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HOLSBEEK

Gemeentebestuur van CD&V, Groen en Open Vld mist duidelijkheid en visie

N-VA Holsbeek kritisch over meerjarenplan gemeentebestuur
Op de laatste gemeenteraad van 2019 stelde het gemeentebestuur zijn financiële plannen tot het  
einde van 2025 voor. N-VA Holsbeek ziet drie problemen terugkomen:

1  Gebrek aan nieuwe initiatieven
De grootste investering de komende jaren wordt de  
afwerking van het Ruggengraatproject. “Dat zal na 24 jaar 
uiteindelijk de belangrijkste verwezenlijking van de  
burgemeester worden”, geeft afdelingsvoorzitter en  
gemeenteraadslid Sabine Wyns aan. “En uiteraard is  
het goed dat gestarte projecten afgewerkt worden, maar 
onze gemeente heeft ook nood aan nieuwe, uitgewerkte 
initiatieven voor de komende jaren. Die missen we.”

De investeringen in onderwijs en het blijvend laag houden 
van de belastingen juichen we natuurlijk toe. Maar in uw 
veiligheid wordt er te weinig geïnvesteerd. Zo is er nu geen 
budget voor ANPR-camera’s, inzetbaar in de strijd tegen 
criminaliteit en sluipverkeer, en is er weinig ondersteuning 
voor buurtinformatienetwerken (BIN’s).

2  Actieplannen zonder inhoud en budget
Er zijn weliswaar veel actieplannen, maar die zijn financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd. “Binnen het 
domein duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer vinden we enkel de opmaak van de plannen voor de inrichting van 
de dorpskernen terug”, preciseert fractievoorzitter Jo Vanmechelen. “En ook het zogezegd ambitieuze Klimaatplan is 
momenteel slechts een lege doos.”

3  Veel onduidelijkheid
Over sommige grote uitgaven is er nog veel onduidelijkheid. “Het bestuur maakt geld vrij voor de buitensportterreinen. 
Dat is goed, maar we missen in Holsbeek een masterplan Sport dat duidelijke keuzes vooropstelt en de nodige subsidies 
die die keuzes ondersteunen. Daarnaast moeten de gronden op de Bruul nog grotendeels aangekocht worden”, vertelt Jo.

Tot slot zijn er nog veel onduidelijkheden in andere dossiers, zoals het verbeteren van de omgeving van de Holsbeekse 
scholen, het aanpakken van parkeerproblemen in de kernen en het inzetten op levendige dorpskernen. Ook de verdere 
uitwerking van zorgzame buurten vraagt de nodige aandacht, net als een beleidsplan rond de buurtwegen en het onderhoud 
van het openbaar domein.

  Uw N-VA-gemeenteraadsleden Herman Van Criekingen, 
Sabine Wyns en Jo Vanmechelen volgen de plannen van het 
gemeentebestuur kritisch op.
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“N-VA Holsbeek zal met een kritische oppositie en eigen voorstellen 
meewerken aan een beter beleid voor uw gemeente.”
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N-VA Holsbeek zet dierenwelzijn op de agenda
Onder impuls van N-VA-gedeputeerde Bart Nevens 
stelde de provincie Vlaams-Brabant de beginsel- 
verklaring ‘Diervriendelijke gemeente’ op. Gemeenten 
die de verklaring ondertekenen, engageren zich voor 
meer dierenwelzijn. De N-VA stelde eind vorig jaar 
voor dat ook Holsbeek zou tekenen. De gemeente- 
raad keurde dat voorstel unaniem goed. 

Gemeenten die de verklaring ondertekenen en aan een aantal 
verplichte punten op het vlak van dierenwelzijn voldoen, krijgen 
het label ‘Diervriendelijke gemeente’. “Gemeenten met dat label 
streven naar een zo diervriendelijk mogelijk beleid”, vertelt  
gemeenteraadslid Sabine Wyns. “Wij stelden voor om de beginsel- 
verklaring te ondertekenen en zo snel mogelijk werk te maken 
van de realisatie van de punten, zodat Holsbeek binnenkort 
officieel een diervriendelijke gemeente is.”

Geluidsarm vuurwerk
“Een aantal punten zijn intussen in orde”, vertelt bestuurslid  
Anne Grammet. “Zo heeft de gemeente een schepen van Dieren-
welzijn en heeft de politiezone twee inspecteurs beschikbaar als 
aanspreekpunt voor dierenwelzijn. Sinds N-VA Holsbeek eind 
2018 geluidsarm vuurwerk op de agenda zette, geeft de gemeente 
daarvoor enkel nog toelating tijdens oudejaarsnacht voor een 
halfuur.”

Opvangcentrum
Er zijn nog een aantal werkpunten. Zo ontbreekt de promotie 
van dierenwelzijn op scholen en heeft Holsbeek nog geen  
hondenlosloopzone. Verder dient de gemeente in samenwerking 
met buurgemeenten en de provincie te werken aan de oprichting 
van een dierenasiel. “N-VA Holsbeek zal mee toezien op de 
uitbouw van een professioneel aangestuurd opvangcentrum voor 
dieren, met ruimte voor vrijwilligers en een creatieve samen- 
werking met bedrijven en organisaties”, besluit Sabine Wyns.

  Bestuurslid Anne Grammet, Ridgy en gemeenteraadslid Sabine 
Wyns.

Uw N-VA-verkozenen aan het werk voor Holsbeek
Sinds januari vorig jaar vertegenwoordigen Jo Vanmechelen, Sabine Wyns en Herman Van Criekingen u in 
de gemeenteraad. In hun eerste jaar deden ze al heel wat positieve voorstellen. En met succes!

In mei vroeg Sabine Wyns meer 
vrije doorgang voor speedpede-
lecs in Holsbeek. De gemeente-
raad en de verkeersadviesraad 
keurden haar voorstel goed. Er 
komen zo snel mogelijk gepaste 
verkeersborden. 

Sabine stelde daarnaast de  
invoering van enkelrichtings-
verkeer bij de heraanleg van de 
Nobelberg voor. Wij kijken alvast 
uit naar het proefproject dat daar 
in het voorjaar van start gaat.

In juni pleitte Jo Vanmechelen 
met succes voor de invoering 
van de European Disability 
Card. Met die kaart kunnen 
mensen met een beperking 
makkelijk aantonen dat ze recht 
hebben op bepaalde voordelen 
in de domeinen cultuur, vrije 

tijd en sport. De welzijnsraad 
buigt zich nu over het gebruik 
van de kaart in Holsbeek.

In september overhandigde 
Herman Van Criekingen de 
partituren van De Vlaamse 
Leeuw aan de schepen van 
Feestelijkheden. Op de  
11 novemberherdenkingen 
weerklonk dan ook – zoals het 
hoort bij officiële gelegenheden – 
ons Vlaamse volkslied, prachtig 
gespeeld door onze plaatselijke 
harmonieën.

In oktober legde N-VA Hols-
beek de beginselverklaring 
‘Diervriendelijke gemeente’ 
ter ondertekening voor op de 
gemeenteraad. Iedereen stemde 
daar volmondig mee in om  
zo het dierenwelzijn in de  
gemeente te verbeteren. Een 
mooie aanvulling op de invoering 

van geluidsarm vuurwerk, die 
N-VA Holsbeek al in 2018 op de 
agenda zette.
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Ortwin Reymen geeft lezing tijdens seniorenweek
In november organiseerde de seniorenraad in samenwerking met de gemeente de seniorenweek. Op  
18 november gaf ons bestuurslid Ortwin Reymen de druk bijgewoonde lezing ‘De draak van de successie’. 
Hij vindt het, net als wij, belangrijk om onze senioren duidelijk uit te leggen hoe ze hun erfenis het best 
voorbereiden. De lezing viel duidelijk in de smaak, want heel wat aanwezigen vroegen aan de seniorenraad 
om een vervolg. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ortwin via ortwin.reymen@n-va.be of 
met de seniorenraad via senioren@holsbeek.be.

Op de kerstmarkt voor het goede doel
Dankzij de talrijke bezoekers aan onze stand op de kerstmarkt in  
Nieuwrode op zaterdag 14 december, konden we op het einde van de 
Warmste Week 125 euro schenken aan Zorgcirkels Jongdementie.

Stijn Den Tempst bouwt mee aan 
gloednieuwe kerststal
Ook dit jaar waren er weer talrijke mooie kerststallen te bewonderen 
in Holsbeek, zoals deze splinternieuwe kerststal in Kortrijk-Dutsel. 
Ons bestuurslid Stijn Den Tempst timmerde die mee in elkaar. 

Minister Weyts investeert bijna 330 000 euro  
in Holsbeekse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert in De Zilverlinde, 
De Gobbel en Het Anker in Holsbeek. Het geld wordt gebruikt voor de vervanging 
van mazoutketels in Holsbeek en Kortrijk-Dutsel en de nieuwbouw in Nieuwrode. 
“Deze investering is heel welkom”, zegt Sabine Wyns van N-VA Holsbeek. “Dit is 
fantastisch nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van deze scholen.”

Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van 
ons onderwijs. En dat is precies wat onderwijsminister Ben Weyts doet. Weyts investeert 15 900 euro 
in De Zilverlinde in Holsbeek en 13 250 euro in De Gobbel in Kortrijk-Dutsel. Dankzij die financiële 
steun kunnen de scholen hun mazoutketels vervangen door hoogrendementsgasketels.

Nieuwbouw voor Het Anker
Voor de nieuwbouw van Het Anker in Nieuwrode voorziet de minister maar liefst 300 000 euro. “Die 
stevige financiële impuls kan de school zeer goed gebruiken”, zegt fractievoorzitter Jo Vanmechelen. 
“Dit is goed nieuws voor de hele gemeente, want de school levert fantastisch werk.”

In totaal investeert minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro in de Vlaamse 
schoolgebouwen. “N-VA Holsbeek is heel blij dat de minister ook aan onze scholen denkt”, besluit 
Sabine Wyns.

  Vlaams onderwijsminister 
Ben Weyts investeert in 
De Zilverlinde, De Gobbel 
en Het Anker.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


