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• Burgemeester

• Voorzitter van de Burgemeesters van Oost-Brabant

• Economist

• Sukkelpotweg 10, Holsbeek

• 0475 56 05 13

• hans.eyssen@holsbeek.be

Eerlijk zijn. Rechtvaardig. Inzet voor de gemeenschap. 
Dat zijn voor mij de belangrijkste waarden in de politiek. 
Het is ook wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Mijn 
vader was wetenschapper: zoeken naar wat juist is, is 
voor hem en voor ons een tweede natuur.
Werken voor de gemeenschap is wat ik al heel mijn leven 
doe. Voor de jeugdbeweging, voor meer ontwikkeling in de 
derde wereld, voor goed bestuur in ons eigen land, voor 
een beter leefmilieu.
En meer dan ooit voor Holsbeek, Nieuwrode, Kortrijk-Dut-
sel en Sint-Pieters-Rode: als uw burgemeester, meer dan 
voltijds.
Holsbeek is een fantastische gemeente: met zijn bossen 
en velden, zijn heuvels en glooiingen, zijn uitzonderlijke 
variatie van landschappen en zichten, zijn rijke historisch 
erfgoed en zijn bloeiend verenigingsleven. Holsbeek nóg 
beter, veiliger en mooier maken, dat is waar ik elke dag 
voor ga.
Ik ben bijzonder blij met de fantastische ploeg die ik u 
in deze folder mag voorstellen. Een sterk en dynamisch 
team, met degelijke mensen, met bestuurservaring én met 
veel nieuwe mensen en frisse ideeën.
21 kandidaten die stuk voor stuk maar één doel voor 

“Rechtuit, voor uw 
toekomst.

De weg vooruit voor 
Holsbeek.“

ogen hebben: het beste doen voor heel de gemeenschap. 
Werken voor u, doen wat goed is voor u en voor iedere 
inwoner van Holsbeek.
21 kandidaten die zich voluit willen inzetten voor de 
gemeente, en die samen de hele gemeente vertegen-
woordigen. Geen enkele andere ploeg heeft zoveel kennis 
en bekwaamheid in huis, en zoveel terreinervaring. Dit 
team is thuis in alle straten, in alle verenigingen, bij alle 
inwoners.
Samen met deze ploeg wil ik Holsbeek zo goed, wijs en 
efficiënt mogelijk besturen. Denken op lange termijn. Luis-
teren naar iedereen, en dan zoeken naar een evenwicht 
tussen zoveel verschillende ideeën en belangen.
Kiezen voor wat het best is voor de hele gemeenschap.
En de vele projecten elke dag opvolgen: van het eerste 
ontwerp tot de uitvoering op het terrein.
Kortom: doen wat moet voor Holsbeek, met 200 % inzet.
Zodat het nóg beter wonen wordt in dit kleine paradijs op 
aarde.
Als ik van U het mandaat krijg om verder te werken, wil 
ik ook de komende zes jaar voluit gaan voor U en alle 
inwoners van Holsbeek. Voor uw toekomst.

Hans Eyssen
Uw burgemeester

HANS 
EYSSEN

LIJSTTREKKER
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RUDY 
JANSSENS

KIM  
DONDERS

Gewoon gezond boerenverstand
Sinds 1994 politiek actief, begonnen als gemeenteraadslid en nu reeds twee legislaturen als schepen van o.a. landbouw, waar mijn hart ligt, want 
mijn man en ik baten zelf een landbouwbedrijf uit. 
Graag wil ik mij verder inzetten voor onze land- en tuinbouwers, zorgen dat ze kunnen blijven boeren in onze groene, landelijke gemeente. 
Ook voor de verenigingen wil ik een steun zijn. Zij brengen mensen samen en waar mensen samen zijn is het goed. 
Senioren behoren ook tot een belangrijke groep in onze samenleving, zij verdienen dan ook de nodige aandacht. 
Voor hen, maar eigenlijk voor alle inwoners van Holsbeek wil en zal ik er zijn. 
Nadine staat voor eerlijk, rechtuit, bekommerd, vriendelijk, betrokken. 

Dankzij een betaalbaar bouwproject in 2003 kwamen we in 
het landelijke Nieuwrode terecht. We verhuisden in 2005.
Ik was 8 jaar actief in het oudercomité van de school het 
Anker. Dit was de beste manier om mij te integreren in deze 
nieuwe warme dorpsgemeenschap waar we in terechtkwa-
men.
Na mijn drukke job als export sales manager (verkoper van 
lekkere Belgische chocolade in het buitenland), kom ik volle-
dig tot rust in onze groene gemeente met een wandeling, een 
fietstocht of een glaasje wijn. 
Daarnaast ben ik secretaris van een mannenkookclub waar 
lekker eten en drinken centraal staat. 
Samen met onze ploeg wil ik mij inzetten voor een gemeente 
waar het heerlijk genieten is voor jong en oud! 

In de weer voor alle generaties! 
Zo is dat in mijn werk in MPI Oosterlo. Ik werk er voor men-
sen met een mentale handicap en leid de medische dienst.  
In Holsbeek is dat mijn motto als voorzitter van de gemeen-
teraad en oud-schepen en nog meer als vrijwilliger in de 
wereldwinkel, als presentator-helper bij Harmonie De Ware 
Vrienden of vroeger als voorzitter van het oudercomité van 
De Gobbel. 

We genieten volop van wat Holsbeek biedt. 
Als je hier buiten komt, zie je dat Holsbeek 
bruist van de (verenigings)activiteiten!

Als jonge grootouder kijk je anders naar je 
dorp. Speeltuintjes, goeie kinderopvang, 
toffe cultuur voor jonge ouders, scholen die 
kinderen doen groeien, warme buurtzorg 
voor ouderen die niet meer alles zelf kun-
nen, nieuwe woonvormen… 

Daar engageer ik me dan ook graag voor.

VOOR IEDEREEN
Dertig jaar gebeten door de politieke microbe. Even lang actief in parochie en verenigin-
gen. Met vrouw en (schoon-) kinderen elke week ergens “te velde”, voor één of andere 
activiteit ter ondersteuning van onze verenigingen, in elke woonkern, ongeacht de “kleur” 
van de organisatie.

Vrijwillig molenaar (Gempemolen) en brouwer (thuis). De resultaten deel ik vanzelf-
sprekend graag met anderen… Wandelen door de gemeente combineer ik graag met: 
folders ronddragen, (buurt-) wegen controleren, mensen ontmoeten, genieten van rust en 
natuur…

Ik engageer me, om mijn kwaliteiten en 
dossierkennis correct en optimaal te 
gebruiken, ten dienste van de ganse 
gemeenschap.

• Gehuwd met Paul

• Moeder van Wouter en Cindy, Ronald en Els  

• Meterke van Staf en Lore , Hanne en Vic

• Schepen

• Schubbeekstraat 1 A, Sint-Pieters-Rode

• 0479 57 05 03

• nadine.vanhorebeek@skynet.be

• Geboren in Korea, geadopteerd door mijn ouders in Oud-Heverlee

• 48 jaar

• 18 jaar getrouwd met Patricia Wyns. 

• Dochter Alesi is actief bij KLJ-Nieuwrode. 

• OCMW-raadslid

• Terheidse Hoek 5, Nieuwrode

• kim.donders@telenet.be

• 016 40 00 51  

• 0495 28 50 56 (na 18u)

 

• 58 jaar

• Gehuwd met Steven Vanderaspoilden 

• Moeke van Tine, Hans, Lotte en Tomas met 
Linde en … 

• Kinderpsychiater

• Voorzitter van de gemeenteraad

• Bruul 22 b,  Kortrijk-Dutsel 

• 0495 700 746

• annaspaepen@gmail.com

• 54 jaar

• Burgerlijk Ingenieur (KU LEUVEN)

• Kaderlid Fluvius (voorheen Infrax, PBE)

• Schepen, Ambtenaar Burgerlijke Stand 

• Voorzitter Heemkundige Werkgroep Holsbeek

• Gehuwd met Anne-Mie Gryson

• Papa van Anneleen, Wouter en Dieter

• Wingeweg 38, Holsbeek

• 016 44 62 06

• Rudy.Janssens@telenet.be

• www.RudyJanssens.be

“Ik sta er voor iedereen.“

“Tot ergens in 
Holsbeek!“

“Holsbeek, dat is voor 
mij puur genieten.“
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“Met jong en oud in een fijne buurt 
hartelijk samenleven, doe je mee?“

ANN 
SPAEPEN 
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NADINE 
DEROOST- VAN HOREBEEK



 
plaats6 de

PIETER  
COOSEMANS 

Gezond boerenverstand
Meewerken aan veilige fietspaden en een verbeterde wegeninfrastruc-
tuur in Holsbeek, was mijn motivatie om 12 jaar geleden in de politiek 
te stappen. 
Dat onze jongens nu zelf op een veilige manier met de fiets naar de 
bib, de school, de bakker of de verenigingen kan rijden, geeft me een 
geweldig gevoel. Dat is dus ook een must voor iedereen in heel de 
gemeente. Ik zet daar dan ook heel graag de volgende jaren verder 
mijn schouders onder. 
Doorheen de jaren bouwde ik veel technische bagage op om grote 
projecten, samen met alle belanghebbenden, tot een goed einde te 
brengen. Die ervaring stel ik graag ten dienste van Holsbeek. 

Ik ga er steeds voluit voor: handen uit de mouwen, op 
zoek naar een oplossing voor iedereen. De voorbije 
18 jaar deed ik dit als OCMW-raadslid en gemeente-
raadslid. Ook de volgende 6 jaar wil ik dit voor u doen.
Vanuit die ervaring wil ik blijven werken aan een 
Holsbeek waar het fijn wonen is en waar iedereen zijn 
plek vindt, jong en oud:
Jong, met een hart voor het verenigingsleven in 
Holsbeek. Voetballende jeugd, jeugdbewegingen, 
oudercomités,…
Minder jong, met ouders die met een gerust hart 
kinderen naar school en activiteiten laten gaan, over 
veilige wegen en fietspaden. 
Senioren, die levenslang wonen in Holsbeek in aange-
paste woningen, met echt welzijn voor elke inwoner.
Een brug bouwen tussen jong en oud, daar ga ik voor.

Ik woon al 38 jaar in het mooie Nieuwrode waar ik samen 
met mijn vrouw kan genieten van onze tuin en onze mooie 
vallei. Ook tuinieren op ons “veld” is voor ons de max.
Het verenigingsleven en het welzijn van onze dorpsgenoten 
liggen me nauw aan het hart.  Vandaar ook mijn engagement 
als voorzitter bij Samana (vroegere Ziekenzorg) Nieuwrode 
en als helpende hand bij KVLV. Verenigingen vormen de 
sleutel tot sociale contacten, iets wat ik in deze tijden heel 
belangrijk vind.
Daarom wil ik met deze dynamische ploeg er voor gaan 
opdat het nog beter leven wordt in onze mooie gemeente.

Sociaal zijn, onder de mensen komen, zit er van jongs af aan al 
in en het is nog steeds iets wat ik heel graag doe.
Zo speel ik al jaren dwarsfluit in het harmonieorkest “St.-Maurus” 
en werk ik mee in het oudercomité van de Zilverlinde. 
Verder ben ik voorzitter van mijn muziekgroep Limbrant, leer ik 
accordeon spelen en volg ik wekelijks zwemlessen voor volwas-
senen. 
Als kind zat ik bij de scouts (van kapoen tot groepsleidster). Daar 
leerde ik ravotten in het bos, overleven in de natuur en hooizol-
ders onveilig maken. Je komt me nu dan ook vaak tegen op het 
wandel- en fietsknooppuntennetwerk in Holsbeek en omstreken. 
Ik kom nu voor het eerst op omdat ik wil meewerken aan een 
warm Holsbeek met een hart voor al haar inwoners. 

• 39 jaar

• Project ingenieur – Reliability manager

• Gemeenteraadslid (sinds 2007)

• Gehuwd met Hilde Geets

• Papa van Casper (6), Michiel (4), Arthur (2) en Korneel

• Voorzitter van KWB Kortrijk-Dutsel

• Beemdpad 8, Kortrijk-Dutsel 

• 0478 88 55 59

• 60 jaar

• Gehuwd met Patricia Cresens

• Papa van Sara en Indra, vake van Paulien en Warre

• Bediende NMBS sinds 1980

• Voorzitter Samana Nieuwrode 

• 0494 77 11 77

• Kriesberg 47b, Nieuwrode

• marcvanlooy58@hotmail.com

• Opgegroeid in Wilsele-Dorp

• Gehuwd met Robin

• Mama van Simon (11 j), Fien (9 j) en Sander (8 j)

• Trotse inwoner van Kortrijk-Dutsel sinds 2006

• Lindestraat 11, Kortrijk-Dutsel

• Verheyenkatia@gmail.com

• 016 58 59 34

• 0497 60 66 71

• 47 jaar

• Gehuwd met Kathleen Renard

• Vader van Ime (17 j), Thor (14 j) en Lore (11 j)

• Gemeenteraadslid

• Event Coördinator bij Gezinsbond en productie assistent op diverse festivals

• Actief bij o.a. VK Holsbeek als afgevaardigde van U11, bij Chiro Holsbeek-Dorp 
als kookouder, en als organisator Stand Up Comedy,...

• 0477 43 86 05

• Dutselhoek 29, 3220 Holsbeek

• erikboon@hotmail.com

“Mijn doel: overal een  
uitgebreid en veilig  
fietspadennetwerk  

    voor elke Holsbekenaar.“

“Handen uit de mouwen, op zoek 
naar oplossingen voor iedereen!“
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ERIK 
BOON
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MARC 
VAN LOOY

“Ik engageer me om  
ons dorp nog warmer  

te maken voor iedereen.“

“Veiligheid voor fietsers  
en wandelaars is prioriteit  

nummer 1 voor mij.“
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KATIA  
VERHEYEN
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LORE  
DEMEULENAERE

• 35 jaar 

• Getrouwd met Dries Torfs 

• Fiere mama van Lucie (3,5 jaar) & Basil (11 maanden) 

• Al 5 jaar in dienst bij Telenet 

• 0499 14 32 16

• Kortrijksebaan 3, Holsbeek 

• loredemeulenaere@hotmail.com

• Student archeologie

• Voorzitter Jeugdhuis Tveldeke

• Oud-groepsleider Chiro Holsbeek-Plein

• 5 jaar lid van de Holsbeekse jeugdraad

• 0498 61 30 94

• kwinten.vandessel@gmail.com

• Pleinstraat 30a, Holsbeek

• Vriend van Karolien

• Zoon van Marleen en Frederik

• Broer van Tomas en Eva 

• Assistent bij de Faculteit Rechten KU Leuven

• Gemeenteraadslid 

• Mede-organisator Dragonrun

• Oud-leiding bij Chiro Holsbeek-Dorp met groot hart 
voor alle Holsbeekse jeugdbewegingen

• Wingeweg 3, Holsbeek

• bram_van_baelen@hotmail.com

• 0468 16 62 93

• 58 jaar

• Getrouwd met Martine

• Vader van Eline (18), Simon (14) en Vince (12)

• Jurist & MBA

• ACV-COC Personeelsvertegenwoordiger bij UCLL

• Professioneel:

  2003-nu: Docent aan UCLL

   1992-2002: European Hospital Federation

   1989-1991: Kabinetsmedewerker

• Langeveld 132, Holsbeek

• nico.nijsten@gmail.com

• www.linkedin.com/in/nico-nijsten-38a5071b

3 jaar geleden ben ik verhuisd naar Holsbeek en daar heb ik nog geen minuut spijt van gehad! 
Omringd door prachtige natuur, kom ik iedere avond graag thuis na een drukke werkdag. 
Samen met onze 2 kinderen, halen mijn man en ik ons hart op in de bossen die het dorp 
omringen. 
Om die reden vind ik het belangrijk dat onze kinderen spelenderwijs kunnen opgroeien in een 
groene gemeente en dat wij als ouders hierbij kunnen rekenen op een stevig opvang– en 
onderwijsnet. 
Samen met deze veerkrachtige en zorgzame groep wil ik graag mijn schouders zetten onder 
een gemeente die voor iedereen een welkome en warme thuis kan zijn. 

De komende jaren wil ik samen met onze ploeg met volle goesting verder  
bouwen aan Holsbeek! 
Als fervent fietser zet ik me in voor veilige fiets- en voetpaden. Ons doel is duidelijk: 
op alle hoofdwegen een nieuw fiets- en voetpad aanleggen.
Jongeren en sport zijn twee belangrijke thema’s voor mij. De jeugdbewegingen en 
speelplein kunnen ook in de toekomst op mijn steun rekenen. Daarnaast zet ik de 
volgende jaren mijn schouders onder de aanleg van nieuwe sportterreinen en Finse 
pistes in Holsbeek-Dorp en op de Bruul in Kortrijk-Dutsel. 
Ten slotte ben ik graag bezig voor mensen én met mensen: buurtwerkingen, vrijwilli-
gerswerk en mensen samenbrengen. Een Holsbeek waar mensen zich thuis voelen, 
daarvoor wil ik me elke dag opnieuw 100% inzetten.

Als archeologiestudent bestudeer ik het verleden van de mensheid. Daar leer 
je over de maatschappij en hoe je in het leven kan staan. Hetzelfde gevoel 
van ontdekken ervaarde ik als lid van de jeugdraad, als hoofdleider van Chiro 
Holsbeek-Plein en als voorzitter van Jeugdhuis Tveldeke. Door de positieve 
ervaringen én de mooie resultaten die we bereikten, kreeg ik “goesting” om 
me in te zetten voor alle  inwoners van Holsbeek. De vele jaren als vrijwilliger, 
leerden mij wat een team van gemotiveerde mensen kan bereiken. Bovendien 
ondervond ik aan den lijve hoe belangrijk een goede ondersteuning is voor 
verenigingen. Het samenbrengen van mensen en het ondersteunen van geën-
gageerde mensen in het dorp waar ik al mijn hele leven woon, daar wil ik dan 
ook helemaal voor gaan.

Al 22 jaar woon ik met Martine en de kinderen hier en ben ik lid van de KWB 
Holsbeek-Plein. Als zesde van 7 broers groeide ik op in Maasmechelen en 
zette daar mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek voor de VU. Ik speelde 
er ook volleybal in eerste- en eredivisie.  Vader was rijkswachter en streng 
maar rechtvaardig, moeder was ondernemend in haar superette. Mijn broers 
hebben een loopbaan in justitie of financiën, één is muzikant. 
In Holsbeek wil ik de komende bestuursperiode meewerken aan een door-
dacht, rechtvaardig en duurzaam beleid waarin de bekommernissen van men-
sen en verenigingen centraal staan.  Het wonen in Holsbeek wil ik betaalbaar 
houden door het niet alleen in de handen van vastgoedmakelaars te laten.

“Een warme school, 
een warme thuis, 
voor iedereen.“

“Goesting om me 
in te zetten voor 

alle inwoners 
    van Holsbeek.“

“Met volle goesting 
verder bouwen aan 

uw Holsbeek.“

“Ik wil werk maken van oplossingen voor de 
vragen van mensen en verenigingen.“

NICO 
NIJSTEN 
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BRAM 
VAN BAELEN 
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KWINTEN 
VAN DESSEL
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CHARLOT 
OP DE BEECK 

• Sinds 1991 woon ik, samen met mijn ouders en broers, in 
Kortrijk-Dutsel. 

• Ik studeerde Event -en projectmanagement aan de KHL en werk 
nu bij Unique Career als projectconsultant. Ik speel klarinet in de 
Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden en draag als oud-leiding 
de Chiro nog steeds een warm hart toe. 

• Bruul 22C, Kortrijk-Dutsel

• charlotodb@hotmail.com

• 0499 29 97 24

Sinds ik 4 jaar geleden een werkende twintiger werd, heb ik geleerd om de rust, maar ook het 
plezier in Holsbeek steeds meer te waarderen. 
Samen met onze ploeg kijk ik er naar uit om verder zorg te dragen voor ons dorp. Om ervoor te 
zorgen dat ook jongeren en jonge gezinnen hier een woonst kunnen vinden. In de hoop dat dat 
voor mezelf ook lukt. 
Ik geniet ervan om mee de Dragonrun of het Jubileumfeest van de harmonie te organiseren. 
Daarom wil ik ons bruisende verenigingsleven blijven meemaken en ondersteunen, omdat dat 
het hier zo aangenaam wonen maakt. 
I  Holsbeek. Nu en in de toekomst!

Als actieve medewerker in het lokale gemeenschapsleven, zet ik mij in de eerste plaats 
in voor alle verenigingen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de samenwerking 
tussen de verenigingen en de gemeente nog vlotter te laten verlopen.
Daarnaast ben ik als bestuurslid van de Gezinsbond fel begaan met de toekomst van 
onze kinderen. Zij moeten veilig opgroeien in deze prachtige, landelijke gemeente. Door 
mijn eigen ervaring, eerst als alleenstaande moeder en nu in een samengesteld gezin, 
weet ik dat mensen soms extra noden en zorgen hebben. Samen met de hele ploeg wil 
ik hiervoor de beste oplossing zoeken. 
Dieren gaan mij ook ter harte. Onze kat, honden, cavia’s en vissen verzorg ik met veel 
liefde. Ook de gemeente moet aandacht blijven hebben voor het dierenwelzijn. Daar help ik 
graag aan mee! 

Ik ben geboren en getogen in Kortrijk-Dutsel. Als jonge snaak ravotte ik 
in de velden rondom ons huis, nu spelen mijn kinderen in die velden. 
Al vele jaren ben ik een trouwe CD&V-aanhanger en sinds enkele jaren 
maak ik actief deel uit van deze geweldige groep. 
Graag wil ik me inzetten voor iedereen, van jong tot oud en meer 
specifiek voor de jeugd en voor de ouderen: nog meer inzetten op onze 
mooie jeugdbewegingen, scholen, veiligheid en ouderenzorg. 
Het zou mooi zijn als onze ouderen een rustige oude dag in onze 
schitterende groene gemeente konden slijten, liefst dicht bij hun familie 
als dit mogelijk is.

Jong en oud kan op mij rekenen!

“Het verenigingsleven  
is het hart  

van ons dorp.“

“Ik wens alle ouderen 
 in Holsbeek toe dat ze 

 dicht bij hun familie hun  
oude dag mogen slijten!“

• 44 jaar 

• Getrouwd met Kelly Hanset

• Papa van Yaro, 12 jaar en Quinten, 8 jaar 

• Trotse leerkracht in het secundaire technisch beroepsonderwijs

• 0496 22 51 79 

• Gobbelsrode 143, Kortrijk-Dutsel

• peter_boon@outlook.be

• 51 jaar

• Getrouwd met Tonny

• Mama van Evelien en haar vriend Toon 

• Werkt al 29 jaren bij JAVA (Rotselaar)

• Lid van Gezinsbond, KVLV, De Maretak….. 

• Appelweg 8, Nieuwrode

• 0478 31 51 12

• gilberte.valkenaers@telenet.be

• 41 Jaar

• Papa van Emile en Loic

• Directeur duurzame productontwikkeling bij Janssen Pharmaceutica

• Geniet van een ritje met de koersfiets of mountainbike

• Actief betrokken bij voetbalclub KDN United en basisschool het Anker

• Zandstraat 22, Nieuwrode

• bdewulf1@gmail.com

• 0478 87 23 56
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PETER 
BOON
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GILBERTE 
VALKENAERS

“Samenwerking tussen  
gemeente en verenigingen, 

daar winnen ze alletwee bij.“

“Talenten van onze jeugd 
moeten kunnen openbloeien 

in een warme gemeenschap.“

Bouwen aan een duurzaam Holsbeek!
Sinds 2007 woon ik in het landelijke Nieuwrode. Mijn zus Sofie Dewulf is gekend als apo-
theker in Holsbeek. Mijn roots van boerenzoon liggen in West-Vlaanderen (Houtave), waar 
politiek al drie generaties op het menu staat.
Ik wil op een duurzame manier investeren in Holsbeek: in de talenten van onze schitteren-
de jeugd, in het beschermen van onze waardevolle omgeving en in het creëren van een 
warme gemeenschap waar iedereen welkom is en waar we zorg dragen voor elkaar. 
Samen met jullie maken we van Holsbeek de meest duurzame gemeente van Vlaanderen!
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BART 
DEWULF 
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• 51 Jaar

• Commercieel medewerker

• Gehuwd

• Dochter: Elke

• Houwaartsebaan 63, Sint-Pieters-Rode

• 0497 90 50 13

• Monique.desmet@skynet.be

• 38 jaar

• Leerkracht Miniemeninstituut (Leuven)

• Geeft vorming voor leerkrachten secundair onderwijs

• Samen met Geert Claes

• Mama van Sverre, Nille en Thor

  (en grootste supporter bij hun voetballen, turnen, dansen, Chiro …)

• Schoolraad (VBS De Plein)

• Getrouwd met Wim Van den Ende

• Mama van Nele, Wout en Bieke

• Dochter van Fernand Minnen en Maria Vrancken

• Maatschappelijk werker bij CM Leuven 

• Kernlid van Femma Holsbeek-Plein

• Leuvensebaan 153, Holsbeek

• marleen.minnen@telenet.be

• 0484 611 474

• 52 jaar

• Gehuwd met Bart Meurrens 

• Mama van Emily en Margot

• Gemeenteraadslid

• Economiste, beheer van vastgoed

• Dutselstraat 170, Kortrijk-Dutsel

• 0497 41 46 12

• hilde.heens@gmail.com

Zodra we hier woonden, werden we verliefd op dit dorp met fijne mensen die je aanvaarden, buren waar je zomaar 
in en uit loopt voor een babbel, verenigingen waar je vrienden maakt. 
Nu ben ik kandidaat in dit dorp. Ik wil echt luisteren en eenzame en zieke mensen uit hun isolement halen. Voor mij 
kan een kloof tussen rijk en arm niet. Iedereen heeft recht op welzijn en welbevinden. 
Ik ga ook voor de vermindering van het zwerfvuil. Onze natuur is geen vuilbak! 
Ook het woonbeleid gaat mij ter harte. Iedereen heeft recht op wonen. Maar dit mag niet leiden tot huisjesmelkerij!
Mijn vrijwilligerswerk blijf ik doen: veel helpende handen maken het werk licht. 
Het belangrijkste vind ik vriendschap: je dag beginnen met een goeiemorgen, hoffelijk zijn en ruimte en tijd vrijmaken 
voor elkaar. 
Als we dat allemaal samen doen, wordt het nog beter in Holsbeek!

Hoe fijn is het dat onze kinderen in deze prachtige gemeente opgroeien! 
Het huidige beleid heeft hier sterk aan bijgedragen: dit team is luisterbereid 
en heeft daadkracht. Vanop ons ‘Eilandje’ fietsen we veel en veilig: naar 
de stad om te werken, de tekenles van de kinderen in de Pastorie, of met 
vriendinnen op de koersfiets… 
Er zijn nog heel wat uitdagingen, waar ik graag verder wil op inzetten. 
Ik ga voor nog meer fietspaden zodat iedereen veilig op weg kan. Ik wil 
het landelijke karakter behouden, maar denk al aan nieuwe vormen van 
co-wonen in de kernen. Ik hou van contact door een goede buurtwerking, 
een bloeiend verenigingsleven. 
Kies jij ook voor een Holsbeek waar we gezellig samenleven?

Ik woon al van kleins af aan op de Leuvensebaan in Holsbeek-Plein. Thuis moedigde mijn 
moeder Maria Vrancken mij en mijn broers steeds aan om ons belangeloos in te zetten voor 
anderen. Dat doe ik nog steeds door mijn engagement binnen Femma en als mede-orga-
nisator van de jaarlijkse plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker. Via mijn werk bij de 
CM kom ik dagelijks in contact met mensen die het financieel of fysiek moeilijker hebben in 
onze samenleving. Ook in Holsbeek wil ik me inzetten voor mensen bij wie het leven niet zo 
makkelijk loopt. In de voetsporen van mijn moeder wil ik graag mee verder werken aan een 
warm en zorgzaam Holsbeek, waar het voor iedereen goed wonen is!

Ik leerde CD&V Holsbeek kennen als een groep van gemotiveerde, warme mensen die begaan zijn met ons dorp. Harde werkers die 
dossiers goed voorbereiden én opvolgen. 
CD&V heeft ervaring met subsidies. Nieuwe fietspaden, een nieuwe school…: alleen met subsidies blijven de gemeentefinanciën 
gezond met zo’n projecten. 
Mijn respect en vertrouwen gaat naar CD&V. Ik hoop van jullie ook, zo kunnen we de volgende zes jaar opnieuw hard werken. 
Want er is nog werk: fietspaden aanleggen in Nieuwrode Dorp zodat kindjes veilig naar de nieuwe school kunnen. Ook de straten buiten 
het Ruggengraatproject vernieuwen. 
In overleg met sportclubs de infrastructuur verder uitwerken.
Een vrijwillige gemeentefusie vermijden, en desnoods bij gedwongen fusie onze belangen maximaal onderhandelen. 
Ervoor zorgen dat dit dorp een dorp blijft. Geen verstedelijking waar projectontwikkelaars alleen hoogbouw neerpoten.
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MONIQUE 
DE SMET“Niemand in 

Holsbeek mag 
zich eenzaam 

voelen.“

“Zorgen voor anderen 
kreeg ik met de  

paplepel binnen.“

“Onze dorpen 
moeten dorpen 

blijven.“
“Nieuwe vormen van  

co-wonen zijn de  
toekomst voor het  

wonen in Holsbeek.“

LEEN 
MINNEN 

HILDE 
HEENS 

LIJSTDUWER

TINE 
BINNEMANS
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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.
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Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere 
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan 
stemmen? Geef volmacht.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

MONIQUE SWINNEN

MARC WIJNANTS

MANU CLAES

KRISTINA EYSKENS

MAARTEN FORCEVILLE

LORE FOURIE

LAURA SCHURMANS

JO PIERSON

BRIGITTE MOULIGNEAU

WIM BERGÉ

CHRIS TAES

DIRK CLAES

JAN LAURYS

ELS VAN HOOF

KARIN BROUWERS

KOEN GEENS

DIRK CLAES
PLAATS 12 PROVINCIE MONIQUE 

SWINNEN
LIJSTTREKKER 
PROVINCIE 

KOEN GEENS
LIJSTDUWER PROVINCIE

Maximale investeringen 
in veilig FIETSverkeer 
& toerisme
Woningen op maat 
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief 
ondernemen 
en klimaatbeleid
Betere zorg 
en meer levenskwaliteit

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
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v.u. Soetkin Suetens, Dellestraat 42 A, Holsbeek. Verkiezingsdrukwerk: Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018.

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 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.

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

HOLSBEEK
UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.
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