
Beste dorpsgenoten,

In maart hadden we met N-VA 
Holsbeek bestuursverkiezingen. 
Als herverkozen voorzitter ben ik 
ontzettend tevreden dat we onze 
vaste, hechte ploeg konden uitbrei-
den met enkele nieuwe, enthousiaste 
gezichten. 

Als lokale politieke partij willen we 
bereikbaar en toegankelijk zijn. We 
zijn dan ook blij dat we deze lente 
eindelijk weer naar u toe kunnen 
komen met onze aperitiefbabbels. 
Kom eens langs om kennis te maken 
of om uw bekommernissen rond 
ons dorp voor te leggen. Ook op ons 
jaarlijks ontbijtbuffet en onze eetdag 
is iedereen welkom.

Lees zeker onze voorstellen rond 
verkeersveiligheid en fi etsinfrastructuur. 
N-VA Holsbeek blijft meewerken aan 
een mooie, veilige, groene en lande-
lijke gemeente waar iedereen zich 
thuis voelt en waar volop gewandeld 
kan worden. 

De gebeurtenissen in Oekraïne doen 
ons meer dan ooit beseffen hoe 
waardevol een veilige thuishaven 
en ons gemeenschapsleven zijn. 
Net zoals onze landbouwers, die onze 
steun meer dan ooit verdienen. Het 
is dankzij de boeren dat er elke dag 
eten op ons bord ligt en dat mogen 
we niet vergeten.

Sabine Wyns
Afdelingsvoorzitter

N-VA Holsbeek komt naar u toe
Zondag 24 april: Holsbeek-Dorp aan de bushalte

Zondag 8 mei: Nieuwrode-Dorp parking

Zondag 12 juni: Sint-Pieters-Rode dorpskern

Zondag 19 juni: Kortrijk-Dutsel plein voor de kerk

Het bestuur van N-VA Holsbeek nodigt u uit voor een 
hapje en een drankje en een goeie babbel met onze 
gemeenteraads- en bestuursleden. Op zondag van 
11 tot 13 uur zetten we onze tent op.

We hopen zoveel mogelijk leden, sympathisanten en dorpsbewoners te verwelkomen. 
Iedereen is welkom!

Zaterdag 22 oktober

Eetdag in de Gildezaal van Kortrijk-Dutsel

Noteer alvast in uw agenda!

Aperitief-
babbels

• Deelnameprijs: 20 euro
• Kinderen van 6 tot 12 jaar: 10 euro
• Kinderen jonger dan 6 eten mee met hun ouders
•  Schrijf in bij Anne Grammet via 

anne.grammet@n-va.be of 0479 66 95 89. 
Betalen doet u de dag zelf aan de kassa.

Wij kijken alvast uit naar uw komst!

Kom gezellig ontbijten 
bij N-VA Holsbeek

Zondag 22 mei vanaf 10 uur
Zaal Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode

Geniet samen met N-VA Holsbeek van een 
uitgebreid ontbijtbuffet met voor elk wat wils.

Ontmoet Vlaams Parlementslid Arnout Coel
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Maak nú werk van fi etsstraten
De investeringen in � etsinfrastructuur beperkten zich de laatste jaren vooral tot veilige en mooie � etspaden langs de Ruggengraat. 
Daarbuiten is het verkeer meestal gemengd en wordt de afstandsregel bij het inhalen van � etsers vaak overtreden. “Fietsstraten 
zouden een mooie aanvulling zijn op de huidige infrastructuur”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen. “Jammer genoeg blijken 
die voor het gemeentebestuur geen prioriteit te zijn.” 

Geen ledlampjes aan de zebrapaden
Om de verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen, stellen wij voor om er aanvullende verlichting te voorzien langs de 
zebrapaden. De kleine ledlampjes in de grond werken op zonne-energie en beginnen automatisch te knipperen zodra het 
donker wordt. Naast de wegmarkeringen ‘SCHOOL’ en ‘30’, die vorig jaar op vraag van de N-VA werden aangebracht, kan dit 
een nuttige investering zijn in het kader van de subsidies voor veilige schoolomgevingen waarop de gemeente ook dit jaar een 
beroep kan doen. Bijkomend kunnen ook zebrapaden op andere kritieke plaatsen, zoals het centrum van Sint-Pieters-Rode, op 
dezelfde manier meer zichtbaar gemaakt worden.

Jammer genoeg draalt het bestuur ook hier om een beslissing te nemen: het wil eerst een globale aanpak bekijken. Een gemiste kans.

“Fietsstraten zouden een mooie aanvulling zijn op de huidige infrastructuur”, weet gemeenteraadslid Jo Vanmechelen.

N-VA vraagt snelheidsbeperking op 
Rotselaarsebaan in Holsbeek
De gemeenteraad besliste op vraag van N-VA Holsbeek om de 
maximumsnelheid op de Rotselaarsebaan te verlagen tot 50 
km/u vanaf de verkeerspoort tot aan de bebouwde kom. 

Op de Rotselaarsebaan geldt een snelheidsbeperking van 70 
km/u vanaf de E314 tot in Holsbeek-Dorp. Ter hoogte van de 
verkeerspoort leidt dat tot gevaarlijke situaties voor bewoners, 
fietsers en voetgangers. De bedoeling is dat autobestuurders hier 
hun snelheid minderen, maar dat gebeurt onvoldoende. “N-VA 
Holsbeek stelde daarom voor om zo snel mogelijk een beperking 
van 50 km/u in te voeren ter hoogte van de verkeerspoort”, legt 
gemeenteraadslid Sabine Wyns uit. “Logisch, want vanaf daar 
is het langs beide zijden woonzone tot in de kern. Bovendien zal 
er langs dit gedeelte van de Rotselaarsebaan ook een parking 
aangelegd worden.”

Onbegrijpelijk uitstel

Het gemeentebestuur ging akkoord met de snelheidsbeperking, 
maar wil die pas invoeren als de parking aangelegd is. Wanneer 
die aanleg op de planning staat is onduidelijk. “Onbegrijpelijk”, 

zegt Sabine Wyns. “De snelheidsbeperking kan nu al gemak-
kelijk ingevoerd worden. Ze zou de verkeersveiligheid ten goede 
komen.”

Gemeenteraadslid Sabine Wyns ziet de beperking tot 50 km/u 
liever vandaag dan morgen ingevoerd worden.

Steeds meer gemeenten richten fietsstraten in om de veiligheid en het comfort van fietsers te verhogen. 
Dat daar ook in Holsbeek nood aan is, blijkt onder meer uit het ‘Fietsrapport 2022’. “Helaas loopt onze 
gemeente achter. Onder meer de Horststraat, Luttelkolen, Klein Langeveld, Kerkstraatje en Losting 
komen nochtans in aanmerking”, stelt Jo Vanmechelen vast. “Ook een verkeersfilter kan nuttig zijn om 
het verkeer te reguleren en de buurt veiliger, comfortabeler en leefbaarder te maken.”

Gemeentebestuur loopt steun mis

Gemeenten die investeren in een betere fietsinfrastructuur kunnen daarvoor op Vlaamse steun 
rekenen. Voor iedere 2 euro die een lokaal bestuur investeert, legt Vlaanderen 1 euro bij. Holsbeek 
kan zo tot september nog bijna 230.000 euro subsidies aanvragen. “We riepen het gemeentebestuur 
op om zeker tijdig een dossier in te dienen. Maar volgens het bestuur komt de herinrichting van 
Holsbeek-Dorp nu aan de beurt en moet er eerst nog een globaal mobiliteitsplan opgemaakt worden, 
waardoor er weinig tijd overblijft. Onze gemeente dreigt zo de Vlaamse steun te mislopen”, betreurt 
Jo Vanmechelen.

holsbeek@n-va.be
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Vlaams Parlementslid Arnout Coel op bezoek bij landbouwers in Holsbeek
Samen met federaal parlementslid � eo Francken en onze gemeenteraadsleden Sabine Wyns en Herman Van Criekingen 
bezocht Vlaams Parlementslid Arnout Coel varkensboer Bart Van Criekingen. Het werd een gesprek met een gemotiveerde 
landbouwersfamilie die met veel passie en doorzettingsvermogen een modern, aangepast bedrijf oprichtte.

Niet alleen Bart en zijn vrouw werken elke dag keihard op hun 
bedrijf. Ook hun kinderen staan klaar om een toekomst in de 
landbouw uit te bouwen. Met het recente stikstofakkoord in het 
achterhoofd was dat meteen ook het belangrijkste gespreks-
onderwerp. Welke toekomst is er nog voor de Vlaamse landbouw?

Boeren zijn broodnodig

De Oekraïnecrisis toont duidelijk het belang aan van voedsel-
zekerheid en voedselonafhankelijkheid. We hebben onze boeren 
dan ook, letterlijk, broodnodig. Vanuit een rechtszeker, wetge-
vend kader moeten we onze boeren kansen geven om te onder-
nemen. Maar in een versnipperd Vlaams landschap, zeker ook 
in onze regio, zullen natuur en landbouw daarbij onvermijdelijk 
hand in hand moeten gaan. Op Arnout en Theo kunnen onze 
boeren alvast rekenen om hun belangen ook in de toekomst te 
verdedigen.

Arnout Coel vertolkt de stem van de landbouw in Brussel

Als zestienjarige sloot Arnout zich al aan bij de N-VA. Hij groeide 
op in Rotselaar en woont sinds 2016 in Lubbeek met zijn vrouw en 
twee zoontjes. Eerst als kabinetssecretaris en raadgever begroting 
bij toenmalig staatssecretaris Theo Francken en daarna als staf-
medewerker op het kabinet van minister Ben Weyts deed hij al heel 
wat ervaring op in de Wetstraat. Ook achter de schermen bij de 
partijwerking in de regio nam zijn engagement verder toe. 

‘Toer De Boer’
Arnout zetelt sinds oktober 2019 in het Vlaams Parlement. Hij werkt 

er op de thema’s onderwijs, landbouw en platteland en begroting. 
Met zijn ‘Toer De Boer’ bezocht hij al heel wat landbouwers in 
Vlaams-Brabant en ver daarbuiten. Hij wil luisteren naar de boe-
ren en hun stem vertolken in Brussel. Arnout pleit er voor heldere 
regels die zinvol zijn, uitvoerbaar en voldoende voeling hebben met 
goede landbouwpraktijken en die niet alleen goed klinken achter een 
bureau in Brussel. 

Wilt u Arnout ontmoeten? Kom dan gezellig 
mee ontbijten op zondag 22 mei. Meer info op 
pagina 1 en op www.n-va.be/holsbeek.

Arnout Coel, Sabine Wyns, Theo Francken en Herman 
Van Criekingen gingen een kijkje nemen in het moderne 
bedrijf dat Bart Van Criekingen en zijn gezin oprichtten. 

Bestuur van N-VA Holsbeek gaat versterkt door
In maart kozen de N-VA-leden van Holsbeek een nieuw bestuur. Wij stellen de nieuwe ploeg aan u voor. 

Sabine Wyns kreeg het volle vertrouwen van onze partijleden en blijft de volgende drie jaar voorzitster. Bovendien werd de huidige 
bestuursploeg volledig herverkozen en komen er vijf extra bestuursleden bij. Stijn Den Tempst werd bevestigd als sterke ondervoor-
zitter en Mieke Laridon blijft zich volledig inzetten als secretaris. De ervaren Ortwin Reymen zal de taak van penningmeester op 
zich nemen en Anne Grammet blijft organisatieverantwoordelijke. Als ledenverantwoordelijke zal ook Joke Gysel een belangrijk 
aanspreekpunt zijn. 

Enthousiasme en ervaring

Voorzitster Sabine Wyns is bijzonder verheugd: “Naast 
onze gemeenteraadsleden Jo Vanmechelen en Herman 
Van Criekingen en samen met Kate Mys en Mia Demarsin 
versterken we onze ploeg nog met Nele Barthier, Phil Peeters 
en Steven Vanderkerken. Nieuw bestuurslid Maurino 
Catanzaro wil als jongerenverantwoordelijke samen met 
ons jongste bestuurslid Mika Houtmeyers de jongeren in 
Holsbeek aanspreken. Tussen de leden zit zowel jeugdig 
enthousiasme als de nodige ervaring. Een gezonde mix van 
personen met allerlei profielen. Samen werken we verder 
voor Holsbeek.”
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Solidair met Oekraïne
De door de Russische president Poetin bevolen aanval op 
Oekraïne laat niemand onbewogen. Het is voor het eerst in 
een lange periode dat de oorlog nog zo dichtbij kwam. 
Wanneer de oorlog aan onze voordeur staat, is het erg 
belangrijk om samen een duidelijk standpunt in te nemen. 
N-VA Holsbeek vroeg daarom aan alle leden van de 
gemeenteraad om met klem de invasie in Oekraïne te 
veroordelen en namens de hele Holsbeekse bevolking onze 
steun uit te spreken voor het Oekraïense volk.

“Het is belangrijk dat we de oorlogsmisdaden in Oekraïne 
krachtig veroordelen,” zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen, 
“om onze waarden te verdedigen, om de mensen te ondersteu-
nen en om vast te leggen dat dit een grens is die overschreden 
werd. We doen dit via een motie die oproept tot solidariteit met 
het Oekraïense volk en die tegelijk het ongenoegen laat blijken 
over de schendingen van de burgerrechten in de Russische 
Federatie. We roepen op om de vijandelijkheden onmiddellijk 
te beëindigen en om een vredesakkoord te sluiten.” 

Verantwoordelijkheid nemen

Naast deze symbolische oproep is de financiële en materiële 
steun aan de Oekraïense bevolking uiteraard onmisbaar en 
roepen wij onze inwoners op om hun solidariteit te blijven 

aanhouden. “We zullen nog lang ons best mogen doen voor 
deze mensen. De federale overheid moet samen met Vlaanderen 
en de lokale besturen haar verantwoordelijkheid opnemen en 
humanitaire hulp bieden aan de vluchtelingen uit Oekraïne. 
We kunnen wel niet van onze burgers verwachten dat zij alle 
Oekraïense vluchtelingen een duurzame verblijfsoplossing aan-
bieden, het is noodzakelijk om samen met de lokale besturen 
waar mogelijk te voorzien in collectieve opvang.”

Opmerkelijk: Nadat wij onze motie indienden – vijf dagen voor de gemeenteraad – diende de meerderheid plots zelf ook nog een gelijkaar-
dige motie in vanuit de Europese koepel van steden en gemeenten, gesteund door de VVSG. Zonder voorafgaand overleg, waartoe wij altijd 
bereid zijn, werd dan op de raad beslist om onze motie niet goed te keuren en die van de meerderheid wel. Wij keurden beide moties goed, 
een politiek spel wensen we hier niet van te maken.

Onze gemeente draagt vrede hoog in het vaandel. 
De wereldvredesvlam, symbool voor eenheid en wereldvrede, 
neemt dan ook een prominente plaats in.

Provincie plant bos aan in Holsbeek
Vorige maand startte de aanplant van maar liefst 16.100 
bomen op een terrein van 6,65 hectare langs Langaard in 
Nieuwrode. Bosgroep Vlaams-Brabant voert de werken uit in 
opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. 

In de zomer van 2019 startte de provincie met het grootste 
natuurherinrichtingsproject van Vlaanderen, namelijk de sane-
ring van de bodem van het meer in provinciedomein Het Vinne 
in Zoutleeuw. “Dat was nodig om de prachtige biotoop in en 
rond Het Vinne te herstellen en te beschermen”, stelt N-VA-
gedeputeerde en voorzitter van Bosgroep Vlaams-Brabant Bart 
Nevens. “Om die natuurherinrichtingswerken te realiseren, 
moest er een stuk ontbost worden. Daarvoor moet 5,59 hectare 
gecompenseerd worden. Dit nieuwe bos in Nieuwrode kadert in 
deze compensatie, maar we planten met 6,65 hectare meer aan.”

Iedereen welkom

“We moeten niet alleen investeren in de gezondheid van onze 
bossen, maar ook in méér bos. Zodat al die oude en nieuwe 
bossen groeien tot één groot groen netwerk. Langaard is hier-
van een mooi voorbeeld”, vervolgt Bart Nevens. In een latere 
fase wordt er ook een wandelpad aangelegd. “Bossen hebben 
namelijk ook een belangrijke welzijnsfunctie. Doordat we het 

bos openstellen voor wandelaars, kan iedereen genieten van dit 
nieuwe stuk natuur.” 

“N-VA Holsbeek is net als de gemeente bijzonder verheugd 
met de aanplant van meer bos”, zegt gemeenteraadslid Sabine 
Wyns. “Wij hebben al de ondertekening van het bomencharter 
op de gemeenteraad gebracht om meer bos aan te planten in 
Holsbeek. We wachten nu ook op verdere initiatieven vanuit 
het huidige bestuur.”

“We moeten niet alleen 
investeren in de gezondheid 
van onze bossen, maar ook 
in méér bos”, zegt gedepu-
teerde Bart Nevens.

www.n-va.be/holsbeek
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Vraag naar versnelde opening extra 
spitsstrook E314 richting Brussel
In september 2021 vroeg N-VA Holsbeek aan het bestuur van 
Holsbeek om samen met de andere buurtgemeenten de ope-
ning van de extra spitsstrook op de E314 richting Brussel te 
bepleiten bij de Vlaamse overheid. Op de gemeenteraad van 
maart werd een resolutie hierrond goedgekeurd. 

In 2021 werden er vanuit Leuven richting Aarschot spitsstroken 
aangelegd. In februari 2022 werd de spitsstrook richting 
Aarschot in gebruik genomen, in functie van het verkeer vanuit 
de stad tijdens de avondspits. “Het viel ons op dat deze infra-
structuurwerken in beide richtingen identiek werden uitge-
voerd,” zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen, “vandaar al 
in 2021 onze oproep aan het bestuur van Holsbeek om ook de 
opening van de spitsstrook richting Brussel te bepleiten bij de 
Vlaamse overheid. Die zal zeker de ochtendspits vlotter laten 
verlopen, met minder verkeer in onze dorpskernen en aan onze 
schoolpoorten tot gevolg.”

Goed voor veiligheid en leefbaarheid

“We zijn blij dat de gemeente de hoogdringendheid van de 
spitsstrook inziet en onze vraag nu ook officieel via de gemeente-
raad laat bekrachtigen, net zoals in Rotselaar”, zegt gemeente-
raadslid Sabine Wyns. “Vooral omdat er in de nabije toekomst 

werken aan de Aarschotsesteenweg en de rotonde in Rotselaar 
gepland zijn, is een vlotte doorstroming op de E314 van belang. 
Het is een goede zaak voor de verkeersveiligheid en de leef-
baarheid in de dorpen in de buurt van de snelweg, die al jaren 
geconfronteerd worden met toenemend sluipverkeer dat de files 
op de E314 ontwijkt.”

Beweeg mee in onze mooie gemeente
In 2021 stapte onze gemeente onder impuls van de welzijnsraad mee in het 
project ‘10.000 stappen’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dit is een 
project van vier jaar waarin u ertoe wordt aangezet om te bewegen. Om op 
en top gezond te blijven, zet u als volwassene best elke dag 10.000 stappen, 
of 8.000 als 65-plusser. Nadat er vorig jaar al een twintigtal straten werden 
uitgeroepen tot ‘stapstraten’, komen er nu ook beweegroutes en stapstraat-
wandelingen bij. 

Bij de start vorig jaar lag de focus op 
het zichtbaar maken in het straatbeeld 
van de boodschap ‘Elke stap telt’. Op 
vraag van de bewoners werden een 
twintigtal straten uitgeroepen tot 
‘stapstraten’. Ze kregen een bordje met 
het aantal stappen dat u zet als u de 
straat door wandelt. Dit jaar worden in 
elk dorp de stapstraten met elkaar ver-
bonden tot beweegroutes. Bovendien 
worden er vijf stapstraatwandelingen 
georganiseerd. De welzijnsraad nodigt 
iedereen uit om mee te stappen.

Wandel mee

“Ik ben ervan overtuigd dat vol-
doende bewegen enorm belangrijk is 
voor een lang en gezond leven”, zegt 
bestuurslid Mieke Laridon. “Daarom 
draag ik als lid van de welzijnsraad 
heel graag mijn steentje bij aan dit 

project. In februari zijn we gestart 
in Kortrijk-Dutsel en in maart was 
Holsbeek-Dorp aan de beurt. Op zon-
dag 24 april is iedereen welkom voor 
de wandeling van Holsbeek-Plein. We 
vertrekken om 10 uur aan jeugdhuis 
’t Veldeke voor een wandeling van 
ongeveer 6,5 kilometer, goed voor 
een dikke 9.000 stappen. Deze editie 
wordt opgenomen in de plaatselijke 
‘Burendag’, een proficiat hiervoor aan 
de buurt en de lokale verenigingen. 
In mei en juni staan de beweegroutes 
van Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode 
op het programma.”

Samen wandelen is niet alleen gezond, 
het is ook een ideale manier om men-
sen uit de buurt te ontmoeten. N-VA 
Holsbeek steunt dit initiatief van de 
welzijnsraad dan ook ten volle. 

Op vraag van N-VA Holsbeek bepleit het gemeentebestuur een 
snelle opening van de spitsstrook richting Brussel. 

Bestuursleden Mieke Laridon en Kate Mys hopen 
dat zoveel mogelijk Holsbekenaren meewandelen.

holsbeek@n-va.be
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