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Beste Holsbekenaren, 

Een natte zomer voert ons 
hopelijk naar een aangename 
herfst met meer vrijheid. De 
hoge vaccinatiegraad in 
Holsbeek hebben we alvast te 
danken aan onze bereidwillige 
inwoners en een goed draaiend 
vaccinatiecentrum met talloze 
vrijwilligers. 

Als lokale N-VA-afdeling staan 
we te popelen om meer onder 
de mensen te komen. Onze eet-
dag in oktober komt eraan en 
volgend jaar hopen we opnieuw 
onze aperitiefbabbels te organi-
seren in alle deelgemeenten. 

Zoals u kan lezen in dit blad 
worden onze voorstellen om 
van Holsbeek een betere en 
mooiere gemeente te maken 
niet altijd op gejuich onthaald 
door de bestuursmeerderheid. 
Dat belet ons niet om steeds 
constructief oppositie te voeren. 
Veilige schoolomgevingen, 
sport voor iedereen en netheid 
zijn prioritair voor ons in onze 
landelijke gemeente. Wij zijn 
dan ook terecht fi er dat onze 
Vlaamse ministers hierop inzet-
ten. Onze gemeente vaart er 
wel bij. 

Sabine Wyns
Voorzitster N-VA Holsbeek

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

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

In het Buurthuis aan de kerk van Nieuwrode

Vanaf 14 uur: N-VA-café: iedereen welkom 

Om 15 uur: Wandeling in Nieuwrode met streekgidsen 

Vanaf 18 uur: Menu
  • Aperitief met hapjes
  • Hoofdschotel, keuze uit: 
    · Varkenswangetjes met krieltjes
    · Witloof met kaas en hesp en krieltjes
    · Lasagne van aubergine met pasta (veg.)
  • Dessert: · Fabiolaschotel 

  Volwassenen: 28 euro | Kind tot 12 jaar: 15 euro

Graag inschrijven voor 15 oktober:
• Voor de wandeling of het menu met vermelding keuze hoofdschotel

• Mail naar anne.grammet@n-va.be of bel Anne op 0479 66 95 89.   

   Cash betaling ter plaatse. 

HAPJE | (S)TAPJE
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021 
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N-VA Holsbeek vraagt ruimere aanpak sluikstort en zwerfvuil
Naast een strenger optreden tegen sluikstorters via GAS-boetes vraagt N-VA Holsbeek een vuilnisbakkenplan en een betere 
rapportering rond zwerfvuil en sluikstort binnen de gemeente Holsbeek.

“Onze gemeente voert een beleid tegen 
zwerfvuil door inwoners te sensibiliseren 
rond zwerfvuilacties en door sluikstort 
zelf op te ruimen. Ondanks de inzet van 
veel vrijwilligers blijft de problematiek 
bestaan. Volgens ons zal een degelijk 
vuilnisbakkenplan bijdragen tot minder 
zwerfvuil”, zegt gemeenteraadslid Sabine 
Wyns. 

Praktische en fi nanciële ondersteuning

Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt 
wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een 
vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet. 
De juiste vorm, gerichte plaatsing en 
tijdige lediging zijn eveneens cruciaal in 
de wens naar een propere omgeving. Door 
in te stappen in een project van ‘Mooima-
kers’, wordt de gemeente zowel inhoudelijk 
als financieel ondersteund om de openbare 
vuilnisbakken te monitoren, te verbeteren, 
te verplaatsen of te verwijderen. Hierbij 

kan de gemeente opleidingen volgen en via 
een digitaal platform zorgt het initiatief 
voor de nodige monitoring. Holsbeek kan 
rekenen op 8.000 euro financiële steun 
voor het project. De applicatie ‘Mijn mooie 
straat’ is ook bruikbaar voor inwoners en 
dient als centraal meldings- en registratie-
platform voor sluikstort en zwerfvuil.

Meten is weten

“Het huidige bestuur wil niet ingaan op dit 
aanbod en wil een eigen aanpak zoeken”, 
zegt Sabine Wyns. “Door geen gebruik te 
maken van de subsidie en de expertise van 
‘Mooimakers’, mislopen we een efficiënte 
aanpak van de zwerfvuilproblematiek. Bo-
vendien rapporteert Holsbeek niet over de 
hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort op zijn 
grondgebied. Meten is weten. Ook ruimen 
heeft een kostprijs. Geld dat beter voor iets 
anders gebruikt kan worden.”

Onderhoud kerkhoven laat nog steeds te wensen over
Ook deze zomer lagen de kerkhoven er weer erbarmelijk bij. Sinds 2019 vraagt N-VA Holsbeek om van onkruidbeheer een 
prioriteit te maken. 

Door de natte zomer tiert het onkruid welig in onze gemeente. Gemeentearbeiders van de groendienst doen alle moeite om het bij te 
houden en worden van het kastje naar de muur gestuurd. “Volgens ons is er een meer structureel probleem”, zegt Stijn Den Tempst, 
bestuurslid van N-VA Holsbeek. “De groendienst is onderbemand en er is een gebrek aan degelijk materiaal. Het bestuur heeft op alle 
kerkhoven wel spandoeken gehangen voor duurzaam onkruidbeheer, maar daar komt in de praktijk weinig van in huis.”

Beloftes waarmaken 

N-VA Holsbeek stelde al voor om verdere ondersteuning en dienstverlening te zoeken bij Interleuven of IGO. Andere gemeenten 
werken met projecten waarbij personen met weinig kansen op de arbeidsmarkt worden ingezet voor groenjobs. Een deel van het bud-
get daarvoor kan dan gesubsidieerd worden. Een degelijk beheerplan met prioriteiten zou ook al veel verhelpen en de werkmannen 
ondersteunen. Ook de aankoop of huur van degelijk, specifiek materiaal is hoognodig, maar bovenal moet er nu dringend werk gemaakt 
worden van die beloofde, duurzame omvorming van de huidige inrichting. Bovendien doen wij hier ook een warme oproep aan de 
inwoners om het graf van hun dierbaren zelf mee te onderhouden.

“Een vuilnisbak alleen volstaat niet. 
De juiste vorm, gerichte plaatsing en 
tijdige lediging zijn cruciaal”, weet 
gemeenteraadslid Sabine Wyns.

 Stijn Den Tempst, 
bestuurslid

Woorden maar geen daden

holsbeek@n-va.be
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N-VA Holsbeek wil kinderen aanzetten tot sporten
Kinderen bewegen al jaren steeds minder, motorische vaardigheden nemen af en overgewicht neemt toe. De coronacrisis heeft  de 
sportachterstand nog doen toenemen. N-VA Holsbeek vroeg in de gemeenteraad om Sportkompas in te voeren in de lagere scholen 
van Holsbeek. 

Sportkompas is een oriëntatietool die kin-
deren van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen 
van de juiste sport. Met deze tool laten 
Sportwerk Vlaanderen en SportaMundi 
vzw kinderen ontdekken welke sport het 

best bij hen past. Zo kunnen ze sneller 
aankloppen bij de juiste sportclubs. 

“Naast een fysieke test krijgen kinderen 
ook toegang tot een webtoepassing. Daar-
mee ontdekken ze hun favoriete sporten”, 
verduidelijkt bestuurslid Joke Gysel. “Een 
gerichte sportkeuze verbetert het welzijn, 
de gezondheid en de sociale integratie van 
onze jeugd. Bovendien zorgt een gerichte 

instroom bij sportclubs voor minder 
uitval.” 

Nog dit jaar in Holsbeek

Via sportregio Winge Demervallei, waar 
onze gemeente bij aangesloten is, zal 
Sportkompas in al onze Holsbeekse scholen 
dit jaar nog georganiseerd worden, liet de 
bevoegde schepen weten. Vlaams minister 
van Sport Ben Weyts maakt 1,3 miljoen 
euro vrij zodat Sportwerk Vlaanderen wel 
100.000 leerlingen hun ideale sport kan 
laten ontdekken via Sportkompas. “De 
scholen en lokale besturen worden zo vol-
ledig ontlast”, zegt gemeenteraadslid Sabine 
Wyns.

Nieuwe, kwalitatieve sportinfrastructuur voor De Bruul
Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent 23 miljoen euro 
toe aan 45 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten ver-
spreid over heel Vlaanderen. Jaarlijks zullen zo meer dan 
1 miljoen sportende Vlamingen in kwaliteitsvolle en heden-
daagse sportinfrastructuur hun sport kunnen beoefenen. In 
onze gemeente kan beweegpark De Bruul op ondersteuning 
rekenen. 

Via Sportspurt investeert Vlaanderen 185 miljoen euro in sport-
infrastructuur. Dat geld gaat onder meer naar groepsaankopen, 
topsportinfrastructuur en bovenlokale sportinfrastructuur. Het 
is een nooit geziene investering die voor álle Vlamingen moet 
renderen. Deze investeringsgolf komt ook Holsbeek ten goede. 
Vlaams minister Ben Weyts investeert ruim 415.000 euro in 
beweegpark De Bruul in Holsbeek. Concreet gaat het over de 
inrichting van een multimodaal beweegpark met padelterreinen, 
een kunstgrasveld en natuurgrasveld, laagdrempelige beweeg-
mogelijkheden voor alle leeftijden door middel van een Finse 
piste, buitenfitnesstoestellen, een skatepark en multisportterrei-
nen op verharding en natuurgras.

Goed nieuws voor álle sporters

“Moderne, bereikbare sportinfrastructuur voor een breed 
publiek stond voor ons altijd voorop, evenals de zoektocht naar 
financiering”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen. “Wij zijn 
ontzettend blij met de snelle toekenning van deze ondersteu-
ning. De gemeente heeft er jaren over gedaan om de gronden 
voor sportsite De Bruul te verwerven. Het huidige bestuur kan 
nu veel sneller de site in Kortrijk-Dutsel ontwikkelen in een 
duurzame samenwerking met voetbalclub KDN United. Ook de 
selectie van een betrouwbare partner die een degelijke padel-
werking wil uitbouwen, is nu van belang, met een werking die 

alle inwoners van Holsbeek ten goede komt. Ook de individuele, 
recreatieve sporter zal hier aan zijn trekken komen.”

N-VA-bestuurslid Stijn Den Tempst is nauw betrokken bij dit 
dossier. “Niet alleen voor de toekomst van de voetballende jeugd 
maar ook voor andere sporten en het verenigingsleven is de 
ontwikkeling van deze site een must en moet dit belastinggeld 
zo efficiënt mogelijk besteed worden”, aldus Stijn.

“Een gerichte sportkeuze zorgt voor minder 
uitval bij sportclubs”, aldus bestuurslid Joke Gysel.

Gemeenteraadslid Jo Vanmechelen 
en bestuurslid Stijn Den Tempst zijn 
blij dat de Vlaamse investeringsgolf 
ook Holsbeek ten goede komt. 
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Wegmarkeringen voor veiligere schoolomgevingen
Op de gemeenteraad van november 2020 stelde N-VA Holsbeek voor om de schoolomgevingen in Holsbeek veiliger te maken 
met behulp van wegmarkeringen. De volledige gemeenteraad keurde dat voorstel meteen goed. De gemeente bestelde voor alle 
scholen de gepaste wegmarkeringen en die werden net voor het begin van het schooljaar keurig aangebracht. N-VA Holsbeek 
wil graag nog meer inzetten op veilige schoolomgevingen.

“Het is nu duidelijk aangegeven op de rijweg dat je een school 
nadert en er een beperking van 30 km/uur geldt. Deze grote 
opvallende stickers gaan veel langer mee dan geschilderde  
markeringen. Bovendien geven ze ook een reliëf dat je licht 
voelt als je erover rijdt”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen. 
“Extra signalisatie is belangrijk om het begin en einde van 
de schoolzone aan te geven”, vult raadslid Sabine Wyns aan. 
“Schoolbuurten worden zo opvallender én veiliger.”

Nog meer initiatieven

Voor deze ingreep kunnen we als gemeente een beroep doen 
op een subsidie van de Vlaamse overheid. De gemeente krijgt 
50 procent van de kostprijs terugbetaald. Vlaanderen voorziet 
voor 2022 nog heel wat subsidies voor veiligere schoolroutes. 
Wij stellen voor om aan de scholen extra, moderne signalisatie 
te voorzien. Een dynamisch waarschuwingsbord met selfies van 
kinderen is hier maar één voorbeeld van. Ook schoolstraten 
en fietsstraten moeten in overweging genomen worden. Een 
beloningssysteem voor kinderen die met de fiets of te voet naar 
school komen, is in tal van gemeenten in gebruik en zet aan tot 
meer bewegen. 

Charter werftransport

Eerder stelde N-VA Holsbeek ook al voor dat de gemeente het 

charter werftransport zou ondertekenen. Daarin engageren de 
gemeente en de bouwsector zich samen om tijdens de begin-  
en einduren van scholen geen werftransport toe te laten, en  
te zoeken naar alternatieve routes. Dat voorstel werd niet  
aangenomen door het huidige bestuur, een spijtige zaak. 

Holsbeek maakt Digisprong dankzij minister Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim 113.000 euro in digitale onderwijsmiddelen in Holsbeek. “Dit is 
een ongeziene operatie. Scholen kunnen vanaf nu hun Digisprong voorwaarts nemen”, zegt Weyts. 

Onze scholen hebben een achterstand op het gebied van 
digitaal onderwijs. Dat werd in de coronacrisis meer dan ooit 
duidelijk. Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om de achter-
stand om te buigen in een voorsprong. Er wordt 385 miljoen 
euro uitgetrokken voor een grote Digisprong voorwaarts. 
Scholen kunnen daarmee investeren in onder meer digitale 
infrastructuur en ICT-toestellen voor alle leerlingen vanaf het 
vijfde leerjaar. 

Meer uitdaging, betere ondersteuning

Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling zijn op het 
klassieke onderwijs. Zo kan je via digitale weg sterke leerlin-
gen meer uitdaging aanbieden en kwetsbare leerlingen beter 
ondersteunen. “Deze Digisprong-middelen zijn een stevige 
stimulans voor meer onderwijskwaliteit”, stelt bestuurslid 
Mieke Laridon. “De scholen worden meegetrokken in het 
digitale bad en daar varen de leerlingen in Holsbeek wel bij.”

 Mieke Laridon, 
bestuurslid

 N-VA-raadsleden Sabine Wyns en Jo Vanmechelen bij de nieuwe 
wegmarkeringen aan de school, die er kwamen op hun voorstel.

www.n-va.be/holsbeek
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Begin 2020 keurde het schepencollege van Holsbeek 
een verkavelingsaanvraag voor de site rond de hoeve 
Schaliëndak goed en dat zonder enige voorwaarde. 
Een groep buurtbewoners diende een beroepschrift  in 
bij de provincie, waarna het project werd afgekeurd. De 
projectontwikkelaar diende daarop opnieuw een project 
in, deels rekening houdend met de bemerkingen van 
de buurt en de provincie. Ook tegen dat nieuwe project 
diende de buurt een aantal bezwaren in. N-VA Holsbeek 
vroeg het bestuur om deze keer ook de bevoegde gemeen-
telijke commissie te raadplegen. En met succes, want het 
schepencollege luisterde naar haar advies. 

In mei van dit jaar gaf het schepencollege geen vergunning 
voor het nieuwe woonproject Schaliëndak met 21 woongele-
genheden. Als reden voor de weigering verwijst het college 
naar het advies van de gemeentelijke commissie voor ruim-
telijke ordening, die een aantal bijsturingen van het project 
vraagt. Vooral de toegankelijkheid voor personen met een 
beperking en senioren moet grondig bekeken worden, stelt 
de commissie. In het bijzonder voor de meergezinswonin-
gen langs de Leuvensebaan, waar een aantal appartementen 
alleen bereikbaar zijn langs een smalle doorgang. Ook de 
overmatige verdichting wordt aangestipt, en doet het hui-
dige bestuur beseffen dat er nauw toegezien moet worden 
op het toestaan van verkavelingen op maat van ons dorp. 
De commissie haalt terecht aan dat niet beschermd erfgoed 
ook waardevol is. 

Erfgoed en leefbaarheid voorop

Dat in de aanvraag een openbaar groen plein voorzien is, 
is dan weer een positief element. Dat was bovendien een 

N-VA pleit voor tijdelijke 
verhoging buurtcheque
We stelden voor om de buurtcheque de 
komende twee jaar te verhogen van 150 
naar 300 euro, omdat er de voorbije twee 
jaar door corona geen cheques uitbetaald 
zijn. Aangezien de verenigingen konden 
rekenen op subsidies uit het corona-
noodfonds, zou dit een mooi gebaar naar 
de buurten zijn om de sociale contacten 
te doen heropleven. Het bestuur had hier 
helaas geen oren naar.

N-VA Holsbeek steunt initiatief CO2-meters en 
wil het uitbreiden
Het gemeentebestuur voorziet CO2-meters voor de lokale cafés, restaurants en 
verenigingslokalen met drankuitbating (parochiezalen, harmonielokalen en 
voetbalkantines). De gemeente wil daarmee enerzijds de plaatselijke horeca een 
duwtje in de rug geven en anderzijds de Holsbekenaar op een veilige en gezonde 
manier laten genieten van een café- en restaurantbezoek in eigen dorp.

Contactberoepen

N-VA Holsbeek vindt dit een mooi 
initiatief en benadrukte dat ook alle 
scholen best voorzien worden van 
een CO2-meter, wat ook het geval 
is volgens de bevoegde schepen. 
Waarom ook de kapperszaken en 
andere contactberoepen niet laten 
meegenieten van dit initiatief? Het 
zou een mooi gebaar zijn om ook 
aan hen te denken. CO2-meters 
zijn niet overal verplicht maar het 
plaatsen ervan wordt wel sterk aangeraden. 

terechte vraag van de buurt. “We zijn blij dat het gemeentebestuur 
tot inkeer is gekomen”, zegt gemeenteraadslid Sabine Wyns. “Dat 
het schepencollege een eerste vergunning met een enorm hoge 
bouwdichtheid lichtzinnig en onzorgvuldig goedkeurde, hebben 
wij nooit begrepen en meermaals aangehaald in de gemeente-
raad. Wij hebben er dan ook op aangedrongen om bij een tweede 
aanvraag wel een advies aan de bevoegde commissie te vragen 
en echt te luisteren naar de bekommernissen van de buurt. De 
erfgoedwaarde van de site en de leefbaarheid van Holsbeek-Plein 
stonden voor ons altijd voorop. Als gemeente zullen we ook moe-
ten uitmaken hoe we in de toekomst omgaan met projectontwik-
kelaars en op voorhand bepalen aan welke voorwaarden zulke 
projecten moeten voldoen, zodat onze gemeente er wel bij vaart.” 

Waar het schepencollege de eerste keer nog zomaar een vergunning 
gaf, luisterde het op vraag van de N-VA deze keer wel naar de specialisten 
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Stand van zaken: Schaliëndak 

Jo Vanmechelen, 
gemeenteraadslid 

holsbeek@n-va.be
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