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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 25 augustus. De acties en foto’s dateren van voor de verstrenging van de coronamaatregelen.

Provincie keurt verkaveling Schaliëndak af (p. 4)Onderhoud kerkhoven laat te wensen over (p. 2)

N-VA Holsbeek steunt de lokale handel en horeca. U ook?
Om de lokale horeca-uitbaters een hart onder de riem te steken, organiseerde N-VA Holsbeek in mei een ‘win een waardebon’-actie. 
Meer dan twintig winnaars kregen deze zomer van ons een waardebon van 25 euro.

Naast de horecazaken in de fotoreportage kochten we ook nog bons bij J&S Frituur, Kaya Pizza Kebab, Anglo Bowling Holsbeek,  
Jeugdhuis Tveldeke, Den Uitweg, Frituur Magic Fries, Het Wagenhuis Horst, Café Bezzeke 2, Buurthuis Nancy & Geert en  
Café ‘t Klokhuis.

 Onze eerste winnaar is Leon Thuys uit Kortrijk-
Dutsel. Hij wil graag gaan eten met Zuhal Demir 
om de energieproductie in Vlaanderen met haar 
te bespreken. Gemeenteraadslid Herman Van 
Criekingen overhandigde hem een waardebon van 
brasserie Recreatiedomein Blauwmolen.

 Deze kranige dame van 90 jaar won een bon van 
Bistro Bo-Bonne. Zij gaat graag eten met haar zoon 
Herman. Die kwam tijdens de lockdown bij haar 
logeren, zodat ze niet alleen was. Voorzitster Sabine 
Wyns overhandigde de bon met veel plezier aan 
voormalig schepen Maria Sente uit Kortrijk-Dutsel.

 Ondervoorzitter Stijn Den Tempst maakte iemand 
heel blij met een waardebon van Frituur Het 
Jachthuis. Karine Terclavers uit Holsbeek heeft een 
droevig jaar achter de rug. De vriendinnen die haar 
steunden wil ze graag bedanken met een etentje. 
Veel goede moed, Karine, en laat het smaken!

 Catharina Peeleman zorgde de afgelopen maan-
den samen met Johan Lemmens dag en nacht 
voor haar schoonmoeder. Tijd voor een avondje 
uit. Bestuurslid Mia Demarsin overhandigde hun 
een bon van Jos Theys Boerderij. Goed besteed, 
want zij lusten wel een lekker stukje vlees!

 Lies Meeus uit Sint-Pieters-Rode gaat graag eten 
met haar collega-thuisverpleegkundigen. En dat 
hebben ze verdiend! Ondanks het coronavirus zijn 
zij hun patiënten blijven soigneren en dat doen ze nu 
nog. Bestuurslid Kate Mys ging graag langs om haar 
een bon te overhandigen van Tasty Sushi Grill & Bar.

 Nog een winnaar uit Sint-Pieters-Rode! 
Gemeenteraadslid Jo Vanmechelen overhandigde 
een bon aan Henny Van den Eynde. Zij wil graag 
gaan eten met Rik om hem te vertellen dat de 
verandering werkt. Als dat niet mooi is! Genieten 
maar van een etentje in Kwadraat Stonefood.

 Ook Lincy Boon uit Nieuwrode heeft het gezellig 
gaan eten gemist. Bestuurslid Joke Gysel overhan-
digde haar een bon van De Schuur, waar ze met 
haar zoontje veilig kan gaan eten. Ook in deze tijden 
moeten we onze lokale horeca blijven steunen.

 Marietta werd in april 80 jaar. Haar man Paul 
vierde in juli dat hij al 25 jaar met pensioen is. 
Proficiat aan beiden! Bestuurslid Mieke Laridon liet 
hen naar Café Hoger Op gaan voor een drankje en 
een hapje.

 Werner Brusselmans uit Nieuwrode wil altijd wel 
onze Holsbeekse horeca een steuntje in de rug 
geven. Hij kreeg van bestuurslid Anne Grammet een 
bon van Frituur ‘t Smulhoekske in Nieuwrode. Zo 
kan hij al zijn kleinkinderen op frietjes trakteren.
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Groenten kweken in de tuin van uw buur? Dat kan!
Bestuurslid Mia Demarsin woont al van kleins af in het landelijke Kortrijk-Dutsel. Als  
voorstander van de korte keten vindt ze dat we het beter wat vaker dicht bij huis gaan zoeken. 
Omdat Mia zelf een grote tuin heeft, kwam ze op het idee om die met anderen te delen. 

Vorig jaar organiseerde de gemeente Holsbeek de Ronde Tafel van het Klimaat, waar inwoners 
ideeën naar voren konden brengen. Mia’s idee rond deeltuinen haalde de selectie en zo werd ze  
trekker van een werkgroepje dat de actie ondertussen meer vorm gaf.

Ervaringen delen

Heeft u een grote tuin maar kan u hem zelf niet meer onderhouden? Leen dan een stukje aan 
iemand uit de buurt die wil moestuinieren. U heeft leuke contacten met uw buren, u kan uw 
ervaringen met moestuinieren delen én uw tuin blijft onderhouden. Wat u samen wilt bereiken, 
legt u best vast in een afsprakennota en een overeenkomst die u terugvindt op www.holsbeek.be.

Interesse? Contacteer Mia voor meer info via mia.demarsin@n-va.be of 0475 56 19 84.
 Bestuurslid Mia Demarsin deelt 

haar tuin én moestuinervaring.

Onderhoud kerkhoven laat te wensen over
Verschillende kerkhoven in Holsbeek liggen er erbarmelijk bij. “Het onderhoud van een graf is weliswaar voor de nabestaanden, 
maar als er overal hoog onkruid en distels groeien, is het onbegonnen werk. Dan is een bredere aanpak nodig. En wat meer  
respect voor overledenen is wel op zijn plaats”, aldus gemeenteraadslid Sabine Wyns en lid van het BCSD Joke Gysel. 

Al in oktober vorig jaar stelde de N-VA 
voor dat Holsbeek zou instappen in een 
project van Interleuven en samen met 
hen een beheerplan zou opmaken rond 
duurzaam onkruidbeheer. “De toenmalige 
schepen van Milieu gaf toen al toe dat er 
bij de bevolking heel wat commotie was 
rond onkruid op het openbaar domein”, 
zegt Sabine Wyns. “Zij gaf aan dat we 
de bevolking moeten laten wennen aan 
een nieuw sfeerbeeld in de straten en op 
de kerkhoven. Sindsdien doen mensen 
nog steeds geregeld hun beklag over het 
onkruid.”

Respect voor nabestaanden

“Het lijkt erop dat we dit probleem dit 
jaar opnieuw moeten aankaarten bij het 
bestuur van Holsbeek”, gaat Joke Gysel 
verder. “Mensen betalen voor het graf van 
hun geliefde. Is het dan zoveel gevraagd 

om in ruil daarvoor het kerkhof te  
onderhouden? Het kan zijn dat de gemeente 
niet over de nodige tijd en apparatuur  
beschikt om dit werk geheel in eigen  
beheer uit te voeren. Maar dan moet er 
naar een oplossing worden gezocht. Enkel 
het gras maaien volstaat niet.”

Propere gemeente is mooie gemeente

N-VA Holsbeek blijft erbij dat onkruid-
beheer een prioriteit moet worden. In een 
reactie op een reportage van ROB-tv van 
6 augustus belooft de burgemeester een 
onderhoudsvriendelijke aanleg van alle 
kerkhoven, zodat ze er in de toekomst 
proper zullen bijliggen. “Wij volgen dit 
zeker en vast op. Iedereen houdt tenslotte 
van een propere gemeente, want een  
propere gemeente is een mooie gemeente”, 
besluiten Sabine Wyns en Joke Gysel.

 “Sommige mensen vinden zelfs het graf 
van hun dierbare niet meer terug. Er is echt 
nood aan een oplossing”, stellen Sabine Wyns 
en Joke Gysel. 

Gemiste kans voor meer natuur
Vlaams minister Zuhal Demir voorziet 3,3 miljoen euro om Vlaanderen groener te maken. N-VA Holsbeek vroeg een  
stand van zaken. Het gemeentebestuuur diende geen subsidieaanvragen in, waardoor onze gemeente naast de centen greep. 

De ambitie van de Vlaamse Regering is 
groot: 10.000 hectare bos tegen 2030. Eén 
miljoen euro wordt uitgetrokken voor de 
aankoop van gronden voor boscompen-
satie. “Speelbossen en lokale bosuitbrei-
dingsgebieden krijgen voorrang. Daar kon 

Holsbeek zeker en vast gebruik van maken 
om een subsidieaanvraag in te dienen”, 
meent gemeenteraadslid Sabine Wyns.  
“In de beleidsnota van de gemeente staan 
alvast een heel aantal actieplannen klaar 
die hiervoor in aanmerking komen.”

Helaas liet de bevoegde schepen de uiterste 
indieningsdatum van 30 april aan zich voor-
bijgaan. “Het beleidsplan van de gemeente 
lag al klaar in december vorig jaar, dus de 
coronacrisis is geen excuus. Een gemiste 
kans”, besluit raadslid Jo Vanmechelen.
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N-VA Holsbeek dringt aan op uitleensysteem voor herbruikbare bekers
Sinds 1 januari 2020 is het in Vlaanderen niet meer toegestaan om wegwerpbekers te gebruiken op evenementen. Gemeenten 
zijn zelfs verplicht om volledig herbruikbaar te werken. N-VA Holsbeek vindt dat de gemeente dringend werk moet maken van 
een uitleensysteem voor herbruikbare bekers. Ook in tijden van corona moeten we aan de toekomst denken. 

Herbruikbare bekers zorgen voor minder afval en zijn dus goed voor het milieu. Maar de overstap naar die bekers is voor veel van 
onze lokale verenigingen niet evident. N-VA Holsbeek stelt daarom 
voor dat de gemeente voldoende herbruikbare bekers aankoopt, die ze 
aan verenigingen en scholen kan uitlenen. “Als lokale overheid ben je 
in dit duurzame verhaal de ideale partner voor je verenigingen”, zegt 
gemeenteraadslid Sabine Wyns. 

Vlaamse steun

Bovendien ondersteunt de Vlaamse Regering lokale besturen  
momenteel bij de aankoop van herbruikbare bekers, opbergboxen en 
een wasunit voor de reiniging ervan. Lokale besturen en intercommunales 
kregen dit jaar al meer dan 6 miljoen euro subsidies. Toch wees het 
gemeentebestuur het N-VA-voorstel af. 

Gemiste kans

“Het gemeentebestuur wil hierin niet investeren en wil geen tijd steken 
in het organiseren van een uitleensysteem. De verenigingen en scholen 
zullen dus zelf op zoek moeten gaan naar alternatieven voor plastic 
bekers. Een gemiste kans om als gemeente een voortrekkersrol op te 
nemen op weg naar een groen en duurzaam beleid”, aldus Sabine Wyns.

 Voor verenigingen is de aankoop van herbruikbare bekers 
een grote investering. 

Uniforme straatnaambordjes voor trage wegen in Holsbeek
De coronacrisis heeft ons allemaal doen beseffen in wat voor een mooie, groene gemeente wij wonen. Iedereen heeft in zijn  
omgeving prachtige wandelwegen, bossen en natuur om zich te ontspannen. De gemeente speelt al lange tijd een voortrekkersrol 
in het beheer van voet- en buurtwegen, maar er ontbreken nog steeds naambordjes.

N-VA Holsbeek stelde voor om een inventaris op te maken van de trage wegen en uniforme, geel-zwarte naambordjes te bestellen bij 
de provincie. Een straatnaambord bij een wegje geeft aan dat het toegankelijk is en dat iedereen het mag gebruiken. Doorsteekjes die 
zichtbaar toegankelijk zijn, worden meer gebruikt. Je promoot zo dus ook het stappen en trappen in de gemeente. 

We stelden eveneens voor om een tragewegenplan op te maken: een 
netwerkkaart die een overzicht biedt van alle trage wegen. Die spelen 
namelijk een belangrijke rol voor allerlei verplaatsingen in onze 
gemeente. 

Gemeentebestuur verkiest duurder alternatief

Helaas stemde het gemeentebestuur beide voorstellen weg. De 
bevoegde schepen gaf aan in de toekomst liever zelf straatnaam-
bordjes te ontwerpen. Een spijtige zaak, aangezien de gemeente zo de 
betaling door de provincie misloopt en zelf voor de kosten opdraait. 
Bovendien staan de uniforme bordjes al in meer dan de helft van de 
Vlaams-Brabantse gemeenten.

Zelfs op het N-VA-voorstel voor een netwerkkaart met alle trage  
wegen erop, werd honend gereageerd. “Er is al een overvloed aan 
kaartjes beschikbaar in Holsbeek”, luidde het bij de meerderheid, 
waarop een heel deel kaartjes uit de oude doos werden bovengehaald.

 De gemeente Holsbeek vroeg al in 2012 ondersteuning aan de 
provincie om haar trage wegen te helpen opwaarderen, maar de 
uniforme naambordjes van de provincie wil het gemeentebestuur 
niet. 
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Kasteel van Horst eind 2024 weer open voor het grote publiek
Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) vroeg begin dit jaar 
aan minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een stand 
van zaken over het Kasteel van Horst. Na enkele jaren stilstand is er weer 
vooruitgang in het dossier. De komende jaren staan er heel wat werken op 
stapel. Eind 2025 zullen alle werken afgerond zijn, maar al vanaf eind 2024 
gaat het Kasteel opnieuw open voor het grote publiek.

Eind 2017 werd het Kasteel van Horst voor het publiek gesloten wegens  
instortingsgevaar. De regering-Bourgeois besliste in 2019 om geld vrij te 
maken voor de herstelling van dit waardevolle historische erfgoed. Na enkele 
moeilijke jaren kunnen de werken en de restauratie eindelijk beginnen.

Toegankelijke site

De werkdam rondom de vijver is al aangelegd en in het najaar zal de toren-
spits er afgenomen worden voor herstel. Eind 2020 begint men met een aantal 
stabiliteitsonderzoeken. Volgend jaar vangen dan de eigenlijke restauratie-
werken aan. Daarbij zijn zowel de veiligheid als de optimale beleving van de 
site van het allergrootste belang. Ook zal de site toegankelijk worden gemaakt 
voor mensen met een beperking. Eind 2024 gaat het Kasteel opnieuw open 
voor het grote publiek. De volledige restauratie zal tegen eind 2025 klaar zijn.

N-VA Holsbeek is enorm blij dat Vlaanderen deze unieke waterburcht in ere 
herstelt. Uw lokale verkozenen zullen het proces de komende jaren van nabij opvolgen.  

Provincie keurt verkaveling  
Schaliëndak op Holsbeek-Plein 
volledig af
Na de afkeuring van de vergunning voor het bouwen van 
twaalf woningen in de tuin, keurt de deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant nu ook de vergunning voor de verbouwing 
van hoevegebouw Schaliëndak en de bouw van acht apparte-
menten volledig af. N-VA Holsbeek reageert opgelucht. “In de 
toekomst zal een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden 
die wel degelijk rekening houdt met de buurt en de erfgoed-
waarde van deze site”, zegt gemeenteraadslid Sabine Wyns.

Een 60-tal buurtbewoners van Holsbeek-Plein diende begin dit 
jaar beroepschriften in bij de provincie Vlaams-Brabant om een 
aantal tekortkomingen van project Schaliëndak aan te kaarten. 
Volgens hen wordt het project zoals het nu voorligt gekenmerkt 
door winstmaximalisatie voor de projectontwikkelaar en houdt 
het onvoldoende rekening met de omgeving. 

Holsbeek maakt voorbeeldfunctie niet waar

Gemeenteraadslid Sabine Wyns stelt zich al langer vragen  
bij het erfgoedbeleid van de gemeente. Holsbeek is onroerend- 
erfgoedgemeente sinds maart 2017 en heeft dus een voorbeeld-
functie op het vlak van duurzaam behoud en beheer van  
onroerend erfgoed. In de gemeenteraad sprak Sabine haar  
ongenoegen al uit over het lichtzinnig verlenen van een 
verkavelingsvergunning voor het oudste hoevecomplex van 
Holsbeek-Plein: Schaliëndak. Ze benadrukte dat deze site (tuin 
en hoeve) als één geheel beschouwd moet worden en er één 
duidelijk welomschreven bouwproject met respect voor de 
erfgoedwaarde naar voren moet worden gebracht.

Gemeentebestuur ging onzorgvuldig te werk 

“De verkavelingsaanvraag was niet in orde met de gemeentelijke 
stedenbouwkundige regels rond meergezinswoningen, maar 
het gemeentebestuur gaf toch groen licht. Dat is onzorgvuldig 
werk”, stelt Sabine Wyns. De gemeente hield onvoldoende  
rekening met bouwdichtheid, open groene ruimte, verkeers-
veilige toegang, parking en stimulerende maatregelen voor 
duurzame vervoersmiddelen.

Erfgoed veiligstellen

Ook de erfgoedwaarde en herkenbaarheid van de volledige site 
werden tekortgedaan. “Daar ging de provincie terecht tegenin”, 
gaat Sabine verder. “De hoeve en tuin behoren – naast de poort 
van het kasteel van Attenhoven – tot het weinige erfgoed dat 
Holsbeek-Plein nog bezit. Het zijn restanten van het landelijke 
verleden van Holsbeek. Laat ons die voor de toekomst  
veiligstellen.”

 Schaliëndak behoort tot het weinige erfgoed dat Holsbeek-Plein 
nog bezit.

 Vlaams Parlementslid Arnout Coel, gemeenteraads-
lid Sabine Wyns, Kamerlid Theo Francken en Vlaams 
Parlementslid Allessia Claes. 
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Chirolokalen  
Holsbeek-Plein  
veiliger dankzij 
Vlaamse subsidies
Vlaams minister van Toerisme  
Zuhal Demir investeert bijna 1 miljoen 
euro in 62 erkende jeugdverblijven in 
Vlaanderen. De Chiro van Holsbeek-
Plein krijgt 21.600 euro om haar  
lokalen brandveiliger te maken.

Vakantie is een basisrecht, maar jeugd- 
bewegingen of andere grote groepen stoten 

bij het plannen van hun vakantie nog al te 
vaak op drempels. Nochtans moeten ook 
zij op een veilige manier van een deugd-

doende vakantie kunnen genieten. Net 
daarom is het bijzonder belangrijk om te 
blijven investeren in onze jeugdverblijven. 

Waardevolle investering

Vlaams minister van Toerisme Zuhal  
Demir investeert nu via Toerisme Vlaan-
deren bijna 1 miljoen euro in aanpassings-
werken aan 62 erkende jeugdverblijven. 
“Zo krijgt de Chiro van Holsbeek-Plein 
21.600 euro voor de nodige brandveilig-
heidswerken”, zegt Sabine Wyns, lokaal 
N-VA-voorzitster en gemeenteraadslid. 
“Veilige lokalen voor de Chiro en onze 
kinderen: een waardevolle investering 
waarmee we hier in Holsbeek ontzettend 
tevreden zijn.”

Holsbeekse sport-, jeugd-  
en cultuurverenigingen  
krijgen bijna 100.000 euro
Vlaanderen trekt 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, 
jeugd- en cultuurverenigingen. Die liepen door de coronacrisis 
heel wat inkomsten mis. Minister-president en Vlaams  
minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van 
Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel  
van onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven.

Veel van onze lokale verenigingen zagen de laatste maanden heel 
wat inkomsten verloren gaan. Een eetfestijn, een lokale verkoop 
of een jaarlijks optreden geven hun in normale omstandigheden 
de nodige middelen om hun doorlopende uitgaven te bekostigen. 

Motor van het sociale weefsel

“Vlaanderen voorziet nu bijna 100.000 euro voor onze lokale 
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen”, zegt gemeenteraadslid  
Jo Vanmechelen. “Zij zijn de motor van het sociale weefsel in 
onze gemeente. Deze extra middelen zijn voor veel van onze 
verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan,  
en ook een appreciatie voor hun belangeloze inzet.” 

Eerlijke verdeling

N-VA Holsbeek is 
blij met dit Vlaamse 
initiatief en stelt voor 
om samen met de 
adviesraden te bepalen 
hoe de middelen het 
best geïnvesteerd wor-
den. “Op die manier 
kunnen de middelen 
op een eerlijke manier 
verdeeld worden onder 
de verenigingen die de 
steun het meest nodig hebben”, besluit Jo Vanmechelen.

Vlaamse steun voor  
kwetsbare huishoudens
Holsbeek krijgt van Vlaanderen 23.000 euro om het  
sociaal beleid in de gemeente te versterken. In totaal 
trekt de Vlaamse Regering 45 miljoen euro uit om 
steden en gemeenten te ondersteunen. Dat vernam 
N-VA Holsbeek van Vlaams minister van Financiën en 
Begroting Matthias Diependaele. 

De gemeente krijgt ruim 
11.000 euro om lokaal de 
gevolgen van de corona- 
crisis aan te pakken.  
Daarnaast ontvangt  
Holsbeek nog 12.000 euro 
om via een consumptie- 
budget tijdelijk extra 
financiële ondersteuning 
te bieden aan kwetsbare 
huishoudens.

Goed voor koopkracht  
én lokale economie

“Inkopen doen is voor 
kwetsbare gezinnen en  
alleenstaanden met een laag inkomen een van de grootste 
uitgaven. Het OCMW kan met dit budget aankoopbonnen 
van lokale handelaars verdelen onder diegenen die de 
steun echt nodig hebben. Op die manier versterken we 
de koopkracht van kwetsbare gezinnen én geven we de 
lokale economie zuurstof”, zegt Joke Gysel, lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Ten slotte kunnen gezinnen die door de coronacrisis een 
inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen hebben 
van minder dan 2.213 euro per maand, rekenen op een 
eenmalige toeslag van de kinderbijslag. De gezinnen 
moeten daarvoor wel zelf een aanvraag indienen. 

 De Chirolokalen van Holsbeek-Plein worden 
brandveiliger. 

 Onder meer de lokale sportclubs 
zagen de voorbije maanden heel wat 
inkomsten verloren gaan.

 “Het consumptiebudget versterkt 
de koopkracht van kwetsbare 
gezinnen én de lokale economie”, 
zegt BCSD-lid Joke Gysel.

Extra Vlaamse 

middelen voor 

Holsbeek
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september gaan alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

o.a. mondmaskerplicht en tijdelijk verbod op
sport- en buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakken naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders willen hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten missen 
de kinderen. En onze jongeren missen hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen op 1 september weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


