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Een buurtinformatienetwerk is een geschikt middel om de burgers te betrekken bij het 
lokaal veiligheidsbeleid. Via zo’n samenwerking tussen burgers en lokale politie wordt 
van de buurtbewoners waakzaamheid en alertheid verwacht. Zo worden zij aangemoe-
digd om verdachte handelingen en personen sneller te melden aan de politie, wat zal 
leiden tot meer sociale controle en meer veiligheid.
 
ANPR-camera’s: goed idee

Sinds kort is Walter Vranckx de nieuwe 
korpschef van politiezone Lubbeek waartoe 
ook Holsbeek, Boutersem en Bierbeek  
behoren. Met 45 000 inwoners verspreid 
over 14 500 hectare, is dit een zeer uitge-
strekt gebied. “Daarom hebben wij meer 
ogen op het terrein nodig en daarbij kunnen 
onze burgers via BIN helpen”, meent  
Vranckx. 

Dat is echter niet het enige wat de nieuwe korpschef wil moderniseren: “Ik geloof ook zeer 
sterk in mobiele ANPR-camera’s. Het is een erg goed systeem voor automatische kenteken-
herkenning en wij moeten dringend moderniseren in de politiezone.” 

N-VA Holsbeek sluit zich daar volledig bij aan en wenst Walter Vranckx alle succes toe. 
Bovendien pleit de N-VA ook voor de uitbouw van een ANPR-netwerk op onze wegen om 
trajectcontroles mogelijk te maken en sluipverkeer te ontmoedigen.
 
Inreisverbod voor criminelen
Bovendien heeft 
N-VA-staatssecretaris 
Theo Francken met 
het inreisverbod voor 
EU-burgers die zich 
misdragen een belangrijke 
maatregel voor onze regio 
ingevoerd. 

De inbrakenplaag door 
rondtrekkende dieven-
bendes die onze regio de 
laatste jaren trof, kan ook 
hiermee verder ingedijkt 
worden.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) 
is een samenwerkingsverband 
tussen burgers en de lokale politie 
binnen een bepaalde buurt. Het 
doel is om: 

(1) het algemene veiligheidsgevoel     
     te verhogen
(2) de sociale controle te  
     bevorderen
(3) het belang van preventie te  
     verspreiden
 
Interesse? Bezoek de website 
www.besafe.be/bin of neem  
contact op met  de lokale politie.
 
Bezoek de website van N-VA 
Holsbeek en vul de enquête in!

Het gemeentebestuur en de 
politie van Holsbeek geven de 
volgende aanbevelingen:

• Meld elke verdachte situatie 
onmiddellijk op nummer 
101. Elke tip kan helpen om 
daders op te sporen.

• Onze politie beschikt over 
een adviseur diefstalpreven-
tie. Die komt na afspraak 
gratis langs.

N-VA wil verdere stappen in veiligheidsbeleid 

Wij zijn voorstander van  
buurtinformatienetwerken
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Vrouwen in de politiek

Over pittige tantes en tafelspringers
Heb je als vrouw altijd al interesse gehad in de politiek, maar nog nooit echt de stap 
durven zetten? Kom dan naar de eerste N-VA VIA-activiteit op maandag 8 oktober 
en maak kennis met de politiek en vooral met de andere N-VA-vrouwen van ons 
arrondissement.

Wat is N-VA VIA?
VIA staat voor ‘Vrouwen in actie’, geen aparte vrouwenbeweging, maar een initiatief van vier vrouwen uit 
het arrondissement Leuven: Allessia Claes, Liselore Fuchs, Nele De Martelaere en Valerie Reekmans. Zij 
willen vrouwen motiveren om hun steentje bij te dragen en zich te engageren in onze partij. 

De eerste activiteit vindt plaats op maandag 8 oktober 2017 om 19.30 uur in de Mena in Rotselaar. We 
gaan met Zuhal Demir (Staatssecretaris), Ine Tombeur (Schepen in Tienen)  en Renate Hufkens (Federaal 
Parlementslid) in gesprek. Waarom hebben zij voor politiek gekozen? Hoe ervaren zij hun positie als vrouw? 
Wat waren hun eerste ambities/doelen?

Interesse? 
Wil je wel eens horen hoe het eraan toegaat? Geef dan een seintje aan je lokale VIA-vrouw: Sabine Wyns via 
0499 33 05 32  of sabine.wyns@n-va.be. Zij zal je op de hoogte houden van de activiteiten. Alle praktische 
informatie vind je ook online: www.vrouweninactie.be of www.facebook.com/nvavrouweninactie.

Méér sociaal beleid volgens N-VA Holsbeek
Elke klant van het OCMW van Holsbeek krijgt dit jaar een zorgmap. Deze map zal thuis bij de klant ter 
beschikking liggen van dokter, huishoud- en poetshulp en de familie, zodat iedereen op de best mogelijke 
manier op hoogte kan blijven van de juiste zorgen. Dit vindt de N-VA een schitterend initiatief.

Tevredenheidsmetingen

Daarnaast heeft het OCMW in haar beleidsplan beloofd 
tevredenheidsmetingen te organiseren onder hun klanten. Tot 
op heden hebben wij daar op de OCMW-raad echter nog geen 
resultaten van gezien. Het bestuur denkt nu aan de inschakeling 
van een stagiair van de Sociale Hogeschool Heverlee om de 
bevraging en de analyse uit te voeren. 

N-VA Holsbeek kijkt hier echt naar uit, omdat het meten 
van de tevredenheid heel nuttig is om de kwaliteit van de 
zorg te evalueren, en zodoende de beleidskeuzes (zoals het 
roulatiesysteem) af te toetsen bij de bevolking. Dit mag voor 
ons zelfs uitgebreid worden naar alle diensten: gezinszorg, 
huishoudhulp, speelpleinwerking, klusjesdienst, enz.

Gemeenschapsdienst

Eind 2016 werd de wet aangepast om leefloners de mogelijkheid 
te geven om gemeenschapsdienst te doen. Dit is niet verplicht, 
maar de leefloner toont hiermee wel zijn werkbereidheid aan. 
Hij of zij draagt een steentje bij aan de gemeenschap, leert op 
een eenvoudige manier stiptheid en werkritme aan en bouwt 
opnieuw een gevoel van eigenwaarde op. Bovendien is het ook 
voor de erkende asielzoeker een manier om sneller te integreren , 
de taal te leren en een sociaal netwerk uit te bouwen.

Wij denken bij gemeenschapsdienst vooral aan assistentie bij 
voor-  en naschoolse opvang en speelplein, bibliotheekhulp 
en thuisbedeling boeken, boodschappen senioren en 
mindervaliden, verkeerstoezicht school, ruimen zwerfvuil en 
onkruidbestrijding. N-VA Holsbeek heeft aan de OCMW-raad 
gevraagd om hier echt werk van te maken.

Joke Gysel & Sabine Wyns,  OCMW-raadsleden
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Het Holsbeekse N-VA-bestuur werd onlangs versterkt met  
Jo Vanmechelen. Samen met zijn vrouw Karin woont Jo al  
25 jaar met veel plezier in Kortrijk-Dutsel. Ze hebben twee 
dochters, Lien en Kaat. Jo houdt zich professioneel bezig met 
mobiliteit en verkeersveiligheid. Zijn vrije tijd besteedt hij 
onder andere aan verenigingen voor het goede doel en aan de 
Holsbeekse verkeersadviesraad (VAR), die hij al meer dan tien 
jaar leidt.

Vanwaar je keuze voor de N-VA, Jo?
Mijn keuze voor de N-VA is erg logisch. Enerzijds hecht ik veel 
belang aan onze Vlaamse identiteit,  anderzijds ben ik ervan 
overtuigd dat economische welvaart en sociaal welzijn hand in 
hand moeten lopen om elkaar te versterken.

Welke thema’s interesseren je?
Om de naderende verstedelijking af te remmen, en de eigenheid 
en leefbaarheid van onze gemeente te behouden zijn thema’s als 
natuur, landbouw, sociale zaken en verkeersveilige mobiliteit erg 
belangrijk.  
 
Zo stel ik een groeiend gebruik van onze fietspaden voor door 
stimulatie van de lokale handel. Ook fietsen zelf kunnen we 
aangenamer maken door meer groene stroken aan te leggen rond 
onze fietsinfrastructuur. 

De nationale N-VA-thema’s wil ik, samen met de andere N-VA- 
leden, vertalen naar onze plaatselijke behoeften. Zo kunnen we 
voldoende antwoorden bieden op de verzuchtingen van onze 
inwoners.

Aperitiefbabbels 
In maart en april stond het team van N-VA Holsbeek telkens op 
een zondag in elk van de vier deelgemeentes, en dat ging niet 
onopgemerkt voorbij.  Volgend jaar slaan we weer ons tentje op 
in Holsbeek! 

Moeder- en Vaderdagactie
De N-VA vindt het leuk om de inwoners van Holsbeek te verras-
sen. Daarom zetten we in mei de moeders letterlijk in de bloeme-
tjes. In juni kregen de vaders een flessenopener als sleutelhanger. 
Bedankt voor de vele spontane en positieve reacties!

N-VA Holsbeek komt naar buiten

Nieuw bestuurslid Jo Vanmechelen: 

“We moeten de eigenheid van Holsbeek behouden”

Van 7 tot 14 juli en van 1 tot 7 september komt de mammobiel weer naar Holsbeek. Vrouwen van 50 tot 69 jaar ontvangen een 
uitnodigingsbrief om hun borsten gratis te laten screenen in de mobiele onderzoekseenheid van het UZ Leuven Gasthuisberg. 

N-VA Holsbeek ondersteunt deze actie ten volle. OCMW-raadsleden Joke en Sabine willen samen met het OCMW en het bestuur zo-
veel mogelijk vrouwen over de streep trekken om op dit aanbod in te gaan, want hoe sneller borstkanker ontdekt wordt des te groter 
is de kans op een succesvolle behandeling en genezing. Het mobiliseren van kwetsbare doelgroepen vormt hierbinnen een belangrijk 
aandachtspunt. 

De toegang tot de gezondheidszorg wordt hen vaak bemoeilijkt omwille van financiële redenen of omdat ze hier gewoonweg niet 
mee vertrouwd zijn en zelf hun weg niet vinden. Het Centrum voor Kankeropsporing, de Logo’s en de Vlaamse Overheid willen deze 
drempels wegwerken en er naar streven om met de mammobiel zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. 

De gemeente en de welzijnsraad roepen het personeel op om dit kracht bij te zetten, enerzijds door een aanmoedigingsbrief aan het 
vrouwelijk cliënteel tussen 50 en 69 jaar (de diensthoofden zorgen voor de selectie en bezorgen de brieven aan de collega’s die met 
deze cliënten in contact komen), anderzijds door het dragen van het roze lintje waarmee we onze betrokkenheid bij borstkanker 
uitdrukken gedurende de onderzoeksperiode. Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be of gratis nummer 0800 60 160.

Samen tegen borstkanker
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


