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UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.

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



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

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. 
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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
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Financieel

“Deze ploeg heeft veel gerealiseerd en 
zuinig bestuurd. Ze zorgen ervoor dat 

de gemeentekas gezond is. Dat moet zo 
blijven !”

Hilde Heens

BELASTINGEN LAAG 
HOUDEN  EN  
DE GEMEENTE  
FINANCIEEL GEZOND

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst blijft.  
U mag dus gerust voor verschillende kandidaten stemmen, dan heeft 
iedereen een volledige stem.

HOLSBEEK

Onze gemeente is financieel kerngezond én de belastingen zijn laag. We 
hebben heel veel geïnvesteerd en toch is onze schuld lager dan in onze 
buurgemeenten. U betaalt heel wat minder belastingen dan de inwoner van 
de gemiddelde gemeente in Vlaanderen.
Dat willen we zo houden. De belastingen moeten in elk geval beneden het 
Vlaamse gemiddelde blijven.

1 Eyssen Hans 

2 Deroost-Van Horebeek Nadine                       

3 Janssens  Rudy                                                                  

4 Donders Kim

5 Spaepen Ann

6 Coosemans Pieter                           

7 Boon Erik

8 Van Looy Marc                                     

9 Verheyen Katia

10 Demeulenaere Lore

11 Nijsten Nico

12 Van Baelen Bram

13 Van Dessel Kwinten

14 Op de Beeck Charlot

15 Boon Peter                                 

16 Valkenaers Gilberte                               

17 Dewulf Bart                                     

18 De Smet Monique

19 Binnemans Tine

20 Minnen Leen

21 Heens Hilde

Lijst nr 3
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10 PRIORITEITEN VAN CD&V HOLSBEEK 

1. Holsbeek blijft een dorp
Geen hoogbouw, geen wildgroei van appartementen

2. Veilig op de fiets of te voet 
Veilige fiets – en voetpaden langs alle hoofdwegen van onze gemeente 

3. Vlot op de baan 
Volledige uitvoering van het Ruggengraatproject en heraanleg van kapotte wegen

4. Sporten dichtbij huis
 Voetbalterreinen en een Finse looppiste op twee locaties in Holsbeek 

5. Warme verenigingen, bruisende buurten
Meer subsidies en steun voor buurten en verenigingen 

6. Droge voeten voor iedereen
Werken aan wateroverlastproblematiek: erosiebestrijding, gescheiden riolering 

7. De jeugd is de toekomst 
Investeringen voor Anker, Gobbel en Zilverlinde – aandacht voor jeugd en jeugdwerking

8. Goed oud worden in uw gemeente 
Uitgebreide OCMW-diensten en nauwe samenwerking met het woonzorgcentrum 

9. Holsbeek, natuurlijk
Bescherming van waardevolle natuur, energiezuinige gebouwen en propere beken

10. Lage belastingen en financieel gezonde gemeente 
 Investeren en toch de belastingen laag houden.

UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.


