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Beste medebewoner van Holsbeek,

Holsbeek is een fantastische gemeente. Een landelijke en groene woongemeente, over heel haar 

lengte van Nieuwrode tot Holsbeek-Plein. Dicht bij Leuven, en toch moet je overal maar een paar 

stappen zetten en je bent midden in de bossen en velden. Het is dan ook goed wonen en leven in 

Holsbeek.

Met CD&V Holsbeek vinden we dat de eerste taak van het gemeentebestuur is, bij te dragen tot 

de verhoging van die woon- en leefkwaliteit. Daaraan hebben we de voorbije jaren al heel hard 

gewerkt. Met uw steun willen we op de ingeslagen weg vooruit gaan en Holsbeek nog mooier, 

veiliger en gezelliger maken.

In deze brochure vindt u ons programma voor de komende zes jaar. Het is een ambitieus, en ook 

realistisch plan. Een programma dat financieel haalbaar is zonder de belastingen te verhogen. We 

slaan u niet om de oren met beloften die nooit kunnen gerealiseerd worden. Wij weten wat kan, en 

stellen u voor wat haalbaar is.

We willen beleid voeren op een eerlijke, kwaliteitsvolle en moderne manier. Open en transparant. 

Ten dienste van U en alle inwoners van de gemeente.

We werken aan een duurzame ontwikkeling van uw gemeente, en investeren in wat op lange termijn 

belangrijk is. Want dat is waar we voor gaan: besturen met het oog op uw toekomst.
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UW TOEKOMST:
VEILIGE WEGEN
We willen dat iedereen veilig door onze gemeente kan fietsen, wandelen en rijden. 
Daarom blijven we investeren in degelijke en veilige wegen en een goede riolering 
in elke straat.

“We willen dat u en uw kinderen veilig 
kunnen fietsen, wandelen en rijden door 

onze gemeente.”

Pieter Coosemans

“We zullen niet rusten voor er een 
degelijk fiets- en voetpad langs elke 

hoofdstraat van de gemeente ligt.”

Bram Van Baelen

VOOR FIETS- EN VOETPADEN, 
LANGS ALLE HOOFDSTRATEN 
VAN DE GEMEENTE
In Holsbeek werkten we de voorbije jaren keihard aan 
fiets- en voetpaden. Vandaag ligt er maar liefst 40 
kilometer nieuwe voet- en fietspaden meer dan in 2001. 
Het werk is nog niet af. We rusten niet voor er degelij-
ke fiets- en voetpaden langs alle hoofdstraten van 
de gemeente liggen. Daarom voeren we het Ruggen-
graatproject volledig uit, mèt fietspaden:  

• Dorp Nieuwrode
• Leuvensebaan deel 3 en Nobelberg
• Gravenstraat en Rodestraat.

In een volgende fase ligt het zwaartepunt in Nieuw-
rode, met de aanpak van de Appelweg, Kriesberg, 
Losting, Zandstraat en Hooghuis. Als het aan 
CD&V Holsbeek ligt, legt de gemeente ook dié straten 
opnieuw mooi aan.

Met het Ruggengraatproject zorgen we dat uw kinderen en 
kleinkinderen over een veilig voet- en fietspad naar school 
kunnen, langs alle hoofdwegen in onze gemeente. Tegelijk 
zorgen we voor een degelijk wegdek, gescheiden riolering 
en nieuwe elektriciteits- en gasleidingen waarmee we voor 
de komende 50 à 100 jaar gerust zijn. Het traject is in totaal 
18 km lang

HET RUGGENGRAATPROJECT VOLLEDIG UITVOEREN 

“Na de Ruggengraat zijn ook 
de armen, benen en vingertop-
pen aan de beurt. We voorzien 

bovendien extra geld voor 
asfaltwegen.”

Rudy Janssens

VAN RUGGENGRAAT TOT VINGERTOPPEN 

Na het Ruggengraatproject is het tijd om de grote zijtakken aan te pakken, want ook de armen, benen en vingertoppen hebben we nodig! 

• Volledige heraanleg van de Appelweg en Vlasselaar, met veilig voet- en fietspad langs beide kanten van de weg
• Fietspaden in het  Langeveld, veel gebruikt om naar school of werk te gaan 
• De schoolomgeving Klein Langeveld krijgt het statuut van fietsstraat
• Nieuwe fietspaden in de Langestraat, Rot, Panoramastraat en Terheidse Hoek samen 

 met de volgende Aquafinwerken
• Samen met de provincie aanleg Fietssnelweg Leuven-Aarschot 
• Heraanleg Hulsbergweg, Dellestraat, Zijpstraat, Kerselarenweg, Hertstraat en Steenstapweg
• Extra budget om asfaltwegen te vernieuwen
• Onderhoud en herstel van bestaande voetpaden en trage wegen. Fietssnelweg



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


