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GOED ONDERHOUD VAN WEGEN EN 
WATERLOPEN

Niet alles moet vernieuwd worden, natuurlijk. De bestaande wegen  
onderhouden en verbeteren is even belangrijk. 

• Herstel van onverharde en halfverharde land – en boswegen.
• Heraanleg van oude kasseiwegen. 
• Meldpunt voor mankementen aan straten en fiets- en voetpa-

den via holsbeek.be. 

Ook onze waterlopen houden we goed in het oog: 

• Nauwe samenwerking met de Watering voor het onderhoud 
van de waterlopen.

• Eigen beheer en onderhoud van riolering, zodat we snel 
kunnen ingrijpen.

• Aanleg van riolering waar die er nog niet is.

VEILIG OP DE WEG 

De voorbije jaren pasten we de maximumsnelheid in de hele 
gemeente aan de aard van de weg en de bebouwing errond aan: 

• 50 km/u is de algemene regel 
• 70 km/u op doorgangswegen 
• 30 km/u in schoolomgevingen en  

een aantal woonstraten.

We weren het sluipverkeer op onze gemeentewegen.

Bij heraanleg van nieuwe wegen houden we altijd rekening met de 
verkeersveiligheid:

• We richten de weg verkeersremmend in.
• Voorrang van rechts verdwijnt, behalve in de dorpskernen.
• We onderzoeken of trajectcontroles haalbaar zijn om snel-

heidsduivels te weren.

OPENBAAR VERVOER 
Bij De Lijn dringen we aan op een beter aanbod 
van openbaar vervoer voor Holsbeek:

- Behoud en hogere frequentie van lijn 310, 
op zondag opnieuw een verbinding om het 
uur;

- Nachtbussen in de hele gemeente, ook 
voor Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode;

- In Holsbeek opnieuw een bus om het halfuur 
door buslijn 2 door te trekken;

- Verbindingen met de buurgemeenten  
Rotselaar en Lubbeek.

“Waar nog geen riolering is, willen 
we die leggen. Belangrijk voor onze 

bewoners én voor het milieu.”

Marc Van Looy
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Zorg voor 
jong en oud



ZORG VOOR JONG EN OUD 
VAN GEBOORTE TOT UW OUDE DAG 

ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Voor kinderen en jongeren is het aanbod van activiteiten al heel uitge-
breid: sport- en danskampen, de speelpleinwerking tijdens alle school-
vakanties, activiteiten voor tieners, en zelfs voor kleuters is er een eigen 
aanbod!

De teken- en muziekacademie groeit elk jaar aan. Daarom gaan we 
voor:

• Meer ruimte voor de tekenacademie boven de bibliotheek
• Uitbreiding met een hogere graad voor gevorderden
• Opstart van een afdeling Woordkunst van de academie 
• Speelse muziekinitiatie vanaf 6 jaar.

Warme opvang voor onze allerkleinste inwoners is belangrijk. Daar 
komt dan ook meer ruimte voor, letterlijk: 

• In Holsbeek breidt het kinderdagverblijf De Sterrekes uit;
• In Nieuwrode stellen we een terrein ter beschikking naast de school 

Het Anker voor een nieuw gebouw dat de twee vestigingen van De 
Sterrekes daar vervangt.

“We kijken uit naar de nieuwe 
ruimtes boven de bib: meer 

plaats voor die jonge kunste-
naars. ’t Zal hun creativiteit 

doen groeien.”

Katia Verheyen
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“De uitbreiding van De Sterrekes 
in Holsbeek creëert 14 nieuwe 
plaatsen voor kinderopvang in 

Holsbeek.”

Lore Demeulenaere

“De vrije scholen willen we finan-
cieel steunen om hun gebouwen 

te isoleren en energiezuinig te 
maken.”

Tine Binnemans

“Het Anker groeide de laatste jaren 
zo sterk, dat een nieuwbouw met 
meer ruimte voor goed onderwijs 

echt welkom is.”

Bart Dewulf

LEREND OPGROEIEN 

ACTIEVE SENIOREN

Een goede dorpsschool is belangrijk in een gemeente.  
We investeren dus volop:

• Volledige nieuwbouw voor Het Anker in Nieuwrode: nieu-
we klassen, een polyvalente zaal, een nieuwe refter, … Na de 
nieuwbouw leggen we ook de speelplaats opnieuw aan. De 
werken starten al in oktober!

• Voor De Gobbel: vernieuwing van het sanitair, renovatie van 
delen van het gebouw en herinrichting van het speelterrein 
langs de Gildestraat. 

• Masterplan voor de wijde omgeving van de scholen van 
Holsbeek-Dorp: in kaart brengen van de beschikbare ruimte 
en de behoeftes van zowel lagere school De Zilverlinde, 
kleuterschool Klim-Op, het Woonzorgcentrum, de Chiro en 
de parochiale verenigingen. Ze moeten allemaal hun plaats 
krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Een globale visie ligt op 
tafel in 2020.

• Een gezond pedagogisch project, 
met blijvende aandacht voor de 
aanpak van pesten.

• De voor- en naschoolse opvang 
willen we anders inrichten in overleg 
met de opvangmoeders en de school, en opwaarderen door 
meer activiteiten aan te bieden: huiswerkbegeleiding, sport, 
muziek,…

• Ook de vrije scholen blijven we steunen. De gemeente 
betaalt voor alle kinderen het gebruik van de sportschuur en 
het zwembad én het busvervoer daar naartoe. Ook om de ge-
bouwen te isoleren en energiezuinig te maken, willen we de 
vrije scholen in Holsbeek en Nieuwrode financieel steunen.

Actieve senioren zijn hoekstenen voor de gemeenschap. Zij zijn 
drijvende krachten in vele verenigingen en hebben een enorme 
ervaring. Ze verdienen onze ondersteuning. 
Dat doen we met:

• Digipunt: ontmoetingsplek in de bib en in het lokaal 
dienstencentrum De Sprankel, om nieuwe technologie te 
ontdekken. 

• Beweegmogelijkheden zoals een beweegbank, dicht bij 
huis.

• Goed onderhouden voetpaden en wandelwegen, zo-
dat mensen met rollators, rolstoelen en buggy’s er goed 
langs kunnen. 

• Zitbanken op mooie plekjes, om te rusten.
• Op zoek naar een mobiele kruidenier voor Holsbeek.

Ontwerp voor de nieuwe tekenacademie



“Als ze nog eens een cursus 
Facebook geven in De Sprankel, 

schrijf ik me zeker in!”

Maria Vrancken

ZORGEN VOOR JONG EN OUD 

Als gemeente moeten we zorgen voor de ouderen en inwoners die het financieel of fysiek 
moeilijk hebben. 

• Wie thuis woont en hulp nodig heeft, kan beroep doen op de uitgebreide werking 
van het OCMW: aan huis bezorgde warme maaltijden, personenalarm, dienst 
gezinszorg, bib aan huis…

• Bij financiële moeilijkheden helpt de sociale dienst van het OCMW altijd om  
oplossingen te zoeken.

• Inwoners die voor familieleden zorgen, hebben recht op een mantelzorgpremie van 
de gemeente.

• Met een tussenkomst voor sport en cultuur geven we iedereen de kans om mee te 
doen aan sportieve of culturele activiteiten.

• Door een verregaande samenwerking met het Woonzorgcentrum Sint-Margaretha 
en dienstencentrum De Sprankel breiden we onze dienstverlening verder uit. Een 
rustige oude dag in eigen gemeente, in uw vertrouwde buurt, daar gaan we voor! 

OOK DIEREN ZIJN THUIS IN HOLSBEEK

IN EEN VEILIG HUIS

Holsbekenaren zijn echte dierenvrienden. Ook CD&V 
Holsbeek vindt dierenwelzijn en zorg voor huisdieren heel 
belangrijk. 

• Voor baasjes van honden gaan we op zoek naar een 
locatie voor een hondenlosloopzone.

• Samen met de Vlaamse Overheid bieden we de speciale 
huisdiersticker aan, zodat de brandweer bij brand weet 
of er dieren in huis zijn.

• We zetten het project om zwerfkatten te steriliseren 
verder. Zich veilig voelen in uw huis, in uw straat,  

dat gevoel verhogen we door:

• ANPR-cameraschild rond de politiezone: nummer-
plaatherkenning helpt om misdaad terug te dringen

• Politie-advies over beveiliging van uw huis
• Ondersteuning van Buurt Informatie Netwerken 
• Meer politiepatrouilles in uw straat. 

Warm 
samenlevenHOLSBEEK
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