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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Hulp nodig? Laat het ons weten via holsbeek@n-va.be

N-VA Holsbeek dankt alle 
vrijwilligers, zorgpersoneel, 
leerkrachten, winkel- 
personeel, afvalophalers  
en iedereen die zijn steentje 
bijdraagt om ons dagelijks 
leven zo vlot mogelijk te 
laten verlopen.

Bedankt voor de opvang
tijdens de paasvakantie

Boodschap aan onze Holsbeekse leerkrachten

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Bedankt!

Holsbeek in tijden van corona
Beste Holsbekenaren, we leven in moeilijke tijden. Het coronavirus heeft ons in de ban en meer dan ooit moeten we ons terug-
plooien op onszelf, onze partner, ons gezin, onze buren en onze gemeente. Door de maatregelen strikt op te volgen en mekaar te 
helpen, komen we hierdoor. Wij wensen u allemaal veel sterkte en doorzettingsvermogen toe. Op deze pagina leest u meer over 
de lokale maatregelen die de volle steun kregen van de N-VA en over onze eigen voorstellen. 

Wat doet de gemeente Holsbeek? 
•  Het gemeentebestuur startte de online-actie Holsbeek helpt. 

Op dat platform kunnen inwoners zich aanbieden om  
boodschappen of een telefoontje te doen. Ook als u zelf nood 
hebt aan hulp of gewoon een fijne babbel, kan u contact  
opnemen. Surf naar www.impactdays.co/holsbeekhelpt, mail 
naar holsbeek.helpt@holsbeek.be of bel naar 016 31 42 70.  
Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten 
verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan 
iedereen nu een gratis verzekering afsluiten. 

•  De gemeente stelt affiches ter beschikking van handelaars  
en marktkramers. 

•  Holsbeek biedt op zijn website www.holsbeek.be een overzicht 
van afhaalmogelijkheden en thuisbezorgde maaltijden aan.

•  In de bib kan u nog altijd boeken lenen, maar uitsluitend  
via reservatie voor afhaling. Reserveren doet u online via 
mijn.bibliotheek.be, via mail naar bibliotheek@holsbeek.be  
of telefonisch via 016 62 91 99.

•  Een medewerker van de gemeente belt alle 80-plussers op.
•  De gemeente en het OCMW werken voor de gewone  

dienstverlening zoveel mogelijk verder: maak indien  
mogelijk gebruik van het e-loket of bel naar 016 62 95 00.

•  Een overzicht van alle gemeentelijke maatregelen vindt u 
op www.holsbeek.be.

N-VA Holsbeek stelt voor …
  om de gemeenteraden digitaal te organiseren. De 
gemeenteraad van 24 maart werd op het laatste moment 
uitgesteld. Op onze vraag om een digitale gemeenteraad 
te laten plaatsvinden, kwam tot nu toe geen antwoord. 
Gemeenteraden zijn nodig om initiatieven voor te stellen 
en noodzakelijke raadsbesluiten te nemen.
  om een gemeentelijke Facebookpagina aan te maken. 
Zo’n pagina zou, naast de gemeentelijke website, heel  
handig zijn om actuele informatie snel te verspreiden.  
We blijven aandringen op een efficiënte communicatie. 
  om huurgelden van gemeentelijke infrastructuur 
tijdelijk kwijt te schelden. Wij pleiten er bovendien voor 
dat erkende verenigingen die als gevolg van de corona-
maatregelen activiteiten in gemeentelijke zalen moesten 
afgelasten, de huur van die zalen en eventuele annulatie-
vergoedingen niet moeten betalen. Ook de vergoeding 
voor het gebruik van materiaal van de uitleendienst voor 
die activiteiten zou de gemeente kunnen kwijtschelden. 
  om inwoners een horecabon te geven die ze bij  
alle horecazaken in de gemeente kunnen gebruiken zodra 
die weer open zijn. Op die manier worden de inwoners 
aangezet om snel weer op café en restaurant te gaan 
eenmaal deze pandemie achter de rug is. Dat zou een 
duwtje in de rug zijn van een zeer zwaar getroffen sector.

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis



holsbeek@n-va.be

Opnieuw meer geldautomaten 
op het platteland

De problematiek rond het verdwijnen van geldautomaten 
treft vooral de dorpen en de lokale economie, zoals de 
marktkramers, het café, de bakker en de kruidenier. Ook 
in Nieuwrode is er tot ongenoegen van veel inwoners sinds 
2018 geen automaat meer. Vlaams minister Zuhal Demir 
heeft contact opgenomen met de grootbanken om de uitrol 
van neutrale geldautomaten te bespreken. “De banken zetten 
meer en meer in op het digitale, maar ze moeten er wel voor 
zorgen dat iedereen mee kan, bijvoorbeeld onze senioren. 
Geldautomaten in de buurt moeten een basisrecht zijn en 
blijven”, aldus Zuhal Demir.

Buurtfeestencheque  
bereikt te weinig mensen
De gemeente Holsbeek verhoogde de buurtcheque van  
100 naar 150 euro. Dat juichen wij uiteraard toe. Buurt-  
en straatcomités kunnen de cheque één keer per jaar 
gebruiken, maar wel enkel om een zaal af te huren, een 
springkasteel te zetten of een lokale artiest in te huren.  
Die beperking zorgt ervoor dat de buurtcheque voor veel 
buurtfeesten niet bruikbaar is. 

Buurtfeesten worden vaak in de eigen buurt of straat  
georganiseerd met eigen feestmaterialen. “Het doel van de 
buurtfeestencheque is het dichter bij elkaar brengen van de 
buurtgemeenschap”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen. 
“We stelden het gemeentebestuur daarom voor om de lijst van 
de te kiezen handelaars uit te breiden met lokale drank- en 
voedingshandelaars en daarvoor akkoorden af te sluiten.  
Zo komen meer buurtcomités in aanmerking voor een  
buurtfeestencheque.” 

De meerderheid ging jammer genoeg niet in op het 
N-VA-voorstel. 

N-VA zorgt voor  
buurtinformatienetwerken 
(BIN’s) in Holsbeek
Zowel onze vraag in de gemeenteraad als onze oproep 
in ons huis-aan-huisblad hebben ervoor gezorgd dat 
er een eerste aanzet is voor de oprichting van buurt-
informatienetwerken (BIN’s). Uiteindelijk zoekt de 
burgemeester dan toch samen met de korpschef van 
onze politiezone naar een geschikte datum voor een 
informatievergadering rond BIN’s voor alle inwoners. 

Een BIN is een samenwerking 
tussen buurtbewoners en veilig-
heidsdiensten om snel informatie 
te kunnen uitwisselen en te zorgen 
voor meer veiligheid. We houden 
u op de hoogte over de datum en 
roepen alle inwoners op om lid te 
worden van een BIN. 

Interesse? 
Mail dan naar Sabine Wyns via sabine.wyns@n-va.be

Een hart voor Holsbeek
In het weekend van 14 februari – voordat het coronavirus  
Vlaamse bodem bereikte – was onze hele bestuursploeg op pad.  
Van Nieuwrode tot Holsbeek verwenden we onze inwoners met  
valentijnschocolaatjes. Een prima aanleiding voor leuke babbels.

Jo Vanmechelen 
Gemeenteraadslid
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www.n-va.be/holsbeek

N-VA vraagt meer aandacht voor Holsbeeks erfgoed
Sinds maart 2017 is Holsbeek officieel een ‘onroerenderfgoedgemeente’. Onze gemeente heeft dus een voorbeeldfunctie op het 
vlak van duurzaam behoud en beheer van onroerend erfgoed. Die opdracht vervult ze onvoldoende, vindt gemeenteraadslid 
Sabine Wyns. 

Sabine stelt zich al langer vragen bij het gemeentelijk erfgoed- 
beleid. Zo was de gemeente in 2018 niet geïnteresseerd om haar  
erfgoedinventaris met behulp van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed aan te vullen met tien nieuwe erfgoedobjecten. Bovendien 
is het nog altijd wachten op een gemeentelijke onroerenderfgoed- 
raad, die zich moet uitspreken over dossiers met waardevol 
erfgoed. Die raad zal opgenomen worden in de lokale adviesraad 
voor ruimtelijke ordening, die nog samengesteld moet worden. 
Daarvoor stond een oproep in het gemeentelijk infoblad van 
maart, spijtig genoeg zonder vermelding van de erfgoedraad.

Gebrek aan visie
Volgens Sabine Wyns ontbreekt bij het huidige bestuur een  

degelijke visie op het lokale erfgoed. “In de beslissingen en  
de plannen van het schepencollege wordt er amper rekening  
mee gehouden. Het resultaat is dat de herkenbaarheid en de 
identiteit van de gemeente stilaan verloren gaan. Nochtans  
blijkt uit een onderzoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
bij ruim 1.500 Vlamingen dat 70 procent van de Vlamingen 
erfgoed belangrijk vindt.”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele 
wil de lokale besturen actiever betrekken bij het beschermen 
van ons onroerend erfgoed. N-VA Holsbeek zal erop toezien dat 
de gemeente haar rol in het erfgoedbeleid opneemt, opdat ons 
Holsbeekse erfgoed in de toekomst bewaard blijft.

Oudste hoeve van Holsbeek- 
Plein in gevaar
Bij N-VA Holsbeek stellen we ons vragen als we zien hoe lichtzinnig 
een verkavelings- en gedeeltelijke sloopvergunning wordt verleend 
voor de oudste hoeve van Holsbeek-Plein: Schaliëndak. Al is het 
gebrek aan respect voor ons erfgoed daar niet het enige probleem: 
het gemeentebestuur houdt ook geen rekening met de buurt. Het  
project met zeer kleine kavels is vertrokken vanuit het oogpunt 
van winstmaximalisatie voor de projectontwikkelaar. Over  
mobiliteit, open groene ruimte, bouwdichtheid en toekomstige 
verkavelingen werd onvoldoende nagedacht. Een groep buurt-
bewoners heeft een beroepsschrift ingediend bij de provincie 
Vlaams-Brabant. Het is nu wachten op een uitspraak van de 
provincie in dit dossier.

Open ruimte vrijwaren
De gemeente Holsbeek maakt de komende jaren werk van een 
plan voor de bebouwing en invulling van de vijf dorpskernen  
van Holsbeek, waaronder Holsbeek-Plein. “We moeten uiteraard 
bekijken waar verdichting wenselijk is, maar ook welke open 
ruimte we moeten vrijwaren omwille van de algemene woon- 
kwaliteit. Het typische karakter van Holsbeek  
mag niet verdwijnen”, besluit Sabine Wyns. 

Sabine Wyns 
Gemeenteraadslid

Denk mee na over het Vlaams-Brabantse erfgoed
Uit een onderzoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt niet alleen dat zeven op de tien Vlamingen erfgoed belangrijk vinden: ze 
willen ook mee kunnen beslissen over wat we beschermen. Momenteel bereidt het Agentschap Onroerend Erfgoed de  
vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant voor. Ruim 7.000 gebouwen en constructies  
verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie komen in aanmerking. Hebt u opmerkingen of bezwaren?  
Dan kunt u die nog indienen zolang het openbaar onderzoek loopt. Door de coronacrisis werd de termijn  
verlengd tot 1 juni 2020. U leest er meer over op de website openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


