
HOLSBEEK

UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.

uw vrije tijd “Kinderen moeten met 
de fiets naar de training 

kunnen, daarom zorgen we 
voor sportvelden op twee 

plaatsen in Holsbeek.”

Erik Boon

“Welke sportvelden zou u daar 
willen? Basket, hockey, tennis, 

skaten? Laat het ons weten!”

Nico Nijsten

“Een Finse piste dichtbij huis: 
ideaal om ’s avonds nog een 
toertje te gaan lopen na een 

lange dag.”

Charlot Op de Beeck

VAN START TOT FINISH:  
SPORTEN DICHT BIJ U 

De Sportschuur vernieuwden we volledig en kan 
er weer twintig jaar tegen. 
Nu maken we werk van terreinen voor buiten-
sporten: voetbalvelden, Finse looppistes voor 
joggers en ook andere terreinen:

- In Kortrijk-Dutsel op de Bruul: voetbal-
velden met kunstgras en Finse piste voor 
joggers

- In Holsbeek-Dorp, vlakbij de Sportschuur: 
voetbalvelden met kunstgras, Finse piste 
en multifunctionele sportvelden voor jong 
en oud. 

De sportterreinen blijven gratis voor de clubs. Ook 
de scholen en andere verenigingen kunnen de 
terreinen en de nieuwe sportmogelijkheden ge-
bruiken. En in het weekend kunnen gezinnen gaan 
spelen op de speeltuigen of sportterreinen, terwijl 
de ouders bijpraten op een zitbankje.

Proeven van bewegen voor alle generaties en 
alle portemonnees:

• Ruim aanbod van sportkampen in de zomer 
en op woensdagnamiddag

• Wandelroutes over de buurtwegen 
• Beweegbanken in elke dorp
• “Nieuwe” sportclubs aantrekken.

BEWEGEN VAN JONG TOT OUD 

Zo blijft sport in Holsbeek een succesverhaal en 
een voorbeeld voor de regio! 

U vindt alle info over het rijke sportaanbod ook 
op het digitale platform van de gemeente. 

Voor wie sporten te duur is, biedt het OCMW 
financiële steun. 



VAN LANG GELEDEN  TOT NU  
De waardevolle landschappen, het rijke erfgoed en de streekspeciali-
teiten zijn een troef in onze gemeente. We behouden en waarderen ze 
en maken ze beter toegankelijk. Zo kan u er nog meer ervan genieten. 

• Kasteel van Horst: we dringen bij Herita en de Vlaamse 
overheid aan op het verderzetten van de restauratie. Het Kasteel 
moet snel terug opengaan voor het publiek.

• We bereiden een restauratiedossier voor de pastorie van 
Sint-Pieters-Rode voor.

De waard Voor maar liefst drie gebouwen is alles klaar en starten de 
restauratiewerken zodra de Vlaamse Overheid de subsidie toekent:

• Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel: een duizend jaar oude 
parel van onze streek.

• Van Peteghem-orgel in de Sint-Pieterskerk
• Poortgebouw van de pastorie van Sint-Pieters-Rode.

Dit schitterende erfgoed zetten we volop in om u nog meer mooie 
culturele activiteiten aan te bieden.

“De cultuurdienst programmeert altijd 
verrassende dingen, jong en onbekend 
talent. Fijn dat zij een podium krijgen in 

Holsbeek.”

Ann Spaepen

RUIMTE VOOR JONGEREN 
VAN SPEELBOS TOT SKATEPARK   

VAN INTIEM CONCERT  
TOT KUNSTROUTE   
Naast het rijke aanbod van de culturele centra rondom 
ons, blijven we in Holsbeek zoeken naar lokaal, gedurfd 
en nieuw talent. 

Dat talent krijgt een podium in het Buurthuis in Nieuwro-
de, in onze kerken, in onze bossen en straten, aan ons 
kasteel.

• Projectsubsidie en logistieke steun voor nieuwe 
ideeën van Holsbekenaren. 

• Samenwerking met andere gemeentes blijft meer-
waarde bieden. Denk maar aan Jazzwood of de 
kunstroute. 

• UiTPAS geeft ook mensen met minder middelen de 
mogelijkheid om goedkoper van ons cultuuraanbod 
te genieten. 

• Een kunstwerk van een Holsbeekse kunstenaar in 
elke woonkern. 

Onze bibliotheek werkt fantastisch. We willen dat zij ver-
der voor leesplezier voor jong en oud kan blijven zorgen. 

Jongeren voelen zich thuis in Holsbeek. We geven hen dan ook letterlijk hun ruimte: 

• In de speelpleinwerking: de animatoren-vrijwilligers zijn onze spilfiguren, een goede vrijwilligerswerking is daar belangrijk.  
• Op centrale plaatsen maken we ontmoetingsplaatsen met natuurlijke speelelementen. 
• In Nieuwrode maken we plannen voor een nieuw speelbos. 
• Ook aan de nieuwe sportterreinen komt er plaats voor jongeren: een skatepark en een multifunctioneel sportveld in Holsbeek-Dorp. 
• Jongeren moeten kunnen spelen en fuiven in de buurt: we blijven subsidies geven aan jeugdverenigingen voor hun werking en lokalen.
• Jongeren profiteren mee van de goede fietspaden en een hogere frequentie van (nacht)bussen. Dat is ook voor hen heel belangrijk.

“We zetten ons in voor een warme sfeer in 
Holsbeek, waar jongeren hun plek mogen 

zoeken om te genieten, te leren van elkaar 
en te groeien.”

Kwinten Van Dessel


