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N-VA mee in strijd
tegen wateroverlast

Het N-VA-team

Met het vallen van de bladeren valt er ook weer een nieuw huis-aan-huisblad in de bus. Hopelijk blijven we
in deze herfstperiode gespaard van hevige stormen. Deze gemeente heeft dit voorjaar genoeg water gezien.
De wateroverlast begin juni heeft bij een
aantal van onze inwoners veel schade
veroorzaakt. Zonder de inzet van onze
technische dienst en de solidariteit van
onze inwoners was het nog veel erger
geweest. Laten we dat in de eerste plaats
niet vergeten.
Het is aan het gemeentebestuur om een
analyse te maken en waar nodig maatregelen te treffen. De analyse van de

schepen van Openbare Werken was zeer
grondig en zeer uitvoerig. Natuurlijk
volgen wij mee op dat alle voorgestelde
maatregelen zo snel mogelijk worden
uitgevoerd. De plannen voor het wachtbekken in de Sluisbeekstraat heeft N-VA
Holsbeek alvast mee goedgekeurd,
evenals de aankoop van de gronden.
Bovendien hebben wij in de gemeenteraad een overzicht gevraagd van alle

N-VA op de Kerstmarkt
Op zaterdag 17 december 2016 kan
u ons net als vorig jaar vinden op
de Kerstmarkt in Nieuwrode waar
we wederom een actie houden
ten voordele van Music For Life.
We hopen u daar weer talrijk te
mogen verwelkomen voor een
gezellige babbel en een flinke duit
in het zakje van het goede doel.

Vorig jaar stond de teller
op 300 euro!

beken met de verantwoordelijke voor
het onderhoud (gemeente, De Watering,
Aquafin, de provincie,...). Onze chaotische staatsstructuur laat zich ook hier
gelden.
N-VA Holsbeek onderzoekt of het
mogelijk is de opvolging van het onderhoud van deze beken bij onze gemeentediensten onder te brengen. Nu worden
we blijkbaar telkens verrast.

Wij wensen de concessionaris van
de Sportschuur veel succes toe
met zijn nieuwe onderneming. Wij
hopen dat we hem in de toekomst
een handje kunnen helpen met een
nieuwe keuken en een uitbreiding
van de cafetaria.
Ook onze sportvrienden vergeten
we niet. Regelmatig vragen we een
stand op betreffende de nieuwe
voetbalvelden. Zo hopen we de
zaken een beetje vooruit te helpen.
Spijtig genoeg is geduld hier het
overheersende woord.
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N-VA blijft roulatiesysteem
huishoudhulp in vraag stellen
De dienst huishoudhulp in Holsbeek heeft een
team van 50 mensen. Ze poetsen, strijken,
doen boodschappen en koken bij een 340-tal
alleenstaanden en gezinnen.
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Sinds 2013 moeten deze hulpgevers om de twee jaar van huishouden veranderen waardoor de vertrouwensband steeds
weer verbroken wordt. “Dit betekent telkens opnieuw een hele
aanpassing, in de eerste plaats voor de klanten maar ook voor de
huishoudhulpen” meent Sabine Wyns , OCMW-raadslid voor
de N-VA. Na drie jaar is er nog altijd geen fatsoenlijke evaluatie
geweest. Wij hebben dit al meerdere keren aangekaart in de
OCMW-raad, telkens zonder resultaat.

N-VA vraagt invoering van transparante, objectieve wachtlijst

N-VA vraagt ook bij ruimtelijke ordening aandacht
voor verkeersveiligheid
Zowel aan de Zilverlinde als aan de kleuterschool Klim-op zorgen uitritten van
appartementsgebouwen voor onveilige situaties op het voet -en fietspad.
Waarom hangt de gemeente geen spiegels aan deze uitritten?
Michel Wierinckx
Veiligheid voor onze schoolkinderen zou toch onze eerste prioriteit
Ondervoorzitter N-VA Holsbeek
moeten zijn? Om zulke problemen in de toekomst te vermijden
zou bij elke bouwaanvraag de inplanting van het gebouw moeten
getoetst worden aan de verkeersveiligheid. Dit is een duidelijke opdracht voor ons schepencollege.

Oplossing voor sluipverkeer op de Ruggengraat in de maak
Goed nieuws voor de mobiliteit en de leefbaarheid in onze regio. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts
(N-VA) investeert 50 miljoen euro in een spitsstrook op de E314 richting Lummen. Zo moet de dagelijkse
avondfile richting Limburg verdwijnen.
N-VA Holsbeek gaat ervan uit dat met de ingreep ook het
sluipverkeer door onder meer Holsbeek vooral in de avondspits
verleden tijd zal zijn. Elke avond ontstaat er op de E314 een file
richting Limburg. Heel wat chauffeurs ontvluchten de E314 en
proberen hun doel te bereiken via de Ruggengraat van Holsbeek
tot Nieuwrode. Stilstand en sluipverkeer, de problemen slepen al
een tijdje aan, maar nu wordt er eindelijk iets aan gedaan.
Concreet maakt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts
(N-VA) werk van een spitsstrook op de E314: van Wilsele tot
Aarschot zal er een extra rijstrook bijkomen. Eerst zou de spitsstrook maar tot in Holsbeek lopen, maar minister Weyts besliste
om de spitsstrook door te trekken tot in Aarschot. Volgens een
recente studie van het Vlaams Verkeerscentrum zal die ingreep
een einde maken aan de dagelijkse file in de avondspits. Chauffeurs moeten zo niet meer hun toevlucht nemen tot sluiproutes
die dwars door Holsbeek lopen.
Weyts maakt maar liefst 50 miljoen euro vrij om de nieuwe
spitsstrook (pas de vierde in Vlaanderen) te realiseren. Een deel
van dat enorme bedrag (20 miljoen euro) wordt gebruikt om het
viaduct van Wilsele grondig te saneren. Met deze grote investe-
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Iedere Holsbekenaar kan in principe gebruik maken van deze dienst, waarbij de hulp met fiscaal aftrekbare dienstencheques wordt
betaald. “Dit systeem is zowel voor de klant als het OCMW de voordeligste en dus de beste keuze “ volgens Joke Gysel, N-VA
OCMW-raadslid.
Sabine
Wyns
In tijden van besparing kan het personeelsbestand niet uitgebreid worden in

functie van de algemene hulpvraag. Met beperktere middelen hielp het OCMW
met minder personeel toch meer cliënten verder.

Nu beslist het vast bureau, bestaande uit CD&V-raadsleden, naar eigen inschatting, zonder objectieve
criteria of controle van buitenaf over wie hulp krijgt. “Als het aantal nieuwe aanvragen zoals in 2015
verder blijft stijgen is de N-VA voorstander van de invoering van een wachtlijst”, zegt Sabine Wyns
“De prioriteit moet liggen bij 65-plussers en dringende huishoudhulp kan slechts tijdelijk en volgens
welomschreven voorwaarden.”

N-VA: “Toestand Buurthuis vraagt dringende aanpak”
Midden mei organiseerden een aantal enthousiaste jongeren een dansshow in het Buurthuis. Wat ze daar
aantroffen tart alle verbeelding: spinnenwebben, stof en vuil in alle hoeken van het Buurthuis, beduimelde
glazen, nooduitgangen met blaffende honden, een gasfles in een gesloten ruimte en een achteruit die gebruikt werd als stort.
N-VA klaagt toestand Buurthuis aan in de gemeenteraad

N-VA-gemeenteraadslid Hilde Heens bracht op de gemeenteraad
van mei alle gemeenteraadsleden op de hoogte van deze wantoestanden. Schepen Annelies Vander Bracht, verantwoordelijk
voor het Buurthuis, beloofde toen beterschap. Voor de N-VA is
na vijf maanden het geduld op en de tijd van discretie is definitief voorbij.

N-VA vraagt dringend actieplan

Het ontwerp voor de binneninrichting en de tribune werd ook
door de N-VA met veel enthousiasme onthaald en goedge-

keurd. Maar dergelijke investeringen (450 000 euro) vragen een
degelijk onderhoud. Dat kan alleen als er omtrent de concessie
van het Buurthuis moeilijke en moedige beslissingen worden
genomen. Wij pleiten er alvast voor om het beheer van het
Buurthuis over te laten aan onze capabele administratie, zonder
concessionaris.
Dat geeft ons Holsbekenaars de
mogelijkheid ook de cafetaria
te huren voor kleine feestjes of
activiteiten.

 it zijn foto’s van een controlebezoek in oktober. Maar liefst 250 euro moesten
D
onze jongelui ophoesten voor de huur van deze zaal. Een echte schande!

Hilde Heens
N-VA-fractieleider
in de gemeenteraad

ring toont N-VA-minister Weyts dat
het hem menens is om de mobiliteit
in onze regio te verbeteren.
Alex Verbinnen
Voorzitter N-VA Holsbeek
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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