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Beste dorpsgenoten,
Mijn allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar. Net als jullie hunker ik er
ook naar om gezond en vrij te kunnen
bewegen in Holsbeek en daarbuiten.
Een hopelijk snel te verwachten
vaccin zal ons daarbij helpen.
Het afgelopen jaar heeft ons meer
dan ooit doen beseffen hoe belangrijk warme contacten met familie,
vrienden, buren en dorpsgenoten
zijn. Onze tradities van Sinterklaas
en Zwarte Piet, Kerst en Nieuwjaar
bleven belangrijk en werden in kleine
kring gevierd.
Meer dan ooit beseffen we wat lokaal
leven en wonen betekent. De meest
kwetsbaren bevinden zich ook in
onze nabije omgeving en onze lokale
handelaars kregen rake klappen.
Zij verdienen in het nieuwe jaar alle
steun.
Ik hoop samen met ons bestuur dit
jaar velen van jullie opnieuw tegen
te komen in ons dorp, op café of
restaurant, op evenementen van
verenigingen of op een van onze eigen
activiteiten. En zoals beloofd, zullen
wij met onze N-VA-ploeg kritisch en
constructief oppositie voeren.
Bovenal: hou vol, hou moed, het komt
goed!

Sabine Wyns
Voorzitster N-VA
Holsbeek

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 januari.
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N-VA Holsbeek lanceert initiatieven voor
veiligere schoolomgevingen
De scholen in Holsbeek liggen aan
drukke gemeentewegen met veel verkeer
tijdens de spitsuren. Met een aantal
eenvoudig te realiseren initiatieven
wil N-VA Holsbeek dat de gemeente
bijdraagt aan meer leefbare en veilige
schoolomgevingen.
“Om duidelijk aan te geven dat je een
school nadert en er een beperking van
30 km/uur geldt, stelden we voor om
het woord ‘school’ en een blok met ‘30’
als kleurrijke wegmarkeringen aan te
brengen op de rijbaan. En dat niet met
gewone verf, maar met thermoplasten.
Dat zijn grote, opvallende stickers die
eenvoudig en snel aan te brengen zijn en
veel langer meegaan dan geschilderde
markeringen. Bovendien geven ze
ook een reliëf dat je licht voelt als je
erover rijdt”, zegt gemeenteraadslid
Jo Vanmechelen.
Extra signalisatie op vraag van N-VA
De volledige gemeenteraad keurde dit
voorstel meteen goed. De gemeente zal
nu voor alle scholen de gepaste wegmarkeringen bestellen en laten aanbrengen
op het wegdek. “Extra signalisatie is
belangrijk om het begin en einde van de
schoolzone aan te geven. Schoolbuurten
worden zo opvallender én veiliger”,
reageert een tevreden gemeenteraadslid
Sabine Wyns.
N-VA wil werftransport weren tijdens
schoolspits
N-VA Holsbeek legde ook de ondertekening van het Charter Werftransport voor
op de gemeenteraad. Daarmee engageren
gemeenten zich om geen werftransport

Gemeenteraadsleden Jo Vanmechelen en
Sabine Wyns bezochten een schoolomgeving
in buurgemeente Lubbeek. Binnenkort maken
zulke opvallende wegmarkeringen ook in
Holsbeek de schoolomgevingen veiliger.
toe te laten in schoolomgevingen tijdens
de begin- en einduren van scholen en te
zoeken naar alternatieve routes.
“Tal van buurgemeenten ondertekenden
het charter al. Toch vond de bevoegde
schepen het niet haalbaar. Een spijtige
zaak”, aldus Sabine Wyns. “Het schepencollege wil wel bekijken of het bij
grote werken rond de scholen via de
bouwvergunningen bepaalde regels kan
opleggen”, besluit Jo Vanmechelen. N-VA
Holsbeek volgt het dossier verder op en
blijft voorstellen doen om onze schoolomgevingen veiliger te maken.
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Sportvelden op de Bruul in 2021?
Tijdens de aanpassing van de meerjarenplanning van de gemeente in december 2020 werd nog maar eens duidelijk dat er de laatste
jaren niet genoeg vooruitgang meer is in het dossier ‘kwaliteitsvolle sportinfrastructuur op maat van onze gemeente’. N-VA
Holsbeek vindt dat er snel knopen moeten worden doorgehakt en mist vooral een globale visie en masterplan rond de site Bruul.
Sportinfrastructuur voor een breed publiek
“Je kan ook niet zomaar de verantwoordelijkheid bij een
lokale voetbalclub leggen om een volledig uitgerust gebouw
te plannen en te financieren zonder te verzekeren dat het
globale project verwezenlijkt zal worden en zonder voldoende
recent overleg. Een masterplan voor deze site moet opgemaakt worden in overleg met alle sportclubs en verenigingen
om deze site maximaal te benutten en uit te baten. Bovendien
moet onderzocht worden hoe gebruik kan worden gemaakt
van mogelijke financiering voor sportinfrastructuur waarvoor Vlaanderen vanaf 2021 tweemaal per jaar een oproep
tot inschrijving zal doen. Moderne, bereikbare sportinfrastructuur voor een breed publiek staat hierbij voorop. Daar
moeten we voor zorgen in Holsbeek”, aldus Sabine Wyns.

Het gemeentebestuur beloofde om al vorig jaar voetbalvelden
klaar te hebben op de Bruulsite. Raadsleden Sabine Wyns en
Jo Vanmechelen en bestuurslid Stijn Den Tempst betreuren de
stilstand in dit dossier.
Al sinds 2015 voert de gemeente gesprekken om gronden te
verwerven voor de sportsite Bruul in Kortrijk-Dutsel. Dat
heeft tot nu toe geleid tot de aankoop van één perceel grond
in 2018. Voor de acht andere percelen is er misschien een
minnelijk akkoord of helemaal geen akkoord. Nochtans heeft
de gemeenteraad het definitieve onteigeningsbesluit in 2019
reeds goedgekeurd.
Snel knopen doorhakken
“Al twee jaar vragen wij elke gemeenteraad een stand van
zaken over de aankoop van de gronden”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen. “Steeds werden we met een kluitje in
het riet gestuurd. Dat strookt totaal niet met de belofte van
het bestuur om in 2020 al voetbalvelden klaar te hebben op
deze site. Knopen moeten nu snel doorgehakt worden om de
gronden definitief te verwerven en de site verder optimaal te
ontwikkelen.”
Grootse plannen, maar concrete uitwerking blijft uit
“In 2020 was er reeds een budget van ruim 1 miljoen euro
voor deze site voorzien”, vult raadslid Sabine Wyns aan.
“De gemeente zou de voetbalinfrastructuur aanleggen, in
samenwerking met de voetbalclub KDN United, die de
kantine en kleedkamers bouwt, en in samenspraak met de
buurt. Ook een multifunctioneel sportveld, een Finse piste,
een speeltuintje en een parking zouden voorzien worden door
de gemeente. Daar hebben we tot nu toe geen enkel plan van
gezien.”

holsbeek@n-va.be

Essentieel voor toekomst sport- en verenigingsleven
N-VA-bestuurslid Stijn Den Tempst is nauw betrokken bij dit
dossier en ziet voetbalploeg KDN United, waar zijn zoontje
voetbal speelt, ploeteren om tijdelijk gehuurde velden speelbaar te houden en verouderde infrastructuur bruikbaar te
houden. “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
Den Tempst.
Door ons toedoen, via een reactie op ROB-tv, liet de
burgemeester weten hier snel werk van te maken en zou
een betrokken grondeigenaar toch een minnelijk akkoord
verkiezen.

Bestuurslid Stijn Den Tempst ziet hoe de voetbalploeg van
zijn zoontje, KDN United, ploetert om tijdelijke en verouderde
infrastructuur bruikbaar te houden.

HOLSBEEK
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N-VA Holsbeek geeft bloed tijdens de Warmste Week
Elk jaar staat N-VA Holsbeek op
de kerstmarkt van Nieuwrode
en verkoopt dan drankjes voor
een goed doel in het teken van
de Warmste Week. Omdat de
kerstmarkt niet kon doorgaan,
koos N-VA Holsbeek ervoor op
te roepen bloed te gaan geven
tijdens de Warmste Week. Onze
bestuursleden gaven alvast het
goede voorbeeld.
Deze oproep herhalen we hier
graag. Slechts drie procent van
de Vlamingen geeft bloed, terwijl zeventig procent ooit bloed
nodig heeft. Ook in deze tijden
kan jouw bloed levens redden.
Een uurtje van jouw tijd voor
iemands hele leven. Zo maak je
het verschil!
Maak je afspraak via
donorportaal.rodekruis.be of via
het gratis nummer 0800 777 00.

Door ‘Fred’ of ‘Frieda’ te worden, help je eenzame
buurtbewoners uit hun sociaal isolement
Onlangs lanceerden Vlaams volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) de website ‘Fred en
Frieda’. Dit initiatief verbindt eenzame mensen met vrijwilligers en brengt warmte en engagement in onze samenleving.
Hoe werkt het? Je kan als vrijwilliger je
gegevens zoals je woonplaats en eventueel
specifieke interesses achterlaten op
FredenFrieda.be. Dat is een veilige website
die je privacy respecteert. Je geeft aan of je
graag een virtuele Fred of Frieda wil zijn
die een kaartje wil sturen, eens bellen of
skypen. Of je kan kiezen om een ‘echte’
buddy van vlees en bloed te worden. Dat
betekent dat je, wanneer het veilig kan,
eens op bezoek of samen op stap gaat.

om een eenzame buurtbewoner af en toe
wat gezelschap te bieden. Het is dus altijd
een zorgcentrum dat zoekt naar de juiste
match en de vrijwilligers contacteert.

Sociaal contact voor elke Holsbekenaar
“Ik vind dit een heel mooi project”, zegt
bestuurslid Mieke Laridon. “Ook tijdens
de vorige Holsbeekse welzijnsraad was er
aandacht voor dit initiatief. Er werd ons
gevraagd om hiervoor zoveel mogelijk menBestuurslid Mieke Laridon wil zoveel
sen warm te maken, wat ik met veel plezier mogelijk mensen warm maken om een
Juiste match
doe! Sociaal contact is enorm belangrijk
buddy te zijn voor wie er nood aan heeft.
In onze gemeente hebben zowel diensten- tijdens de coronacrisis, maar ook in coronacentrum De Sprankel als woonzorgcenvrije tijden is er veel sociaal isolement,
Wie interesse heeft, vindt meer informatie
trum St. Margaretha zich geregistreerd om vooral bij senioren. Laten we er samen voor
op www.fredenfrieda.be.
buddy’s te vinden. Als je je geregistreerd
zorgen dat er voor iedere Holsbekenaar die
hebt als Fred of Frieda, kan je dus door
het nodig heeft een luisterend oor is, een
hen gecontacteerd worden met de vraag
zorgzame Fred of Frieda!”

Foto’s van voor de coronamaatregelen
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N-VA Holsbeek komt naar je toe
Zondag 18 april

Zondag 25 april

Holsbeek-Plein

Nieuwrode Het Rot

in de buurt van de Sint-Caroluskerk

in de buurt van de Rotkapel

APERITIEFBABBELS

Hopelijk kunnen we dit jaar onze traditie van aperitiefbabbels naar goede gewoonte hervatten! Het bestuur van N-VA Holsbeek nodigt je uit voor een
hapje en een drankje en een goeie babbel met onze gemeenteraadsleden en bestuursleden. Op zondag van 11 tot 13 uur zetten we onze tent op.
We hopen zoveel mogelijk leden, sympathisanten en dorpsbewoners te verwelkomen. Iedereen welkom!

ONTBIJTBUFFET

N-VA Holsbeek

Noteer alvast in
je agenda
Eetdag op zaterdag 23 oktober in
zaal Buurthuis Nieuwrode

Zondag 16 mei

Iedereen welkom vanaf 10 uur
Gildezaal Kortrijk-Dutsel

Gastspreker: Vlaams
Parlementslid Arnout Coel
Inschrijven kan bij anne.grammet@n-va.be

Activiteiten onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. Volg onze website en facebookpagina voor de laatste informatie.

Bezoek onze website en facebookpagina
Wie graag op de hoogte wil blijven van al onze activiteiten, neemt best geregeld een kijkje op onze facebookpagina en website.
Maandelijks posten wij hier ook nieuws uit de gemeenteraad. Een actuele kijk op de agendapunten van de gemeenteraad, onze
eigen voorstellen of bemerkingen op het beleid van het huidige bestuur. De moeite om een kijkje te nemen!

Heb je een vraag, een voorstel,
een idee of wil je lid worden van
N-VA Holsbeek? Stuur een mailtje
naar holsbeek@n-va.be en wij
nemen contact met je op.

www.n-va.be/holsbeek
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N-VA Holsbeek pleit voor hogere gemeentelijke GAS-boetes op sluikstorten
Al in december 2019 vroeg gemeenteraadslid Herman Van Criekingen of we in Holsbeek geen hogere GAS-boetes voor zwerfvuil konden invoeren. “Het afschrikeffect van een hogere boete is volgens mij de beste preventiemaatregel”, stelt Herman.
“Maar we moeten ook blijven sensibiliseren, voldoende vuilbakken voorzien en opruimen waar nodig.”
Na een bezoek aan Rotterdam was Herman aangenaam verrast
dat er langs de Nederlandse wegen geen afval ligt. Blijkt dat er
in Nederland serieus beboet wordt wanneer bestuurders afval
door het autoraam weggooien. Als het van Herman afhangt,
worden sluikstorters ook in Holsbeek strenger aangepakt.
Nefast voor onze dieren
“Als landbouwer vind ik het schandalig en verwerpelijk dat
mensen allerlei afval achterlaten op het openbaar domein”, vertelt Herman. “Niet alleen omwille van de milieuvervuiling en
het uitzicht, maar ook omdat afval, zoals blikjes, dodelijk kan
zijn voor dieren. Het gaat dan niet om hele blikken maar stukjes
blik. Die komen in het gras terecht nadat een maaimachine
over een blik is gereden. De koe eet het vervolgens op. Omdat
de maag van de koe beweegt, kunnen die scherpe stukken ook
andere organen beschadigen. Daar kan de koe aan overlijden.
In heel Vlaanderen zouden jaarlijks zo’n 6.000 koeien ziek
worden door zwerfafval.”
Steun van minister Zuhal Demir
Het loopt de spuigaten uit met het zwerfvuil. Vergeleken met
2017 gaat het om een stijging van liefst veertien procent. En dat
terwijl de ambitie was om de berg zwerfvuil tegen 2022 met
twintig procent te verminderen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil dat steden en gemeenten strenger gaan
handhaven en is voorstander van zwaardere boetes voor wie
betrapt wordt op sluikstorten. Ze wil de maximale GAS-boete
optrekken van 350 euro naar 500 euro. Dat vraagt ze aan de
federale regering, want de Vlaamse Regering heeft die bevoegdheid niet.

Gemeenteraadslid en landbouwer Herman Van Criekingen wil
sluikstorters afschrikken met hogere boetes en tegelijk inzetten op
sensibilisering en preventie.
Demir wijst ook op de verantwoordelijkheid van de verpakkingsproducenten. Gezien de barslechte cijfers gaat de minister
het verpakkingsplan vroegtijdig aan een tussentijdse evaluatie
onderwerpen en sluit ze niet uit dat ze de stok achter de deur
zal gebruiken als er geen beterschap komt. “Voor sigarettenpeuken, snoepwikkels … zullen maatregelen als statiegeld nooit
een oplossing zijn. Daarom zullen we de zwerfvuilkosten ook
doorrekenen aan de producenten, ook voor deze afvalstromen”,
luidt het.

Extra Vlaamse subsidie voor school Het Anker in Nieuwrode
Op het einde van 2020 ontving de gemeente Holsbeek nog een extra subsidie van 433.000 euro van Vlaams minister van
Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Dat brengt het totale bedrag dat de Vlaamse overheid inbrengt voor Het Anker in Nieuwrode
op 2,13 miljoen euro.
Op 1 september opende de nieuwe school in Nieuwrode haar
deuren. De leerlingen van de lagere school kregen nieuwe
klassen samen met een refter, een polyvalente zaal voor turnlessen
of andere activiteiten en lokalen voor directie en secretariaat.
Waardevolle investering
“De kostprijs van het hele project bedraagt ruim 3 miljoen euro,
waarvan zeventig procent betaald werd door de Vlaamse overheid.
Dat is enorm goed nieuws voor de gemeente en een waardevolle
investering voor ons dorp”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen.
“Op een feestelijke opening is het voorlopig even wachten, maar wij
hopen alvast dat die er dit jaar aankomt.”

Vlaanderen investeerde maar liefst 2,13
miljoen euro in Het Anker in Nieuwrode.

holsbeek@n-va.be

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid
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