zetelt 
Herman in de gemeenteraad 
voor de N-VA.
Hoe ben je bij de N-VA terechtgekomen?
Ik ben geboren in een Vlaamsgezind 
gezin. Al van mijn 16 jaar was ik lid van 
de Volksunie. Voor mij was de N-VA 
dan natuurlijk de beste keuze voor méér 
en beter Vlaanderen Bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober zal ik 
dan ook opnieuw op de lijst staan. 

Wat vind je belangrijk in Holsbeek?
De landbouw in de gemeente en het 
landelijk karakter dat daarmee gepaard 
gaat. Ik vind het belangrijk dat kinde-
ren op school leren over het nut van de 
landbouw. Holsbeek heeft ook enorm 
mooi natuurgebied: de vallei van de 
Winge, de talrijke bossen en heuvel-
ruggen en de prachtige holle wegen. De 
open ruimte in onze gemeente moet 
bewaard blijven. Ook vind ik dat het 

cultureel erfgoed van onze kerken en 
pastorijen niet verloren mag gaan.

Wat wil je zelf betekenen voor de  
Holsbekenaar?
Ik ga heel graag op bezoek bij landbou-
wers om te horen wat hun noden zijn en 
waar zij mee bezig zijn. Ik vind het ook 
belangrijk dat de Europese landbouw-
centen daar terechtkomen waar ze het 
meeste resultaat hebben, bij de hard-
werkende Vlaamse boeren. 

Ook senioren en zieken mogen we niet 
vergeten. Door die mensen regelmatig 
een bezoekje te brengen, kunnen we 
vereenzaming tegengaan. Het is 
belangrijk dat ouderen die graag zo lang 
mogelijk thuis wonen de gepaste hulp 
krijgen.
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Kerstmarkt Nieuwrode 
2017: bedankt voor jullie 
steun!

Zoals elk jaar had N-VA Hols-
beek een stand op de gezellige 
kerstmarkt van Nieuwrode.

We willen in de eerste plaats 
de Holsbeekse kmo-raad 
bedanken voor de geslaagde 
organisatie in samenwerking 
met de gemeente.

Ook een oprecht dankjewel 
aan de vele bezoekers van ons 

tentje voor de leuke babbels 
en de steun aan de Music for 
Life-acties.

Als eerste resultaat konden 
we de ALS-Liga 200 euro 
overhandigen, en de verkoop 
van chocosticks en drank 
voor vzw Hartekamp en vzw 
Zonnebloemblaadjes was goed 
voor 300 euro.

N-VA Holsbeek komt naar 
je toe
Het bestuur van N-VA Holsbeek nodigt je uit voor een hapje 
en een drankje en een goeie babbel op de tweede jaargang 
van onze aperitiefbabbels. Zoals beloofd zullen we ook hier 
de resultaten van onze ‘Iedereen burgemeester’-enquête met 
jullie bespreken. Wij willen in de eerste plaats naar jullie 
luisteren, zodat we een breed gedragen verkiezingsprogramma 
kunnen afwerken.

We zetten onze tent op aan de kerk in iedere deelgemeente 
op zondag van 11 tot 13 uur. We hopen zoveel mogelijk 
leden, sympathisanten en dorpsbewoners te verwelkomen.

Wist je dat ...
  de uitbaters en bezoekers het spijtig vinden dat de cafetaria van de sportschuur weeral dichtgaat voor werken en er geen 

alternatief is? Het aantal horecazaken in Holsbeek daalt gestaag. De N-VA wil daar verandering in brengen door een horecaplan op te 
stellen. Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt immers in grote mate bij tot de leefbaarheid van onze gemeente. 

  de inwoners van Nieuwrode ontevreden zijn over de communicatie van het gemeentebestuur rond de werken aldaar? 
Communicatie is volgens N-VA Holsbeek de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het is in de eerste plaats aan hen om uit te leggen 
waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wat voor hen én de gemeenschap het 
onmiddellijke voordeel is, maar ook het voordeel op langere termijn.

  het OCMW van Holsbeek na lang aandringen van OCMW-raadsleden Sabine Wyns en Joke Gysel een tevredenheidsmeting 
gaat houden bij zijn klanten?

  het hoog tijd is voor een grondige aanpak van sluikstorten en zwerfvuil? Wanneer komen de beloofde mobiele 
bewakingscamera’s en ondergrondse glascontainer in Holsbeek er? Wist je dat er in 2017 slechts één GAS-boete voor 
sluikstorten is uitgeschreven? De N-VA wil verder gaan. We gaan voor een actieve handhaving rond sluikstorten met een 
strenge aanpak van overtreders.

  Zondag 18 maart: Nieuwrode
  Zondag 15 april: Sint-Pieters-Rode
  Zondag 22 april: Kortrijk-Dutsel
  Zondag 29 april: Holsbeek



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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