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Klaar om zes jaar uw 
belangen te verdedigen

Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad van Holsbeek  
geïnstalleerd. De komende zes jaar zullen Jo Vanmechelen,  
Sabine Wyns en Herman Van Criekingen u daar vertegenwoor-
digen. Onze lijsttrekker Jo Vanmechelen zal als fractievoorzitter 
vooral de kaart van veiligheid en mobiliteit trekken. Sabine 
Wyns zal er nauwlettend op toezien dat de nieuwe bestuursploeg 
zich aan haar beloftes houdt. Herman Van Criekingen ten slotte 
is herverkozen als gemeenteraadslid en zal zijn kiezers trouw 
blijven vertegenwoordigen.

Joke Gysel zal zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Dat is een nieuw orgaan, nadat op initiatief van Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gemeente-  
en OCMW-raad zijn samengevoegd. Daardoor verdwijnen  
925 politieke mandaten in Vlaanderen en worden er stappen 
gezet naar een slanke, efficiënte en daadkrachtige overheid. Als 
OCMW-raadslid was Joke al zeer sociaal geëngageerd. Met haar 

ervaring is ze de aangewezen persoon om te zetelen in het  
Bijzonder Comité, dat zal beslissen over individuele steundossiers.

Kritische oppositie en nieuwe initiatieven
N-VA Holsbeek wil op een constructieve manier oppositie 
voeren. We zullen het beleid van het nieuwe gemeentebestuur 
kritisch, maar opbouwend opvolgen in het belang van elke  
inwoner. Daarmee begonnen we al vlak na de verkiezingen: 
enkele bestuursleden van N-VA Holsbeek hebben letterlijk  
kritisch opbouwend werk verricht, door het brugje aan de  
Poelweg te herstellen. We lanceerden ook al nieuwe initiatieven, 
zoals het gebruik van geluidsarm en dus diervriendelijk  
vuurwerk. Meer daarover leest u op pagina 2. De mandatarissen 
van N-VA Holsbeek staan klaar om hun verantwoordelijkheid 
voor de Holsbekenaar op te nemen. Ze stellen zich graag verder 
voor op onze nieuwjaarsreceptie. Iedereen welkom!

N-VA Holsbeek wenst u een gezond en gelukkig 2019!

Gemeenteraadsleden Jo Vanmechelen, Herman Van Criekingen en Sabine Wyns en Joke Gysel, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Bedankt, kiezers!

Nieuwjaarsreceptie  
met Darya Safai
Vrijdag 8 februari om 19 uur
Kloosterhof, Sint-Pieters-Rode
Drankjes tegen democratische prijzen
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N-VA Holsbeek herstelt brugje Poelweg

Geluidsarm vuurwerk op initiatief van N-VA Holsbeek

Eind oktober 2018 herstelden enkele van onze bestuursleden het brugje aan de Poelweg in Kortrijk-Dutsel. 
Dat brugje, zeer populair bij wandelaars, was al sinds april stuk. Ondanks meerdere meldingen bij de  
gemeente, was het brugje eind oktober nog niet hersteld.

Het nieuwe jaar is pas ingeluid en dat gebeurde her en der met vuurwerk. In Holsbeek mag immers vuur-
werk worden afgestoken tussen middernacht en half één op oudejaarsnacht. Maar dankzij een voorstel van 
gemeenteraadslid Herman Van Criekingen mocht dat vuurwerk vanaf dit jaar niet meer gepaard gaan met 
luide knallen, die huis- en boerderijdieren stress kunnen bezorgen. De gemeente laat voortaan enkel nog 
geluidsarm vuurwerk toe.

“We kregen hierover een paar meldingen van inwoners”, zegt 
bestuurslid Stijn Den Tempst. “Op een bepaald moment stelden 
we ons dan ook de vraag of we het brugje niet zelf konden her-
stellen, als actie voor de lokale inwoners en wandelaars.”

“Na een korte inspectie ter plaatse bleek dat het brugje relatief 
eenvoudig hersteld kon worden en verzamelden we het materi-
aal. Een groot deel van het materiaal konden we recupereren uit 
campagnemateriaal en hout dat leden nog ter beschikking had-
den”, vertellen bestuursleden Michel Wierinckx en Erik Pardon, 
die er vervolgens op uit trokken om het oude brugje, dat volledig 
ingestort bleek, af te breken en het nieuwe aan te leggen. 

“Voor ons was dit geen actie tegen het gemeentebestuur, maar 
een constructieve actie voor de gemeenschap waar iedereen 
beter van wordt”, besluiten onze bestuursleden. 

Voorheen mocht er in Holsbeek enkel vuurwerk afgestoken worden door  
particulieren op oudejaarsnacht of met uitdrukkelijke toestemming van 
het gemeentebestuur. Daaraan is nu de voorwaarde gekoppeld dat het  
uitsluitend om geluidsarm vuurwerk mag gaan. Die voorwaarde werd ook 
in het politiereglement opgenomen. Wie tijdens de oudejaarsnacht toch 
nog gewoon vuurwerk afstak, beging dus een overtreding.

Diervriendelijk vuurwerk
“Bij geluidsarm vuurwerk kunnen mensen nog steeds genieten van het 
lichtspektakel, maar dieren hebben er geen last meer van. Geluidsarm 
vuurwerk wordt gepromoot door Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben 
Weyts”, vertelt gemeenteraadslid Herman Van Criekingen. Hiermee is een 
programmapunt van Anne Grammet verwezenlijkt, die als kandidate voor 
de gemeenteraadsverkiezingen de kaart van dierenwelzijn trok.

Onze bestuursleden Michel Wierinckx, Stijn Den Tempst en 
Erik Pardon herstelden zelf het brugje in Kortrijk-Dutsel.

Anne Grammet en Herman Van Criekingen zijn 
tevreden dat er voortaan enkel nog diervriendelijk 
vuurwerk toegelaten is in Holsbeek. 
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Op zaterdag 15 december had ook N-VA Holsbeek een 
kraam op de kerstmarkt in Nieuwrode. Ook dit jaar 
zorgde de kmo-raad in samenwerking met de gemeente 
voor een vlekkeloze organisatie. We verkochten koude en 
warme drankjes voor WERUN4KARSTEN en konden zo 
250 euro schenken aan het Kinderkankerfonds. 

Naar aanleiding van De Warmste Week verkochten we 
ook handschoenen ten voordele van ‘Het Raster’, een vzw 
die families en gezinnen van personen met autisme be-
geleidt. Deze handschoenen kan u nog steeds voor 5 euro 
verkrijgen via een van onze bestuursleden. We wensen 
langs deze weg iedereen te bedanken die langskwam en 
zijn steentje heeft bijgedragen.

N-VA Holsbeek op de kerstmarkt 
voor het goede doel
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Om 20 uur geeft onze gastspreekster Darya Safai een boeiende, niet te missen lezing. Na de lezing signeert ze haar boek ‘Plots mocht ik niet 
meer lachen – hoe de islam vrouwen onderdrukt’. Daarin vertelt ze haar hallucinante levensverhaal. “Met mijn levensverhaal wil ik aandacht 
vragen voor vrouwen- en mensenrechten”, zegt Darya Safai, die al het wereldnieuws haalde met haar actiegroep die strijdt tegen het stadion- 
verbod voor Iraanse vrouwen. Ook in eigen land zet ze zich in voor vrouwenrechten. “Ik geloof dat de Vlaamse identiteit op veel van onze 
uitdagingen een antwoord kan bieden. We moeten onze gemeenschappelijke punten in de verf zetten, zoals taal, cultuur, onze waarden en 
normen”, besluit Darya Safai.



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


