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Ontmoet N-VA Holsbeek op de kerstmarkt in
Nieuwrode en steun de Warmste Week.

Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar.
Gastspreker is Peter De Roover.
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Beste dorpsgenoten
De donkere dagen zijn ingezet.
Het is uitkijken naar de
warmte en gezelligheid van de
feestdagen. Uiteraard moeten
we in onze gemeente steeds
alert blijven voor de veiligheid
en bescherming van onze
inwoners. Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zouden
daartoe zeker bijdragen.
Naast veiligheid is voor ons
ook netheid een prioriteit,
want een propere gemeente is
een mooie gemeente.
Wat onze gemeente ook
mooi maakt, is het uitgebreide
verenigingsleven en de
activiteiten die daarrond
georganiseerd worden.
Het creëert ontmoetingsmomenten voor jong en oud
en daar is zeker behoefte
aan. Vandaar ook ons voorstel
aan het gemeentebestuur om
Hoplr uit te rollen, een sociaal
netwerk dat de interactie
tussen buren stimuleert.
Verder hopen we u te ontmoeten
op onze lokale activiteiten.
Op 14 december vindt u
ons op de kerstmarkt en op
18 januari verwelkomen we
u graag op onze nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur van N-VA
Holsbeek wenst u warme
kerstdagen en een spetterend
eindejaar!
Sabine Wyns
Afdelingsvoorzitster
0499 33 05 32

Tijd voor buurtinformatienetwerken
in Holsbeek
Wist u dat Holsbeek de enige gemeente van onze politiezone is zonder buurtinformatienetwerken (BIN’s)? Daar wil N-VA Holsbeek verandering in brengen.
“In onze buurgemeenten hebben BIN’s hun nut al meermaals bewezen”, zegt
gemeente- en politieraadslid Sabine Wyns. “Hoog tijd dat we ook in onze gemeente
BIN’s oprichten, zodat we ook hier het aantal inbraken kunnen terugdringen.”
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een
samenwerking tussen inwoners, de gemeente
en de lokale politie. BIN’s dragen bij aan de
bestrijding van criminaliteit, zorgen voor een
betere verspreiding van informatie en verhogen
het veiligheidsgevoel. Bovendien bevordert
een BIN de sociale samenhang in een buurt.
Doordat inwoners samenwerken, verbeteren de
onderlinge contacten en de werking in de wijk.
“Veel buurtbewoners staan nu al met elkaar in
contact via sociale media. Het is dus een kleine
stap naar de oprichting van een BIN, waarvoor
de N-VA al lang pleit”, zegt bestuurslid Erik
Pardon.

Minder inbraken

 estuurslid Erik Pardon en gemeenteB
en politieraadslid Sabine Wyns.

In onze politiezone zijn er vier BIN’s actief in Bierbeek, vier in Lubbeek en wordt er één
opgericht in Boutersem. “Jammer genoeg is er momenteel nog geen in Holsbeek”, zegt
Sabine Wyns. “Nochtans geeft de korpschef aan dat er aanzienlijk minder inbraken zijn
rondom een BIN. In deze donkere maanden herhalen we daarom onze oproep om BIN’s op
te richten in Holsbeek.”
Hebt u interesse om in uw buurt een BIN op te richten? Neem dan contact op met de
lokale politie of mail ons voor meer informatie
en hulp via sabine.wyns@n-va.be en erik.pardon@n-va.be
Hoe gaat een BIN in zijn werk?
Inwoners die iets abnormaals of verdachts opmerken, contacteren de lokale politie via het nummer
101. Die beslist of het BIN al dan niet wordt opgestart. Zo ja, dan wordt meteen een sms verstuurd
naar de leden van het BIN met een boodschap. Dat kan bijvoorbeeld een oproep zijn tot extra
waakzaamheid of tot het uitkijken naar bepaalde personen of voertuigen. Na een dergelijke oproep
volgt een overleg tussen de lokale politie en de coördinator, waarna alle BIN-leden meer informatie
krijgen. Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving zoals
preventieberichten.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Bijna anderhalf miljoen euro extra budget voor
Holsbeek dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren
in hun gemeente. Voor Holsbeek betekent dat concreet bijna anderhalf miljoen euro, waarvan 320 000 euro voor de
ambtenarenpensioenen en ruim 1,15 miljoen euro investeringsbudget omwille van de open ruimte. Dat vernam
afdelingsvoorzitster Sabine Wyns van de N-VA-ministers uit de regering van minister-president Jan Jambon. Naast
deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en
gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 % groeien.
De nieuwe Vlaamse Regering geeft de
gemeenten meer financiële ademruimte,
zodat ze de komende jaren sterk kunnen
blijven investeren. Veel steden en gemeenten
staan er financieel niet goed voor. De
Vlaamse Regering komt hen nu te hulp
met 1,33 miljard aan extra middelen. “Dat
komt niet alleen de inwoners ten goede,
maar is vooral ook een troef voor onze
economie en het aantal jobs in Vlaanderen”,
verduidelijkt fractievoorzitter van N-VA
Holsbeek Jo Vanmechelen.

Holsbeek beter maken

“Met dit geld kunnen we onze gemeente
écht beter maken. N-VA Holsbeek wil dat

“Dit alles draagt bij tot de verbetering van
de kwaliteiten van Holsbeek als landelijke
en groene woongemeente waar open
ruimte gevrijwaard blijft. We zijn de
nieuwe Vlaamse Regering dan ook zeer
dankbaar voor deze inspanningen voor
de gemeenten en steden.”

de gemeente met de bijkomende Vlaamse
financiering bij voorkeur investeert
in veiligere fiets- en voetpaden, sportinfrastructuur, de verfraaiing en vergroening
van de dorpskernen en het behoud van
open ruimte”, vult Jo Vanmechelen aan.

Jo Vanmechelen, fractievoorzitter

N-VA Holsbeek:

“Maak van onkruidbeheer een prioriteit”
Vandaag liggen de kerkhoven er netjes bij, maar dat is lang niet altijd het geval in Holsbeek. Sinds het verbod op
gebruik van herbiciden vindt de schepen van Milieu dat we maar een begripvol oogje moeten toeknijpen bij een
bloeiend onkruidplantje. N-VA Holsbeek wil een structureler onkruidbeheer.
Alternatief onkruidbeheer kost veel tijd, wat maakt dat onze
groenarbeiders er een hoop werk bijkrijgen. Bovendien beschikt
de gemeente niet over alle vereiste apparatuur om dit werk
geheel in eigen beheer uit te voeren. Tal van gemeenten sluiten
zich aan bij een project van Interleuven. De intergemeentelijke
milieudienst ondersteunt de gemeenten om ongewenste kruiden
op een alternatieve wijze te beheren. De gemeente maakt zelf een

selectie van de plaatsen die beheerd moeten worden. Door deze
gezamenlijke aanpak worden bij de aannemer van de werken
betere prijscondities verkregen en kan het resultaat beter
gecontroleerd worden.

Inwoners informeren en sensibiliseren

Een samenwerking met Interleuven leidt niet enkel tot een beter
onkruidbeheer, er wordt ook een sensibiliseringscampagne
opgezet. “Daarmee informeren we de inwoners over de wettelijke
verplichtingen van de gemeente en stimuleren we hen om bij
voorkeur geen pesticiden te gebruiken”, zegt bestuurslid Stijn
Den Tempst.

Propere gemeente is mooie gemeente

Bestuurslid Stijn Den Tempst op het kerkhof van Kortrijk-Dutsel.

holsbeek@n-va.be

“Het volgen van een infosessie over ecologisch beheer van
het openbaar domein door groenarbeiders van onze gemeente
zien wij alvast als een eerste stap in de goede richting”, gaat
Stijn verder. “Maar om het onkruid beter te beheren, zijn meer
inspanningen nodig. Daarom blijft de N-VA bij het gemeentebestuur pleiten voor een samenwerking met Interleuven. Iedereen
houdt tenslotte van een propere gemeente, want een propere
gemeente is een mooie gemeente.”
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Holsbeek klaar voor Hoplr?
In september nodigde de Holsbeekse welzijnsraad de oprichter van ‘Hoplr’ uit. Die gaf een boeiende
uiteenzetting over deze kant-en-klare digitale tool voor buurtnetwerken. Bestuurslid Mieke Laridon,
tevens lid van de welzijnsraad, is enthousiast: “We willen het gemeentebestuur overtuigen om het
sociaal netwerk ook in Holsbeek uit te rollen.”
Hoplr is een sociaal netwerk dat de interactie tussen buren vergemakkelijkt. “Het is de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen
zorgzame buurten op te bouwen”, legt Mieke Laridon uit. Het netwerk kan de Holsbekenaar bijvoorbeeld helpen om buren te
vinden die eens boodschappen willen leveren of de stoep sneeuwvrij willen maken. Daarnaast kunnen engagementen uit de
buurt snel en eenvoudig gecommuniceerd worden. Denk maar aan een buurtbarbecue of kaartavond.

Maatschappelijke uitdagingen

Bij de opstart organiseert Hoplr een infomoment, waarvoor alle inwoners een brief in de bus krijgen.
De gemeente betaalt de werkingskosten en kan de tool ook zelf gebruiken om te communiceren met
de buurt. “Hoplr biedt een prachtige kans om tijdig in te spelen op maatschappelijke uitdagingen zoals
buurtzorg, vergrijzing en vereenzaming. We willen het gemeentebestuur dan ook heel graag helpen
overtuigen om, net als veel andere Vlaamse gemeenten, Hoplr uit te rollen”, besluit Mieke.
Meer info: www.hoplr.com en mieke.laridon@n-va.be

Mieke Laridon, bestuurslid

Kerstmarkt Nieuwrode
Zaterdag 14 december vanaf 14 uur
In het teken van de Warmste Week
verkoopt N-VA Holsbeek chocolade ten
voordele van Zorgcirkles Jongdementie.
Onze actie van vorig jaar was een
groot succes. En dat succes willen we
herhalen. Uiteraard bieden we u ook
een lekker drankje aan.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zaterdag 18 januari
20 uur
Kloosterhof, Sint-Pieters-Rode

Klink samen met N-VA Holsbeek op het nieuwe jaar!
Iedereen welkom!

Gastspreker is Peter De Roover,
fractievoorzitter van de N-VA in de Kamer
www.n-va.be/holsbeek

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

