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Blijven waken over 
gemeentelijk beleid

Beste Holsbekenaar, 

Wanneer ik dit voorwoord schrijf, is 
het nieuwe jaar pas begonnen. In 
naam van N-VA Holsbeek wens ik u 
het allerbeste toe voor 2022.

In het nieuwe jaar blijven we onze rol 
als oppositiepartij ter harte nemen om 
ervoor te zorgen dat onze gemeente 
degelijk bestuurd wordt. Dat betekent 
dat we controle blijven houden op 
de gemeentelijke activiteiten, foute 
beslissingen afkeuren en onze volle 
medewerking verlenen aan projecten 
die onze gemeente vooruithelpen. We 
blijven ook zelf constructieve voorstel-
len doen, waarvan u als inwoner 
gelukkiger wordt. 

De belangrijkste onderwerpen waarop 
we blijven hameren vindt u in onze 
driemaandelijkse huis-aan-huisbladen. 
Zo kan u zelf volgen waar onze 
accenten liggen. In deze publicatie 
leest u vooral over de bijsturing van 
de meerjarenplannen, zeg maar het 
dagdagelijkse beleid op alle domeinen 
dat onze gemeente gezond en leef-
baar moet houden. Wij waken erover 
dat die plannen daadwerkelijk worden 
uitgevoerd, en dat op een fi nancieel 
gezonde manier.

Met veel enthousiasme staan wij in 
2022 en de volgende jaren voor u 
klaar.  

Jo Vanmechelen
Gemeenteraadslid

N-VA Holsbeek pleit voor geleidelijke afbouw 
van lokale opvang van asielzoekers
Eind 2021 werd ons land opnieuw geconfronteerd met een vluchtelingencrisis. 
Het aantal asielaanvragen stijgt. De federale overheid hee�  de gemeenten daarom 
gevraagd of zij de capaciteit van lokale opvanginitiatieven willen uitbreiden. 
N-VA Holsbeek pleit voor een geleidelijke a� ouw en stopzetting van die lokale 
opvanginitiatieven binnen de gemeente.

In 2021 werden bijna 26.000 nieuwe 
asielaanvragen ingediend in ons land. 
De opvangcapaciteit zit stilaan vol. De 
federale overheid blijft op zoek gaan naar 
extra opvangcapaciteit bij de gemeenten, 
met name in de lokale opvanginitiatieven. 
Asielzoekers krijgen dan een individueel 
huis of appartement ter beschikking tot 
hun aanvraag behandeld is. Dit soort op-
vang creëert een aanzuigeffect en schept 
verkeerde verwachtingen bij asielzoekers. 
Bovendien blijken twee op de drie asiel-
zoekers geen nood te hebben aan bescher-
ming, volgens de huidige staatssecretaris. 

Lokale opvang niet uitbreiden maar 

afbouwen

Via het OCMW vangt Holsbeek als kleine 
gemeente al een aantal mensen binnen 
de vluchtelingenprocedure op. De bege-
leiding van die mensen is tijdsintensief 
en het OCMW heeft op dit moment geen 
geschikte woning om de opvang uit te 
breiden. De gemeente gaat nu niet in op 
de vraag van de federale overheid, maar 
overweegt dit wel voor de toekomst.

Focussen op integratie van wie hier 

rechtmatig verblijft 

Voor N-VA Holsbeek is opvang in een 
collectief opvangcentrum van de federale 
overheid de algemene regel, waar een 
snelle beslissing op de eerste plaats moet 
komen. Lokale opvang kan enkel efficiënt 
zijn als daar alleen mensen terechtkomen 

die een positieve beslissing kregen, en dus 
baat hebben bij hulp met integratie. Bij een 
negatieve beslissing wordt een terugkeer-
traject opgestart. Bovendien is de organi-
satie van collectieve opvang efficiënter en 
goedkoper, evenals de opstart van een 
terugkeertraject bij een negatieve beslissing. 
Ons gemeentelijk beleid moet volgens ons  
focussen op iedereen die hier rechtmatig 
verblijft, graag integreert en hulp nodig 
heeft. 

Bescherming bieden buiten EU

De N-VA pleit bovendien voor een 
hervorming van het huidige Europese 
asielsysteem naar het Australisch migratie-
model, met veilige opvangfaciliteiten 
buiten de EU. We sluiten onze ogen niet en 
bieden bescherming aan wie er echt nood 
aan heeft, op ons initiatief en rekening 
houdend met onze draagkracht.

Het gemeentelijk beleid moet focussen op 
mensen die hier rechtmatig verblijven en 
willen integreren, niet op asielzoekers van 
wie de aanvraag nog in behandeling is.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever
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•  De werken op de Leuvensebaan deel 3 zijn klaar. 
Een goede zaak.

•  Het project Nobelberg, Burgemeesterstraat en Sint-Maurusstraat zit in de voorontwerpfase. 
De aanleg wordt nu al verschoven naar 2023. Het succes van dit deel zal ook afhangen van het 
uiteindelijke ontwerp dat het bestuur zal voorleggen. Voor N-VA Holsbeek blijft de enkele rijrich-
ting de beste keuze. Zo ontstaat er een betere spreiding van de lasten, een betere doorstroming en 
een aangenamere inrichting voor bewoners en handelaars, met meer groen, parkeerplaatsen en 
bredere voetpaden. Voor ons is ook het luik burgerparticipatie belangrijk, waarbij alle betrokke-
nen gehoord en ingelicht worden via een participatiemoment en waarbij inspraak mogelijk is.

•  Een ontwerp van de heraanleg van de Gravenstraat, Rodestraat en Hoekje zal in 2022 
voorgelegd worden, met een uitbreiding naar de Pastoriedreef en het Kerkplein in Sint-
Pieters-Rode en de Hertstraat. Wij pleiten ervoor om de dorpskern in Sint-Pieters-Rode 
mooi in te richten met meer groen en verblijfsruimte, zoals een dorpsplein hoort te zijn. 
Een gezellige dorpskern moet zich duidelijk afscheiden van de doorlopende verkeersas. Bij 
het Ruggengraatproject is daar doorgaans te weinig aandacht voor. Wanneer de werken 
zullen starten, is nog niet duidelijk.

•  De heraanleg van Hooghuis, Losting, Zandstraat en Plamootstraat werd al verschoven. Dat 
betekent ook dat de Appelweg en Vlasselaar niet aan de beurt zullen komen. Een teleurstelling 
voor de inwoners. Om nog maar te zwijgen van andere wegen die dringend aan vernieuwing toe 
zijn maar nog niet ingepland staan: de Langestraat, het Rot, de Veeliedenstraat ...

•  Wij missen een duidelijk omschreven erosiebestrijdingsplan. Een aantal maatregelen 
zoals wachtbekkens hebben hun nut al bewezen. Nu verwachten we verdere actie met een 
duidelijke planning. De gemeente maakt nu toch op onze vraag een hemelwaterplan op, 
waar ze dat eerst niet nodig vond. Zo’n plan is nuttig om wateroverlast te vermijden.

•  We halen nogmaals het gebrekkige onderhoud van de kerkhoven en het openbaar domein aan.

•  Trage wegen en buurtwegen werden veel gebruikt tijdens de coronacrisis. Wij blijven 
het jammer vinden dat het bestuur geen gebruik wil maken van de gesubsidieerde, 
voorgevormde, uniforme naambordjes van de provincie, zoals in onze buurgemeenten. 
Wij pleiten voor een opwaardering en een uitgewerkt tragewegenplan.

Duurzame 
investeringen 
in openbaar 

domein

Een heraanleg van de Nobelberg dringt zich op. 

 Een leefbare dorpskern in Sint-Pieters-Rode is nodig.

 Uniforme tragewegenbordjes, alstublieft.

Er komt dan toch een hemelwaterplan. 

Halfweg de bestuursperiode: N-VA Holsbeek evalueert het beleid 
In december 2021 was er opnieuw een herziening van de meerjarenplanning van de gemeente. Nu we halfweg de bestuursperiode zijn, geven we u graag een overzicht van onze aandachtspunten en bedenkingen daarbij. We doen dat door enkele beleidsdomeinen te overlopen. Hoever staat het met de belo� es en realisaties van het huidige bestuur? 

De N-VA had de voorbije drie jaar nogal wat vragen over de concrete uitvoering van alle actieplannen in de verschillende beleidsdomeinen. Uit de antwoorden blijkt vandaag dat er vooral nog “veel nagedacht zal worden” … en dat lang niet alles gerealiseerd zal worden.

Voor een uitgebreid verslag van onze vragen en tussenkomsten in de gemeenteraad kan u steeds terecht op onze website www.n-va.be/holsbeek en onze Facebookpagina N-VA Holsbeek. 
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•  Dit jaar komt er een nieuw mobiliteitsplan. De N-VA pleit voor een degelijk 
fiets- en parkeerbeleid, waarbij de veiligheid op kleine wegen en de aanpak 
van sluipverkeer vooropstaan. We kiezen ook voor een mobiliteitsinfra-
structuur waarbij een vlotte doorstroming mogelijk is. Volgens ons moet er 
bovendien dringend werk gemaakt worden van fietsstraten, bijvoorbeeld in 
de Horststraat, het Langeveld, het Klein Langeveld en het Kerkstraatje.

•  De rapportering rond het gemeentelijk klimaatactieplan vinden wij nog altijd heel onduidelijk. De investeringen 
zitten verspreid over alle beleidsdomeinen en een concreet, overzichtelijk energiezorgplan ontbreekt. 

•  Volgens ons blijft naast sensibilisering een 
striktere handhaving met GAS-boetes belangrijk, 
zeker rond zwerfvuil, sluikstort, milieu en aanslui-
ting op de riolering. Ook bij bouwmisdrijven en het 
lokale woonbeleid is handhaving noodzakelijk. 

•  Het onderzoek naar een 
geschikte hondenlosloopweide
is nog altijd aan de gang.

•  “We ondersteunen de landbouwers in hun werking”, een mooi actieplan, 
maar we vinden geen concrete acties. Er is nog altijd geen landbouwraad. Wij 
denken bijvoorbeeld aan het promoten van bezoekdagen bij landbouwers in 
onze scholen (‘Boeren met klasse’). Een andere actie die onze steun krijgt, is een 
platform waarbij inwoners, winkels en landbouwers met elkaar in contact 
komen en waar ze terechtkunnen voor een overzicht van het lokale aanbod. 
Een label ‘geteeld in Holsbeek’ hoort daarbij.

•  Na onze vraag om het bomencharter te ondertekenen zodat het planten van bomen 
geen dode letter blijft, wordt nu jaarlijks een extra budget van 7.500 euro voorzien voor 
boomplantacties. Bravo! Over onze vraag naar een geboortebos wordt nagedacht. 

•  Komt er een charter duurzame events? Ons 
voorstel om herbruikbare bekers te voor-
zien voor verenigingen werd afgeschoten. 
In de plaats komt er een raamovereenkomst 
met Interleuven waarbij verenigingen zelf 
bekers kunnen huren tegen een voordeel-
tarief. Voor ons is dit een teleurstelling, 
want deze beslissing betekent opnieuw een 
extra kost voor onze verenigingen.

•  Het digitale participatieplatform ‘Samen naar een toekomst voor onze 
dorpskernen’ werd opgestart. Ongeveer 320 mensen gaven online input en 34 
mensen schreven zich in voor begeleide wandelingen. Een lage opkomst vol-
gens ons, mede door corona, maar ook door te weinig visibiliteit. Bevragingen 
via brochures per post of meer aanwezigheid in het straatbeeld met bijvoor-
beeld affiches hadden kunnen bijdragen tot meer input van de inwoners. 
Toch was er een duidelijke trend in de reacties: het behoud van waardevolle 
dorpsgezichten, van gebouwen met erfgoedwaarde en van open ruimte vinden 
inwoners belangrijk. De nood aan een plaats voor ontspanning, ontmoeting 
en sociaal contact in een gezellige dorpskern is groot. Meer betaalbare, 
kwaliteitsvolle woonvormen zijn al langer gewenst in Holsbeek. N-VA Holsbeek 
wil samen werk maken van een toekomstvisie voor onze gemeente waarbij 
het dorpskarakter en het dorpsgevoel vooropstaan.

Duurzaam 
ruimte-, 

natuur-, en 
milieubeheer

 Meer bomen? Ja!

Gezocht: hondenlosloopweide. 

 Holsbeek, landbouwgemeente!

De Horststraat wordt beter een fi etsstraat. 

Halfweg de bestuursperiode: N-VA Holsbeek evalueert het beleid 
In december 2021 was er opnieuw een herziening van de meerjarenplanning van de gemeente. Nu we halfweg de bestuursperiode zijn, geven we u graag een overzicht van onze aandachtspunten en bedenkingen daarbij. We doen dat door enkele beleidsdomeinen te overlopen. Hoever staat het met de belo� es en realisaties van het huidige bestuur? 

De N-VA had de voorbije drie jaar nogal wat vragen over de concrete uitvoering van alle actieplannen in de verschillende beleidsdomeinen. Uit de antwoorden blijkt vandaag dat er vooral nog “veel nagedacht zal worden” … en dat lang niet alles gerealiseerd zal worden.

Voor een uitgebreid verslag van onze vragen en tussenkomsten in de gemeenteraad kan u steeds terecht op onze website www.n-va.be/holsbeek en onze Facebookpagina N-VA Holsbeek. 
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•   Met een aanvullende personenbelasting van 7 procent en 818,64 gemeentelijke opcentiemen houdt 
Holsbeek de belastingen voor de inwoners laag. Voorlopig blijft het meerjarenplan financieel in evenwicht. 
Maar de gemeente blijft wel verder schulden opbouwen: die lopen op tot meer dan 1.500 euro per inwoner.

•   De enige gemeentelijke actieplannen rond politiewerking zijn de oprichting 
van buurtinformatienetwerken (BIN’s) en de uitrol van ANPR-camera’s.
We roepen nogmaals op om daar vaart achter te zetten.

•  Op het gebied van modernisering en dienstverlening aan de bevolking loopt Holsbeek achter. Zo heeft 
Holsbeek nog altijd geen gemeentelijke Facebookpagina. Ook worden er – ondanks herhaaldelijk aandrin-
gen van de N-VA – nog steeds geen audio-opnames van de gemeenteraad gemaakt. Er is nu wel een budget 
voorzien voor nieuwe audiovisuele uitrusting van de raadzaal om het digitaal vergaderen te ondersteunen, 
maar zonder de optie livestream. Hoe koppig kan men zijn? In deze tijden kan en moet het anders! 

•  De aanpassingswerken voor het gemeentehuis werden oorspronkelijk begroot op 
250.000 euro. Voor 2022 heeft het bestuur nu plots beslist om te renoveren voor een 
bedrag van 1,35 miljoen euro. Ja, u leest het goed. Dat is dan toch een totaalrenovatie, 
zou u denken? Uiteraard wordt er heel wat gerenoveerd, maar de verlichting wordt 
slechts gedeeltelijk vernieuwd en de vochtschade in de kelder wordt niet aangepakt. Er 
wordt niet geïnvesteerd in een ventilatiesysteem, wat toch wel belangrijk is naar de toe-
komst toe. De nieuwe verwarmingsinstallatie zal nog steeds op gas werken. Er is geen 
stabiliteitsstudie uitgevoerd, waardoor er geen garantie is dat het dak sterk genoeg is 
om de nieuwe isolatie en zonnepanelen te dragen. Is hierover wel voldoende nagedacht?

•  De sportsite Bruul zal nu al meer kosten dan oorspronkelijk begroot 
was. Dat er zoals beloofd gevoetbald zal worden in de zomer van 2022, 
zit er niet in. Tot nu toe blijft het bij aankondigingspolitiek. Ook de 
verdere inrichting van sportsite Holsbeek blijft vaag en de investerin-

gen worden deels doorgeschoven naar 2023. 
Over de concrete planning voor de beloofde 
skateparken en Finse pistes bleef het bestuur 
eveneens vaag. Moderne, bereikbare sport-
infrastructuur voor een breed publiek waarbij 
belastinggeld zo efficiënt mogelijk besteed 
wordt, staat bij ons voorop.

•  Hoever zou het staan met de 
oprichting van een Digipunt voor 
onder anderen onze senioren? Zoals 
bij veel projecten wordt ook hier 
weer corona ingeroepen als reden 
voor de vertraging. En wat was nu 
net belangrijk tijdens deze crisis …?

•  Wat het kmo-beleid betreft blijven we op 
onze honger zitten. Er is een groot gebrek 
aan initiatieven en ook het overleg en 
de samenwerking met de kmo-raad kan 
volgens ons beter. Het zijn hoofdzakelijk 
privé-initiatieven die de lokale midden-
stand in de belangstelling zetten. Wij 
verwachten echt meer actie en appreciatie 
vanuit het gemeentebestuur. 

•  Er is nog steeds geen adviesraad 
Toerisme samengekomen. 
Gelukkig zet de provincie Vlaams-
Brabant wel in op toerisme in de 
streek en plaatste ze bijvoorbeeld 
recent infoborden op de site van het 
kasteel van Horst.

Organisatie 
en dienst-
verlening

Financiën

 Een duur gemeentehuis.

 Sportsite Bruul is toekomstmuziek.

 Het blijft wachten op de verdere invulling van de sportsite Holsbeek-Dorp.

 Waar en wanneer komt er een skatepark?
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Vrijetijds-
aanbod

Veiligheid
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N-VA Holsbeek bezoekt kasteel van Horst
Het kasteel van Horst blij�  fascineren. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Allessia Claes (N-VA) uit Scherpenheuvel-
Zichem opvroeg bij Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Ondanks de sluiting van het kasteel 
van Horst wegens instabiliteit en veiligheid enerzijds, en de lopende restauratie anderzijds, worden er nog regelmatig activitei-
ten georganiseerd. N-VA Holsbeek bracht het kasteel een bezoek samen met Allessia Claes, Herita en het Horstgenootschap. 

Het Horstgenootschap, opgericht in 2018, telt momenteel twaalf 
actieve vrijwilligers. Samen met Herita houden zij de kasteelsite 
van Horst levend. “Sommigen zetten zich al meer dan dertig
jaar in voor het kasteel. Zonder de inzet en steun van de 
vrijwilligerswerking redt ons erfgoed het niet”, zegt Allessia 
Claes, Vlaams Parlementslid voor de N-VA.

Succesvolle rondleidingen

Vorig jaar organiseerden Herita en het Horstgenootschap 
activiteiten rond Erfgoeddag. Tijdens Open Monumentendag 
was er een begeleid bezoek mogelijk in een vijftal ruimtes van 
het kasteel. “Dat was uitzonderlijk: voor het eerst sinds de slui-
ting in 2017 werd het kasteel opengesteld voor het publiek. De 
rondleiding met focus op de resultaten van de vooronderzoeken 
werd met veel enthousiasme onthaald door 185 bezoekers”, 
verduidelijkt Allessia Claes. “Gezien het grote succes werden 
ook op de Archeologiedagen twee ruimtes en de binnenkoer 
opengesteld voor zo’n 400 bezoekers.”

Fondsenwerving

Voor de restauratiewerken kan Herita op financiële steun van de 
Vlaamse overheid rekenen. Daarnaast lanceerde de vereniging 
de fondsenwervingscampagne ‘Vrienden van het kasteel van 
Horst’. Momenteel staat de teller op 20.000 euro, maar er wordt 
op 200.000 euro gemikt. “2022 moet met de start van de 
effectieve werken aan het kasteel voor een nieuwe dynamiek 
zorgen waarbij sponsors en bedrijven aangetrokken kunnen 
worden en activiteiten georganiseerd kunnen worden ten 
voordele van het kasteel”, zegt Allessia. 

Mooie toekomst

“We zijn in Holsbeek enorm trots op het kasteel en zijn blij dat 
na een grondige studie de restauratie ook zichtbaar zal starten. 
Wat wij hier bij deze rondleiding gezien hebben zal ook voor het 
grote publiek te zien zijn tijdens werfbezoeken in samenwerking 
met Herita”, zegt Sabine Wyns, voorzitter van N-VA Holsbeek. 
“Wij zijn Herita en het Horstgenootschap enorm dankbaar. 
Dankzij hun enthousiasme wordt de site in moeilijke tijden 
levend gehouden. We zijn er vast van overtuigd dat het kasteel 
een mooie toekomst te wachten staat.”

Gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) opent eerste infopunt ‘Platteland Troef’

Toerisme Vlaams-Brabant opende aan het kasteel van Horst een infopunt om mensen op weg te helpen om de 
plattelandsregio beter te verkennen. Het nieuwe infopunt is gemaakt in hout en kreeg de vorm van een zitelement. 
De vorm verwijst met kantelen en schietgaten naar de donjon van het kasteel. 

Goed voor lokale economie
In de vier hoekpunten krijgt 
u tips over uitstappen en 
ontdekkingen in de regio. 
Het is de bedoeling dat u als 
bezoeker bij de lokale hande-
laar, een café of B&B terecht-
kan voor tips om de regio 
te ontdekken en voor een 
wandel- of fietskaart. Zulke 
investeringen komen altijd de 
lokale economie ten goede.

 N-VA Holsbeek kreeg samen met Vlaams Parlementslid Allessia 
Claes een rondleiding van Herita en het Horstgenootschap. 

 Gedeputeerde Gunther Coppens en Sabine 
Wyns, voorzitter van N-VA Holsbeek.

holsbeek@n-va.be
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