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N-VA Holsbeek lanceert
initiatieven voor een
diervriendelijke gemeente
Nadat de gemeente zich eind vorig jaar op voorstel van N-VA
Holsbeek engageerde om een diervriendelijke gemeente te
worden, werden al heel wat punten gerealiseerd. Zo kreeg
Holsbeek een zwerfkattenbeleid en een schepen van Dierenwelzijn. N-VA Holsbeek zorgde er ook voor dat alleen geluidsarm
vuurwerk nog toegelaten is. “De gemeente zette stappen in de
goede richting, maar er zijn nog meer inspanningen nodig”,
zegt gemeenteraadslid Sabine Wyns. “Daarom doen we
opnieuw enkele concrete voorstellen voor meer dierenwelzijn
in Holsbeek.”
In november 2019 werd op voorstel van de N-VA beslist dat
Holsbeek de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ van
de provincie Vlaams-Brabant zou ondertekenen. Verschillende
punten werden al gerealiseerd: Holsbeek heeft intussen een
zwerfkattenbeleid en een schepen van Dierenwelzijn. Bovendien
is op vraag van N-VA Holsbeek enkel nog geluidsarm vuurwerk
toegelaten. Maar er moet nog veel gebeuren: de aansluiting bij
een erkend dierenasiel en de aanleg van een hondenlosloopweide
zitten slechts in een voorbereidende fase.
Extra inspanningen nodig
“Volgens ons kan er op een jaar tijd meer gerealiseerd worden”,
aldus Sabine Wyns. “Bovendien kwamen we tot de vaststelling dat
het bestuur de ondertekende beginselverklaring na een jaar nog
niet aan de provincie afgeleverd had, een blaam voor de schepen
van Dierenwelzijn.” N-VA Holsbeek neemt daarom opnieuw
het heft in eigen handen met drie concrete voorstellen voor een
diervriendelijke gemeente.
1. Lessenpakket voor onze scholen
Op onze vraag zal het gemeentebestuur een lessenpakket rond
dierenwelzijn promoten in alle Holsbeekse scholen. Leerlingen
kunnen ook een bezoek brengen aan een dierenasiel, een
lokale landbouwer met een hart voor dieren of een leerkracht
of leerling met een passie voor zijn huisdier. “We willen kinderen
bewustmaken van de verantwoordelijkheden die het houden van
dieren met zich meebrengt”, zegt Anne Grammet, bestuurslid
bij N-VA Holsbeek. “Dat kan perfect in de klas aangebracht
worden.”

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 november.

Gemeenteraadslid Sabine Wyns en bestuurslid Anne
Grammet pleiten onder andere voor hondenpoepbuizen.
2. Hondenpoepbuizen
Baasjes moeten in het bezit zijn van zakjes om hondenpoep
op te ruimen. Die zakjes mogen in alle straatvuilnisbakken
gedeponeerd worden. Maar omdat vuilbakken soms ontbreken, stelt N-VA Holsbeek voor om een proefproject met
hondenpoepbuizen op te starten. “Het plaatsen van hondenpoepbuizen is een duidelijk signaal dat hondenpoep niet
thuishoort in ons straatbeeld”, onderstreept Sabine Wyns.
“Het gemeentebestuur laat nu onderzoeken waar er overlast
is en of er hondenpoepbuizen geplaatst kunnen worden.”
3. Meldpunt dierenverwaarlozing
Binnen onze politiezone zijn er twee inspecteurs aangesteld
als contactpersoon voor dierenwelzijn. Voor dringende
klachten over dierenverwaarlozing of -mishandeling kan je
daarnaast terecht bij Dierenwelzijn Vlaanderen via het online
klachtenformulier op de website dierenwelzijn.vlaanderen.be.
Op onze vraag zal de gemeente de inwoners hierover informeren op de gemeentelijke website. “Ook op de politieraad
heb ik dit aangekaart en ook daar werd toegestemd om dit
op de website te plaatsen”, aldus Sabine Wyns.
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Steun mee de restauratie van het
Kasteel van Horst
Op 6 oktober werd de torenspits die bovenop de beroemde donjon van het
Kasteel van Horst staat verwijderd en tentoongesteld op een platform in
de kasteelvijver. Een technisch huzarenstuk. Hiermee is een belangrijke
volgende stap gezet in de restauratie van het kasteel. Wist u dat ook u een
steentje kan bijdragen aan de restauratie van dit prachtige erfgoed?

Gemeenteraadslid Sabine Wyns, Vlaams Parlementslid Arnout Coel, Vlaams minister Matthias Diependaele, bestuursleden Joke Gysel
en Kate Mys en Vlaams Parlementslid Allessia Claes maakten de verwijdering van de torenspits mee vanop de eerste rij.

Vlaams N-VA-minister van
Erfgoed Matthias Diependaele
kwam ter plaatse en benadrukte
dat het kasteel deel uitmaakt
van onze Vlaamse identiteit:
“Als gemeenschap erfden we dit
kostbaar goed. Daarom is het
belangrijk dat we er respectvol
mee omgaan en zorgen dat
we het kunnen doorgeven
aan toekomstige generaties.”
De Vlaamse overheid maakte
dan ook een budget vrij van
3 miljoen euro in een meerjarenovereenkomst.
N-VA vraagt voldoende
middelen van gemeentebestuur
Ook Herita, een vzw die erfgoedsites zoals het Kasteel van
Horst beheert en ontwikkelt,
moet een deel van de kosten
dragen. De vzw zette daarom
een fondsenwervingscampagne
op. De gemeente ging daarop
in. Op de gemeenteraad van
oktober werd beslist om gedu-
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voldoende middelen voor
restauratiewerken van onder
andere de kerk en de pastorie
van Kortrijk-Dutsel. Voor een
monument als het Kasteel van
Horst, toch een unieke toeristische trekpleister voor onze
gemeente en gekend door
alle Holsbekenaren, moet dit
navenant zijn. De gemeente
ging niet in op ons voorstel,
maar sluit niet uit om in de

toekomst nog verdere steun te
verlenen aan de restauratie.
De bestuursleden en raadsleden
van N-VA Holsbeek besloten
daarop ook zelf een steentje bij
te dragen. Ze brachten 1.240
euro bijeen en schonken dat
bedrag aan Herita.

rende zeven jaar een bedrag
van ruim 22.000 euro per jaar
aan Herita te storten. N-VA
Holsbeek vroeg echter om het
totaalbedrag op te trekken tot
200.000 euro, die zeker nodig
zijn voor een sluitende financiering door Herita.

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren,
neem dan een kijkje op
www.herita.be/helphorst.
Voor 200 euro wordt u vriend van het
kasteel. U wordt dan onder andere
uitgenodigd voor een werfbezoek
en krijgt een stukje leisteen van de
torenspits. U kan ook steunen door
een gift te doen. Voor giften vanaf 40 euro heeft u tot eind dit jaar
recht op een belastingvermindering van 60 procent. Zeker doen!

Unieke toeristische
trekpleister
Volgens N-VA Holsbeek voorziet de gemeente ook terecht

Doneer veilig en vlot online of doe een gift per overschrijving op
rekeningnummer BE39 4263 1743 6619 met vermelding van het
woord ‘GIFT’ in de mededeling.

HOLSBEEK
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Landbouwers in de kijker
Ter gelegenheid van de dag van de landbouw kreeg ons gemeenteraadslid Herman Van Criekingen op 20 september bezoek van
federaal parlementslid Theo Francken en Vlaams Parlementslid Arnout Coel.

Parlementsleden Theo Francken en Arnout Coel en gemeenteraadsleden Herman Van Criekingen en Sabine Wyns.

Gemeenteraadsleden Sabine Wyns en Herman Van Criekingen,
bestuurslid Stijn Den Tempst en Vlaams Parlementslid Arnout Coel.

Beide parlementsleden bezoeken al geruime tijd landbouwers uit
de regio om te luisteren naar hun bezorgdheden. “Het is dankzij
de boeren dat er elke dag eten op ons bord ligt en zij zijn van
onschatbare waarde, dat mogen we niet vergeten”, aldus Theo
Francken.

Respect en dank
“Omdat er dit jaar spijtig genoeg geen landbouwdagen doorgingen
in Sint-Pieters-Rode, wilden we op deze manier toch respect
en dank aan alle landbouwers uiten. Herman is een geweldige
landbouwer en een monument in de streek. Hij is al jaren
politiek actief in onze afdeling en zet zich ongelooflijk hard
in voor alle boeren en de landbouw in het algemeen”, zegt
voorzitster Sabine Wyns.

Luisteren op het terrein
“In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement heb
ik de voorbije maanden met de collega’s en de minister veel
gesproken over de boeren. Ik vind het belangrijk om ook met de
landbouwers zelf te praten en te gaan luisteren wat er leeft op
het terrein. Zo kan ik in Brussel mee landbouwbeleid maken dat
rekening houdt met de noden van de boeren zelf”, aldus Arnout
Coel over zijn #toerdeboer.

In oktober brachten we ook nog een bezoek aan de beestenmarkt van Ciney. Herman kiest daar met kennis van zaken de
koeien uit die hij thuis verder vetmest en dan naar het slachthuis
brengt. Een lokale, Vlaamse boer die voluit gaat voor een
rendabel, familiaal bedrijfsmodel, zoals er nog wel meer zijn in
Holsbeek.

N-VA: “EU-landbouwbeleid moet Vlaamse biodiversiteit en familiale boeren beschermen”
De N-VA-fractie in het Europees Parlement is verbolgen over de positie van het
Europees Parlement inzake het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). “Wij staan voor een Europees
landbouwbeleid dat onze Vlaamse
biodiversiteit én onze familiale boeren
en boerinnen ondersteunt en beschermt.
De stemming in het Europees Parlement
staat daar echter haaks op”, aldus de
Europarlementsleden van de N-VA.
Toekomstgerichte landbouw met
rendabel bedrijfsmodel
Voor de N-VA moet het nieuwe landbouwbeleid een instrument zijn om te
zorgen voor een toekomstgerichte

landbouw met een rendabel bedrijfsmodel, waarbij landbouw een natuurlijke
partner is in de strijd tegen de klimaatverandering. Het GLB moet ervoor
zorgen dat er genoeg voedsel wordt
verbouwd op een duurzame manier.
Het moet ook streven naar landbouwproducten tegen redelijke prijzen voor
consumenten, en een behoorlijk inkomen
voor landbouwers.
Kleine, familiale ondernemingen
stimuleren
Holsbeeks gemeenteraadslid en landbouwer Herman Van Criekingen deelt
die visie. “De Vlaamse landbouwer wint
hier niet. Tot nu toe heeft het Europese

landbouwbeleid voornamelijk geleid tot
massale schaalvergroting. Kleine, familiale ondernemingen die meerwaarde
bieden, moeten zeker ook gestimuleerd
worden. Een landbouw op maat van het
Vlaamse landschap, dat is het doel”,
vindt hij.
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Gemeentebestuur schuift opmaak hemelwaterplan
op de lange baan
Om de strijd tegen droogte aan te gaan, kwam de Vlaamse Regering met een heuse Blue Deal met meer dan 70 maatregelen
die Vlaanderen weerbaar moeten maken tegen waterschaarste. Lokale besturen hebben hierin een belangrijke rol te spelen.
Zo zullen ze een hemelwaterplan moeten maken, eventueel samen met enkele andere gemeenten, als ze in de toekomst nog
willen rekenen op watergerelateerde subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Vandaag beschikken slechts een 30-tal van de 300
Vlaamse gemeenten over een hemelwaterplan.
De klimaatverandering en de toegenomen verharding maken dat het omgaan
met hemelwater voor gemeenten een
steeds grotere uitdaging wordt. We zullen meer lange droge periodes krijgen,
afgewisseld met korte periodes met
hevige regenval. Niet alleen het risico op
waterschaarste neemt toe, ook het risico
op overstromingen wordt groter.
Belangrijk in strijd tegen wateroverlast
en droogte
Een hemelwaterplan is een belangrijk
hulpmiddel in de strijd tegen overstromingen, wateroverlast en droogte. Het
doel van een hemelwaterplan is immers
om een integrale ruimtelijke visie uit te
werken over waar en hoe het hemelwater
– afkomstig van bestaande en geplande
wegenis, gebouwen en (on)verharde
oppervlakken – ter plaatse gehouden,
geïnfiltreerd, gebufferd en vertraagd
afgevoerd kan worden. Kortom, door de
opmaak van een hemelwaterplan legt de

daar financieel aan bijdragen. De steden
en gemeenten kunnen een subsidie van
6 euro per hectare plangebied ontvangen,
met een maximum van 90 procent van
de werkelijke studiekost. Ook Interleuven
kan de gemeente ondersteunen als dat
nodig is.

Als onze gemeente nog in aanmerking
wil komen voor watergerelateerde Vlaamse
subsidies, moet ze zo snel mogelijk werk
maken van een hemelwaterplan.
gemeente het kader vast voor de integrale
aanpak van hemelwater, oppervlaktewater en afvalwater.
Provinciale subsidie
Om steden en gemeenten te stimuleren
om werk te maken van een hemelwaterplan, wil de provincie Vlaams-Brabant

N-VA wil nú hemelwaterplan opmaken
“Tot tweemaal toe vroeg de provincie aan
de gemeente Holsbeek om hier mee in te
stappen”, zegt gemeenteraadslid Sabine
Wyns. “Een paar gemeenten in onze
provincie beschikken al over een hemelwaterplan, een twintigtal zijn in opmaak.
Vandaar onze vraag aan het gemeentebestuur om hier werk van te maken.”
De burgemeester gaf aan dat de gemeente
al voldoende maatregelen en stappen
onderneemt wat waterhuishouding
betreft en dat een hemelwaterplan in de
verdere toekomst opgemaakt zal worden.
Wij volgen dit zeker en vast verder op.

Waterbekken wacht op onderhoud
Na overvloedige regenval in 2016 hebben er overstromingen plaatsgevonden op onder andere Gobbelsrode, meer bepaald
tussen de Horebeekstraat en de Sluisbeekstraat. Ondertussen heeft de gemeente een aantal terechte inspanningen geleverd
door op verschillende plaatsen waterwachtbekkens aan te leggen. N-VA Holsbeek wijst erop dat die waterbekkens ook het
nodige onderhoud vragen.
Een van de wachtbekkens ligt in de Sluisbeekstraat aan Jos
Theys boerderij, dat tot 2.800 m3 water kan opvangen. “Dit
bufferbekken vermindert sterk het risico op wateroverlast”,
zegt bestuurslid Stijn Den Tempst. “Daar zijn we hier in de
buurt uiteraard erg tevreden mee. Het onderhoud laat echter
te wensen over: de toevoergracht is dichtgegroeid met struiken en kleine boompjes. Ik begin stilaan te twijfelen of dit
opvangbekken onze voeten gaat drooghouden bij een volgende
stortbui.”
De N-VA kaartte dit aan op de gemeenteraad. Een ploeg van
de gemeente zal dit zo snel mogelijk aanpakken.

Bestuurslid Stijn Den Tempst stelde vast dat de toevoergracht
naar het wachtbekken in de Sluisbeekstraat is dichtgegroeid.

www.n-va.be/holsbeek
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Minister Zuhal Demir opent natuuroase in Holsbeek
In september opende Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in Holsbeek de zevende natuuroase in Vlaanderen.
Een natuuroase is een plek waar de focus helemaal op rust ligt en waar traagheid troef is. In natuuroase Chartreu-Zen-Bos
nodigen houten meditatiesymbolen langs een wandellus u uit om tot rust te komen.
Natuur en Bos, de grootste natuurbeheerder van Vlaanderen, zet al jaren
sterk in op natuurbeleving. U kunt in hun natuurgebieden wandelen, fietsen,
kamperen en ravotten. Specifieke zones waar de focus ligt op rust en reflectie, die
waren er echter nog niet. “Daarom heeft Natuur en Bos natuuroases ingericht.
Dat zijn stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken,
zonder smartphone, verkeerslawaai en andere drukte. De hemel op aarde voor
wie in alle rust energie wil gaan tanken in de natuur”, zegt minister Zuhal
Demir. “Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat een half uur in de
natuur stress vermindert en je mentale weerbaarheid verhoogt.”
Waar ligt de natuuroase in Holsbeek?
Het pad naar de natuuroase start aan de parking, ter hoogte van het kruispunt
van de Lindestraat en Meidries in Kortrijk-Dutsel aan de voet van de Chartreuzenberg. Een indrukwekkende verwelkomingsboog nodigt u uit om een
rustgevende wandellus van zo’n 3,5 kilometer te ontdekken door de artistieke
houten meditatiesymbolen te volgen. Bestuursleden Mia Demarsin en Anne
Grammet vonden het samen met voorzitster Sabine Wyns zeker de moeite
waard om dit prachtige stukje natuur in onze gemeente te (her)ontdekken.

Vlaams minister Zuhal Demir, bestuursleden Anne
Grammet en Mia Demarsin en afdelingsvoorzitster
Sabine Wyns bij de opening van Chartreu-Zen-Bos.

N-VA Holsbeek wil milieuadviesraad nieuw leven inblazen
In onze gemeente werd in 2007 een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opgericht. Die milieuadviesraad beoogt de
verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente. De raad is bevoegd om de gemeente zowel
op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Bovendien kan hij op eigen initiatief de bevolking sensibiliseren en informeren over natuur en milieu.
Raad kwam deze bestuursperiode nog niet samen
“Helaas is deze raad al een aantal jaren niet meer samengekomen en komen de
niet-stemgerechtigde leden niet meer overeen met de huidige politieke fracties. Het
schepencollege had nochtans begin januari 2019 de intentie om de raad een actievere rol te laten spelen in onder andere de procedure van omgevingsvergunningen,
omdat die digitaal geconsulteerd zou kunnen worden. Men wilde de raad ook laten
werken in werkgroepen met externen”, zegt gemeenteraadslid Jo Vanmechelen.
Belangrijke rol
“Milieu- en natuurbeleid zoals bijvoorbeeld de opmaak van een hemelwaterplan
komen geregeld aan bod in onze gemeente. Vandaar onze vraag aan het bestuur
om de milieuraad zo snel mogelijk opnieuw samen te stellen en te laten samenkomen”, aldus Jo Vanmechelen.

Gemeenteraadslid Jo Vanmechelen betreurt dat de milieuadviesraad niet meer samenkomt.

holsbeek@n-va.be
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

