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HOLSBEEK

N-VA Holsbeek wenst u allemaal
een schitterend 2016!

Beste dorpsgenoot,

V.U.: Hilde Heens - Dutselstraat 170 - 3220 Holsbeek - hilde.heens@n-va.be

Het is weer een tijdje geleden dat
we jullie brievenbus nog eens
bezocht hebben met een huis-aanhuisblad. Onze afdeling heeft
echter niet stilgezeten, en onze
mandatarissen volgen zeer nauw
alle dossiers op die onze gemeente
aanbelangen.
Onze verkozenen werken in de
beste collegialiteit samen met de
fracties van de meerderheid wanneer dat kan, en zijn niet bang om
kritische kanttekeningen te plaatsen waar nodig.
Dit is mijn eerste voorwoord als
voorzitter van onze plaatselijke
N-VA-afdeling. Hilde heeft om persoonlijke redenen de fakkel aan mij
doorgegeven en nu is het dus mijn
beurt om als voorzitter met deze
enthousiaste ploeg te werken.
Verderop in dit blad kan u lezen
over onze activiteiten in de OCMWraad, een update over de nationale
en Europese vluchtelingencrisis,

www.n-va.be/holsbeek

en hoe de N-VA hier mee omgaat.
Natuurlijk zijn we maar al te fier op
het werk van onze buurman Theo
Francken als staatssecretaris van
Asiel en Migratie.
We volgen als afdeling nauw de
werken aan de Ruggengraat en de
daarbij horende mobiliteitsuitdagingen op. We zijn bezorgd om het
gebrek aan parkeerplaatsen in de
kern van Holsbeek en de gevaarlijke situaties die het gevolg zijn
van de combinatie van slalom-parkeervakken en foutparkeren buiten
deze vakken op de Nobelberg, en
brengen dit ook naar voor op de
gemeenteraad.
Tot nu toe heeft de meerderheid
echter weinig oren naar onze
voorstellen, zoals het enkelrichting
maken van de Nobelberg en de
Gebroeders Van Tiltstraat, zodat er
geen kruisend verkeer meer is op
de Nobelberg. Dit zou in onze ogen
de verkeersveiligheid ten goede
komen. Wij blijven ijveren voor

een oplossing voor deze toch wel
gevaarlijke situaties.
Ik wens u veel leesplezier, en hoop
u persoonlijk te mogen verwelkomen op een van onze volgende
activiteiten.
Vlaamse groet

Alex Verbinnen
Voorzitter N-VA Holsbeek

Waar is de taart?

met grote trom de aanleg van een
Finse piste. Ook hierover is er geen
nieuws.

Onlangs kregen we weer een KDN
TWEET in de bus. Hartverwarmend om te lezen wat een gemotiveerde groep vrijwilligers allemaal
realiseert. Onze voetballiefhebbers
krijgen de mogelijkheid hun favoriete sport te beoefenen en met de
kreet ‘Zonder respect geen voetbal’
sensibiliseren ze jong en oud om
voetbal op een fijne manier samen
te beleven.

In de drie jaar van de bestuursperiode is er geen enkele commissie
van sport bij elkaar geroepen. N-VA
Holsbeek heeft hier meerdere keren
in de gemeenteraad op aangedrongen.
Met enige verbazing hebben we
de schepen van Sport en Milieu
ondersteund bij de aanleg van zijn
volkstuintje. Laten we het de kers op
de taart noemen. Wij hoopten dat de
taart nu ook eindelijk gebakken zou
worden. We wachten nog steeds. De
voetballers wachten nog steeds. De
joggers wachten nog steeds.

Hun inzet staat in schril contrast met
de toestand van hun infrastructuur.
Holsbeek is een welstellende gemeente. De toestand van de voetballokalen in Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode is deze gemeente onwaardig.
Ook voor VK Holsbeek is er nog
altijd onzekerheid over de terreinen
en de voetballokalen. Hun infrastructuur hebben ze niet te danken
aan de gemeente maar aan enkele
vrijwilligers die hun mouwen hebben opgestroopt.

Onze schepen van Sport beloofde
bovendien voor de verkiezingen

N-VA in de OCMW-raad steld om mensen zo lang mogelijk

Joke: “Als politieke nieuwkomer
waren de eerste maanden een leerschool. Maar wat ik u zeker al kan
vertellen, is dat OCMW Holsbeek
goed werk levert.
Er is de grote dienst ‘Thuiszorg’
met z’n gezinshulp, aanvullende
thuiszorg, maaltijdbedeling, personenalarm, bib aan huis, klusjesdienst,... Alles wordt in het werk ge-

holsbeek@n-va.be

De grootste vluchtelingencrisis sinds de
Tweede Wereldoorlog
is een immense uitdaging voor België en heel
Europa.
Het aantal asielaanvragen
steeg de voorbije maanden spectaculair. Van januari tot juni 2013 waren
er 191 000 aanvragen, en
over dezelfde periode dit
jaar waren er 417 000, dus

handelaars streng aan te
pakken, maar ook door
de toestroom aan vluchtelingen nauwer onder
controle te houden.
Daarom moeten we
investeren in meer en
betere opvang in eigen
regio want de gevaarlijke
oversteek naar Europa
heeft al veel te veel levens
gekost.
Met onze internationale
partners zoeken we bo-

vrijwillig als het kan,
gedwongen als het moet.
Het beleid van de N-VA
en het werk van onze
buurman Theo Francken
in de regering werpt nu
al vruchten af.
Zo waren er in 2015 drie
keer zoveel terugkeervluchten als in 2014.
Die vluchten zijn efficiënt, gebeuren regelmatig
en focussen op veiligheid. In 2015 wezen we

Van een schepen verwachten wij dat
hij voeling heeft met de behoeftes
van de gemeente. En die
liggen eerder bij goede
sportaccommodatie
dan bij volkstuintjes.
Graag hadden we
de volgende drie
jaar de juiste prioriteiten
Hilde Heens
gezien.
Fractieleider gemeenteraad

FINSE PISTE. WAT? WANNEER?
HOE? WIJ WETEN VAN NIETS

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2012 staat de N-VA op
de politieke kaart in Holsbeek. Dit
wil ook zeggen dat we een vertegenwoordiging hebben in de OCMWraad van onze gemeente. Oppositiepartijen Open Vld en de N-VA
kregen drie plaatsen te verdelen. We
kwamen overeen om halverwege de
legislatuur een wissel door te voeren.
Zo zal Sabine Wyns Joke Gysel vanaf
januari 2016 vervoegen ter vervanging van het Open Vld-raadslid.

N-VA en asiel

thuis te kunnen laten wonen in
onze mooie gemeente. Maar er is ook
een groot luik financiële en sociale
dienstverlening.
De stap naar het OCMW om hulp te
vragen, is niet voor iedereen makkelijk, maar in Holsbeek wacht er u een
warme en persoonlijke ontvangst.
Ook jonge gezinnen, zelfs tweeverdieners, hebben het soms moeilijk om
alle rekeningen te betalen. Of hebben
moeite om op dit vlak de prioriteiten
juist te leggen. Budgetbegeleiding
of budgetbeheer kan een grote hulp
zijn, liefst voor de grotere problemen
met schulden de kop op steken. Maar
ook in dat geval zijn er verschillende
vormen van begeleiding en hulp
mogelijk.Een tegenslag kan echt
iedereen overkomen.
Daarnaast biedt OCMW Holsbeek
ook 12 opvangplaatsen aan in de
LOI’s (lokaal opvang initiatief) op

het grondgebied van onze gemeente.
Hier komen door Fedasil toegewezen
asielzoekers tijdelijk terecht.
Hebt u een vraag of een bemerking
met betrekking tot het OCMW, aarzel dan niet om contact op te nemen
met mij of met het OCMW zelf, Dreef
1 in Holsbeek, Kortrijk-Dutsel.”

meer dan een verdubbeling! Honderdduizenden
vluchtelingen overspoelen
vooral West-Europa.
België doet in deze context meer dan zijn deel.
We vangen met z’n allen
twee keer meer asielzoekers op dan het Europese
gemiddelde.

HOE WIL DE N-VA DEZE
CRISIS NU AANPAKKEN?

Joke Gysel
(joke.gysel@n-va.be)
en Sabine Wyns
(sabine.wyns@n-va.be)

Niet door alleen de symptomen te bestrijden maar
ook door de oorzaken
aan te pakken. Anders
is het als dweilen met de
kraan open. Dit betekent
in de eerste plaats dat we
vooral op Europees vlak
een sterk grenzenbeleid
moeten voeren.
Dat kan door de mensen-

www.n-va.be/holsbeek

vendien oplossingen voor
het Syrische conflict zelf
dat de hoofdmotor is van
de huidige vluchtelingencrisis.
De tweede pijler is een
focus op ‘echte’ vluchtelingen. Wie vlucht voor
oorlog of vervolging kan
rekenen op bed, bad en
brood. Wie enkel om
economische redenen
naar Europa vlucht ,kan
geen aanspraak maken
op opvang. Natuurlijk
moeten we ook screenen
op mensen met slechte
bedoelingen, met name
terroristen en criminelen.
En er zijn grenzen aan
onze gastvrijheid. Wie
geen asiel krijgt , moet
zonder pardon terug :

zo al 1000 illegale criminelen de deur, een record.

deel opvangkost zelf
betalen.

Onlangs heeft de ministerraad op voorstel van
staatssecretaris Theo
Francken het asielbeleid
strenger gemaakt :

• Dienst Vreemdelingenzaken krijgt meer
tijd om aanvragen tot
gezinshereniging te
bestuderen.

• Elke nieuwkomer zal
uitgenodigd worden om
een engagementsverklaring te ondertekenen.

Natuurlijk zijn er ook
bijkomende maatregelen
nodig. Iedereen in Europa
moet zijn steentje bijdragen en elke lidstaat moet
een afgesproken aantal
vluchtelingen opvangen.

• Erkende vluchtelingen
krijgen voortaan een
verblijfsrecht van 5 jaar,
pas daarna onbeperkt.
• Asielzoekers mogen al
na 4 maand werken.
• Fedasil kan controleren
of een asielzoeker werkt,
zo ja dan moet die een

Wie niet solidair is,
verdient geen Europese
steun. Wie wel solidair
is, kan rekenen op een
financiële bijdrage uit een
nieuw EU fonds.

