
“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

UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.



“De Holsbekenaren zijn heel tevreden over hun 
landelijke en groene woonomgeving, waar je na 
het drukke werk tot rust komt. Die rust en stilte 
verdedigen zoveel het kan, is dan ook een van 

onze belangrijkste taken.”

Hans Eyssen

HOLSBEEK 
LANDELIJK EN GROEN 

GENIETEN VAN DE STILTE EN DE RUST IN HOLSBEEK

• Geen toelating voor rondritten met motorvoertuigen, behalve op de hoofdwegen.
• Druk om de vliegtuighinder te verminderen. De rechtbank gaf ons in mei 2018 al gelijk, 

en we gaan verder! 
• Hogere geluidsschermen langs de E314 in Holsbeek-Plein. 
• Hogere en bijkomende geluidsschermen in Nieuwrode. 
• Aanpassen van betonplaten die ongelijk liggen.

VUIL WATER NAAR  
HET ZUIVERINGSSTATION,  

PROPER WATER IN DE BEKEN

• Zoveel mogelijk afvalwater naar het 
zuiveringsstation

• Uitbreiding en vernieuwing van ons riole-
ringsnet met gescheiden riolering

• Gebruik van milieuvriendelijke poets- en 
wasproducten. 

ZORG DRAGEN VOOR ONS MOOIE UITZICHT EN 
WAARDEVOLLE NATUUR 

• Het ongeschonden landschap van Holsbeek bewaren: geen toelating voor 
gsm-masten of ongewenste constructies.

• Intense samenwerking met natuurverenigingen en de milieuadviesraad.
• Uitvoeren van het Biodiversiteitscharter: meer bloemen en kruiden door een 

goed bermbeheer, milieuzorg op school ondersteunen, lichtvervuiling beperken, … 
• Blijven inzetten om gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken.

“Het zoeken van peters en 
meters die straten in hun buurt 
proper houden, dat idee maakt 

me goedgezind.”

Monique De Smet

PROPERE STRATEN  
IN TOFFE BUURTEN

GEEN HOOGBOUW,  
GEEN VERSTEDELIJKING

• Prijs van huisvuilzakken lager houden dan in andere gemeenten.
• De roze zak vaker ophalen.
• Camera om sluikstorters te betrappen aan glasbollen  

Holsbeek-Plein en andere locaties. 
• Peter– en meterproject om zwerfvuil op te ruimen. Samen met 

vrijwilligers houden we zo de straten proper. 

We laten Holsbeek niet in handen van projectontwikkelaars 
komen. Onze dorpskernen kwaliteitsvol dichter bebouwen, dat is 
goed. We willen geen appartementisering van onze dorpen, geen 
hoogbouw, geen verstedelijking. Ons dorp moet een dorp blijven. 

We behouden duidelijke grenzen:

• Geen wildgroei van hoge gebouwen 
• Geen bijkomende bouwlagen
• Enkel meergezinswoningen in strikt afgebakende zones. 

“Holsbeek komt niet in handen van 
projectontwikkelaars: ons dorp 

moet een dorp blijven.”

Peter Boon



“Holsbeek is een van de meest groene 
gemeenten van Vlaanderen, met bossen en 

heuvels. Je hoort de vogels fluiten en geniet 
hier van gezonde lucht. Dat moet zo blijven”

Kim Donders

“Zorgen voor familieleden en vrienden is 
belangrijk: Holsbeek moet nieuwe woonvor-
men zoals kangoeroewonen en zorgwonen 

aanmoedigen.”

Leen Minnen

UW BUURT IS BELANGRIJK 
• We verhogen de buurtfeestcheque tot 150 euro per buurtfeest.
• Buurtcomités en wijkwerkingen willen we extra stimuleren: één kick-off samenkomst met alle buurtcomités per jaar en veel aandacht 

voor participatie en inspraak.
• Op plaatsen waar mensen samenkomen, plaatsen we bankjes, picknicktafels of een speeltuintje. 

EEN WARME  
GEMEENSCHAP 
We gaan voor een warme gemeente, met een bloeiend verenigingsleven en bruisende buurten. 
Vanuit de gemeente ondersteunen we dit voluit! 

• We pakken de dorpskernen aan  en stellen samen met 
U een ruimtelijke uitvoeringsplan op voor elke dorpskern. 

• In de dorpskernen is er ruimte voor ontmoeting met 
bankjes, mooie pleintjes of grasvelden en sfeerverlich-
ting. 

• Parkeren moet mogelijk blijven in onze dorpskernen. 
Langs de Rotselaarsebaan kopen we een terrein aan 
voor bijkomende parkeerplaatsen aan de sportterreinen: 
minder verkeer in de dorpskern en ook handig voor 
evenementen. 

DORPSKERNEN:  
HET HART VAN UW DEELGEMEENTE   

WONEN IN HET HOLSBEEK VAN  
DE TOEKOMST 

Mensen hebben verschillende noden en gaan anders wonen. 
Binnen de wettelijke regels denken we mee om zo veel moge-
lijk aan de wensen van iedereen tegemoet te komen. 

• We creëren meer mogelijkheden om compacter te  
wonen, voor mensen die daarvoor kiezen: voor een 
kleiner appartement in de kern bijvoorbeeld.

• Co-wonen en het delen van gemeenschappelijke 
ruimtes door verschillende gezinnen bieden interessante 
mogelijkheden. 

• Zorgwonen en kangoeroewonen ondersteunen we ac-
tief: ouders en kinderen die onder hetzelfde dak wonen 
en toch elk hun eigen privacy hebben. 



EEN GROOT HART VOOR VERENIGINGEN 

• Alle Holsbeekse verenigingen krijgen een verenigingscheque van 150 euro voor 
nieuw materiaal of als ondersteuning bij evenementen.

• We voorzien hogere subsidies voor bouwwerken in gemeenschapslokalen  
(parochiezalen, fanfarelokalen, …).

• De uitleendienst breiden we verder uit met materiaal en we werken aan de 
gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager (soepele termijnen en makkelijke 
formulieren).

INZETTEN OP   
COMMUNICATIE EN  
PARTICIPATIE  

“Zoals de buurtfeestencheque, willen we ook 
aan elke Holsbeekse vereniging een jaarlijkse 
cheque van 150 euro geven als ondersteuning 

voor hun evenementen”

Gilberte Valkenaers

Om u beter te informeren, vernieuwden we onze website en het gemeentelijke infoblad 
‘HI’. De komende jaren werken we hard verder aan meer gerichte communicatie met u: 

• U kan inschrijven op specifieke nieuwsbrieven voor de informatie die u wenst: 
van bepaalde wegenwerken in uw buurt tot de activiteiten van de verschillende 
gemeentelijke diensten. Ook via sociale media is de gemeente hier actief.

• De lichtkrant vervangen we door een moderne variant.

Ook op het vlak van burgerparticipatie gaan we op de ingeslagen weg vooruit: 

• Stimuleren van bestaande adviesraden
• Participatie via buurtcomités en wijkwerking.

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, bieden we zoveel mogelijk functies online 
aan via het E-loket. Zo kan u belangrijke documenten gewoon van thuis uit aanvragen. 

“Boeren zorgen voor ons dagelijks eten, en 
dus moeten wij ook voor hen zorgen.”

Nadine Deroost-Van Horebeek

LANDBOUW
Holsbeek is een landelijke gemeente met heel wat boeren. Maar goed ook, want 
die boeren zorgen elke dag voor het eten op ons bord. We houden ze dan ook 
graag in onze gemeente.

• Van boer tot klant is interessant voor iedereen. Via folders en holsbeek.be 
maken we de verkoop van lokale producten bekend.

• Respect en begrip zijn erg belangrijk. Samen met onze landbouwers den-
ken we na over bezoekdagen aan onze boeren voor jong en oud, jeugdbe-
wegingen, scholen of gezinnen.

• Bij de heraanleg van straten houden we altijd rekening met de doorgang 
voor tractors en andere landbouwvoertuigen.

DROGE VOETEN VOOR IEDEREEN

BESTUREN DICHT BIJ U

Water in huis, dat wil niemand. Dankzij de bufferbekkens en een erosiebestrijdingsplan kwam 
er de laatste jaren al een serieuze verbetering.  

De komende jaren werken we hier hard aan verder:

• Samenwerking met de provincie voor erosiebestrijding en onderhoud van beken
• Twee buffers op de Drogebeek:  ter hoogte van de Leempoelstraat en nabij de Poelweg
• Extra waterbeheersingswerken boven de Dutselstraat, Uitweg en Lindestraat
• Een tweede bufferbekken bovenaan de Sluisbeekstraat 
• Een bufferbekken op de Meidries, boven de Lindestraat en Dutselhoek.

De komende jaren worden bijzonder belangrijk voor onze gemeente. Op Vlaams niveau zal men beslissen of Holsbeek een zelfstandige 
gemeente kan blijven, of dat Leuven of een andere gemeente ons opslokt.

Wij kiezen voor een bestuur dicht bij de mensen. Een fusie is omslachtig, kost veel tijd en geld, en betekent voor u als inwoner geen verbete-
ring. Wij zetten liever in op samenwerking tussen gemeenten. 


