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Voorwoord
De maanden december en januari
zijn doorgaans goed gevuld met
heel wat feestelijkheden. Dat is
dit jaar niet anders en we dragen
er met N-VA Holsbeek graag aan
bij.
Op zaterdag 16 december staan
we voor de derde keer op rij op
de kerstmarkt die de kmo-raad
organiseert op het kerkplein van
Nieuwrode.
Kom samen met ons wat drinken
en steun hiermee N-VA’s goede
doel voor Music For Life.
We zetten 2018 stevig in met een
voordracht van Vlaams minister
Ben Weyts. Hiervoor bent u van
harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 19 januari
om 19.30 uur in de St.-Mauruszaal in Holsbeek.

“We zijn klaar om
deel te nemen
aan het beleid en
rekenen daarvoor
op uw steun.”
Lijsttrekkers Jo Vanmechelen
en Sabine Wyns
 ijsttrekkers Jo Vanmechelen en Sabine Wyns met
L
peter Jan Spooren op bezoek bij Theo Francken

Jo Vanmechelen en Sabine Wyns
trekken N-VA-lijst in 2018
Het partijbestuur van N-VA Holsbeek schuift unaniem Jo Vanmechelen
en Sabine Wyns naar voor als lijsttrekkersduo voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Jo Vanmechelen: “Het is hoog tijd voor
verandering in Holsbeek. Ik wil me met
de N-VA-ploeg volledig inzetten om
samen een verbeterd alternatief en nieuwe
projecten uit te werken.”
Jo’s sociale ingesteldheid, zijn openheid en
diplomatiek optreden zijn hem eigen. De
nieuwe lijsttrekker wil vanzelfsprekend
constructief samenwerken met verenigingen, andere politieke partijen, overheden
en buurgemeenten.

Meer weten over
N-VA Holsbeek?

Sabine Wyns: “We hebben de laatste
jaren heel wat kennis opgedaan in de
gemeente- en OCMW-raden. Wat nog
beter kan zullen we vertalen in ons
verkiezingsprogramma van 2018.”

Unieke gemeente
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Belangrijk vinden wij in ieder geval dat
Holsbeek een unieke gemeente is, met vier
evenwaardige woonkernen. Onze afdeling
is klaar om deel te nemen aan het beleid

en wij rekenen hierbij op de steun van de
Holsbekenaar”, aldus Sabine Wyns.
De ploeg van N-VA Holsbeek zal de
komende maanden heel wat inwoners
bezoeken en aanwezig zijn op tal van
activiteiten georganiseerd door het
verenigingsleven in onze gemeente. “Het
is de kiezer naar wie we luisteren en die
uiteindelijk beslist wie burgemeester
wordt van Holsbeek en wat zijn of haar
beleid wordt”, zegt het lijsttrekkersduo.

Programma op maat van
Holsbekenaar

Jo en Sabine zullen een hechte ploeg rond
zich scharen. Gevoed door ideeën die we
dagelijks vernemen van de burger, werkt
onze ploeg met een stevige dosis werklust
verder aan ons verkiezingsprogramma.
We gaan dan ook naar de verkiezingen
met een lijst en een programma die een
weerspiegeling vormen van de Holsbeekse
gemeenschap.
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Verdere digitalisering nodig in Holsbeek
Communicatie met de burger is belangrijk, daarover bestaat geen twijfel. Een gemeente dient de burger
te informeren over haar doelstellingen, prioriteiten, dienstverlening en nieuwe projecten. De druk op
gemeenten om beter en sneller te communiceren wordt groter. Burgers en ondernemers worden mondiger
en veeleisender. Vragen en problemen moeten gemeld en beantwoord kunnen worden. Op dit moment schiet
de gemeente op dat vlak schromelijk tekort. N-VA Holsbeek pleit voor een volwaardig digitaal meldpunt.
Het enige wat beschikbaar is, is een
simpel meldformulier en een telefoonnummer, zonder de mogelijkheid
om de behandeling van je vraag op te
volgen. Met een volwaardig digitaal
meldpunt zou de burger alle gegevens,
de opvolging en de stand van zaken
makkelijk kunnen raadplegen.

Nood aan neutrale gemeentelijke
Facebookpagina
Momenteel wordt belangrijke informatie over de gemeente verspreid
via de gemeentelijke website. Facebookpagina’s zijn er alleen te vinden
van de speelpeinwerking en politieke
partijen. N-VA Holsbeek vindt het

hoog tijd voor een neutrale, objectieve
gemeentelijke Facebookpagina waar
de Holsbekenaar dynamisch op de
hoogte kan worden gehouden van wat
er gebeurt in zijn gemeente.

Digipunt

Verdere digitalisering is onafwendbaar. De gemeente moet er dan
ook op toezien dat de bewoners en
vooral de senioren mee zijn met deze
evolutie. N-VA Holsbeek pleit voor
een digipunt: meerdere plekken in de
gemeente waar opleidingen gegeven
worden over het gebruik van computer,
internet en sociale media.

 -VA Holsbeek heeft al een FacebookN
pagina. Hoog tijd dat ook de gemeente
een pagina aanmaakt.

Renovatie sportschuur

Teller staat op 2 miljoen euro, maar keuken ontbreekt
De sportschuur in Holsbeek viert binnenkort haar veertigste verjaardag. De renovatie ervan startte al in 2003. De vernieuwing en vervanging van de sportvloer, een danszaal, het dak en het buitenschrijnwerk hebben al ongeveer 1 miljoen euro gekost. En in oktober keurde
de meerderheid in de gemeenteraad nog eens een bijkomend budget
van 1 miljoen euro goed. Toch is er geen budget voorzien voor een
keuken.
Het bijkomend budget zal gebruikt
worden voor de vernieuwing van de
verwarming, de ventilatie, het sanitair,
de kleedkamers, de inkom en de cafetaria. Deze verbouwingen zullen een groot
deel van 2018 innemen.

Meer mogelijkheden voor uitbater
cafetaria
Bij de renovatie van de cafetaria wordt
een ruimte voorzien die de toekomstige
uitbater zelf kan inrichten als keuken.
De N-VA stelt zich de vraag of er bij een
investering van om en bij de 2 miljoen
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euro echt geen ruimte meer is om als
gemeente een degelijke keuken te voorzien. Al sinds juni 2017 is de cafetaria
gesloten. Er werd naar een nieuwe
uitbater gezocht, maar zonder succes.
Het is uiterst moeilijk om een kandidaat
te vinden.
Een uitgeruste keuken zou een uitbater
meer mogelijkheden bieden. Het zou het
wachten van ouders op hun kinderen
veraangenamen. Bovendien zou het ook
toekomstige sporters, wandelaars en
bezoekers van Holsbeek een hapje bij
hun drankje kunnen bieden.

 estuursleden Joke Gysel en Alex
B
Verbinnen bij de sportschuur.
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N-VA zoekt mee naar betere locatie Chirowerking in
Holsbeek
Het gaat goed met de jeugdwerking in Holsbeek.
De jeugdverenigingen barsten uit hun voegen en
dat is zowel figuurlijk als letterlijk te interpreteren.
De Chiroverenigingen van de deelgemeenten tellen
elk rond de 150 leden en een verdere aanzienlijke
toename van het aantal leden staat in de sterren
geschreven.
Chiro Kortrijk-Dutsel spant voorlopig de kroon wat het aantal
leden betreft. Zij hebben dat niet cadeau gekregen. Door de
gezamenlijke inspanningen van leden, leiding en ouders werden
een tiental jaren geleden gloednieuwe lokalen gebouwd, waardoor de vereniging veel jongeren aantrekt.
De Chiro in Holsbeek Centrum moet het voorlopig met minder
stellen. Zij zitten gehuisvest midden in het centrum van Holsbeek
in gebouwen van de parochiale werking, gewrongen tussen de
kleuterschool, de Wereldwinkel en de feestzaal Sint-Maurus.

Verhuis naar grond achter Sint-Mauruskerk?

Naar analogie met het succesverhaal van Chiro Kortrijk-Dutsel
zoekt N-VA Holsbeek naar een betere plaats voor de ontwik-

Chiro Holsbeek is op zoek naar ruimere speelvelden.
keling van de Holsbeekse Chirojeugd. Een mogelijke locatie
bevindt zich achter de Sint-Mauruskerk in Holsbeek. Dit ongebruikt stuk grond, waar momenteel vervallen tennisterreinen
zijn, biedt voldoende plaats om ongestoord te ravotten.
E en leuk weetje: niet enkel de Chiro Holsbeek zelf is vragende
partij voor ruimere speelvelden. Hun huidige lokalen zouden
meer dan welkom zijn voor de kleintjes van hun buren, de
kleuterschool. Die wil graag inspelen op de verwachte aangroei van het aantal kleuters in Holsbeek en zou de lokalen
maar al te graag omvormen tot aangename extra klasjes.

Toekomst Holsbeekse voetbalclubs

N-VA trekt aan alarmbel
N-VA Holsbeek dringt er bij het gemeentebestuur op
aan om op zeer korte termijn een oplossing te zoeken
voor de problemen bij voetbalclubs VK Holsbeek en
KDN United. De partij werkt tevens aan een langetermijnvoorstel. “De ontwikkeling van twee complete
voetbalsites voor een gemeente met nog geen 10 000
inwoners is van het goede te veel. Beter is het om
met de clubs een haalbaar traject uit te tekenen om
één degelijk uitgebouwde infrastructuur te creëren”,
aldus Jo Vanmechelen.
Zowel bij KDN United als bij VK Holsbeek liggen de terreinen
er zo erbarmelijk bij dat ouders hun kinderen liever naar clubs
in andere gemeenten sturen, waar er op kunstgras gespeeld kan
worden. Ook het aantal jeugdtrainers neemt gestaag af.
De gemeente lijkt enkel te kunnen denken aan de aanleg van
twee sportsites. Gezien de fusievoorstellen die de clubs begin
2017 deden, vindt de N-VA het verstandiger dat het gemeentebestuur kiest voor de uitbouw van één centrale locatie en zo de
belastingbetaler ontziet. Beide clubs moeten nú geholpen worden,
want de situatie blijft zorgwekkend, ondraaglijk en oneerlijk.

S abine Wyns en Jo Vanmechelen pleiten
voor een snelle oplossing voor voetbalclubs VK Holsbeek en KDN United.

Clubs leefbaar houden

N-VA Holsbeek zou graag zien dat er meer geïnvesteerd wordt in
overleg en open communicatie met alle betrokkenen en dat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht wordt om de clubs leefbaar
te houden.
“Wij willen geen A zonder B zeggen. Als een bepaald project op
een bepaalde plaats echt maatschappelijk nodig en verantwoord
is, dan gaan we er ook resoluut voor”, zegt Sabine Wyns. “We
willen de beloofde zekerheid om te kunnen voetballen leveren
aan jeugdspelers in heel Holsbeek en tevens aan de bevolking de
mogelijkheid bieden om comfortabel te kunnen sporten.”
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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