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UW TOEKOMST
 VAN ONTWERP TOT UITVOERING.

Beste medebewoner van Holsbeek,

Het gaat goed met Holsbeek. Uw gemeente ging er de voorbije jaren sterk op vooruit.

Meer voet- en fietspaden, veiliger wegen, properder waterlopen, energiezuiniger gebouwen en 

voertuigen, meer informatie via een nieuwe website en een nieuw infoblad, een vernieuwde 

sporthal, een heringericht Buurthuis,… Dat alles in een groene en landelijke woonomgeving die we 

bewaakten en verdedigden.

Dit zijn alvast enkele belangrijke verbeteringen voor U, van de vele die U op de volgende bladzijden 

kan lezen.

We hebben gedaan wat nodig was en wat kon, om uw woonomgeving nog mooier, veiliger en ge-

zelliger te maken. We hebben samen met onze coalitiepartners keihard gewerkt. U ziet daar elke dag 

steeds meer resultaten van.

Holsbeek is nog altijd een buitengemeente met beperkte middelen: we kunnen niet alles wat de veel 

beter gefinancierde steden kunnen. Een groene en landelijke gemeente zijn is fantastisch, maar brengt 

natuurlijk ook beperkingen mee.

Tegenover vergelijkbare gemeenten zijn we niet langer het achterblijvertje van de klas, zoals dat 

achttien jaar geleden was. We zijn overal mee. En op steeds meer domeinen is Holsbeek vandaag een 

voorbeeld voor anderen.

Toch is het werk niet af, zeker niet.  Voor de volgende jaren leggen we de lat nog hoger.  We kunnen 

nog meer, we zullen nog meer.

Onze ambitie? Voor U werken zoals we dat de voorbije jaren gedaan hebben: zuinig, betrouwbaar, 

en in het algemeen belang.  Doen wat moet. En dat vinden we ook zonder meer onze taak als 

gemeentebestuurders.

De volgende jaren willen we met de ploeg van CD&V Holsbeek graag verder beleid voeren op een 

eerlijke, kwaliteitsvolle en moderne manier. Ten dienste van U. Daarvoor vragen we Uw steun.

Maar kijkt U eerst even grondig na wat we de voorbije zes jaar gerealiseerd hebben.

Dat is de beste garantie voor uw toekomst.

Uw burgemeester,

Hans Eyssen

Lijsttrekker CD&V Holsbeek

RUGGENGRAATPROJECT:  
WERKEN AAN EEN VEILIG 
HOLSBEEK.

Veilig door de gemeente wandelen, fietsen of rijden is voor CD&V 
Holsbeek een absolute prioriteit.  
Daarom werkten we de afgelopen bestuursperiode hard verder aan 
het Ruggengraatproject. En met resultaat: het Ruggengraatproject is 
voor 75 % klaar.
De ambitie van CD&V Holsbeek met het Ruggengraatproject is duide-
lijk. Alle kinderen moeten over een veilig voet- en fietspad naar 
school kunnen. Langs alle hoofdwegen in onze gemeente. En ook 
volwassenen en senioren gebruiken die voet- en fietspaden in onze 
mooie gemeente maar al te graag.
Tegelijkertijd leggen we tijdens de werken ook een nieuwe weg, 
gescheiden riolering en nieuwe elektriciteits- en waterleidingen 
aan. Zo zijn we 50 tot 100 jaar gerust.
Met het Ruggengraatproject realiseert Holsbeek iets waar geen 
enkele andere Vlaamse gemeente in slaagt: alle hoofdwegen volledig 
heraanleggen, met fiets- en voetpaden!

• Het traject van de Ruggengraat is 11 km lang, vanaf de Rijksweg in Nieuwrode tot de grens 
met Kessel-Lo in Holsbeek-Plein. Samen met de zijtakken komt dat op bijna 18 km aan 
hoofdwegen. Daarvan is nu 75 % afgewerkt.

• We werkten voor heel de gemeente een globaal concept uit. Zo komen overal dezelfde 
wegbreedtes, bestratingsmaterialen en types kruispunten terug. 

• In het dorp van Nieuwrode zijn de werken volop aan de gang.

• Het studiebureau werkt hard aan het ontwerp van de drie nog overblijvende stukken:  
Gravenstraat - Rodestraat, Leuvensebaan deel 3 en de Nobelberg.

Wist je 
dat?

Veilig verkeer
VOOR HERAANLEG

NA HERAANLEG



Wat na de 
ruggengraat?

GOED BEGONNEN
IS HALF GEWONNEN.

Voor de Gravenstraat en de dorpskern van Sint-Pieters-Rode is 
het verkeerskundig voorontwerp goedgekeurd. We werken samen 
met Aquafin aan het technisch ontwerp. Voor dit stuk is het nog 
even wachten. Eerst moet Aquafin met het Vlaamse Gewest de 
weg tussen de E314 en het Wingepark vernieuwen en er een afval-
watercollector plaatsen. We hopen de volledige heraanleg van de 
Gravenstraat te kunnen starten in 2020. Ook voor de Rodestraat 
en een stuk van het Hoekje moeten we op de afvalwatercollector 
wachten en willen we in 2020 starten. 

Laatste deel van de Leuvensebaan (van Ijzeren kruis tot Oude 
Daalputstraat): in voorbereiding, start van de werken is gepland 
voor de herfst van 2019.

Voor de Nobelberg en de Sint-Maurusstraat hebben we het ver-
keerskundig voorontwerp goedgekeurd. Ook het rioleringsontwerp 
ligt klaar. Het studiebureau werkt nu aan het ontwerp van de weg. 
De werken starten in 2020.

Het Ruggengraatproject is binnen enkele jaren klaar. Maar dat betekent niet dat we gaan stoppen met het 
vernieuwen van wegen in Holsbeek. We pakken een volgende reeks belangrijke wegen aan, samen met 
Aquafin en het Vlaamse gewest. Het zwaartepunt daarvan zal in Nieuwrode liggen, met de Appelweg, 
Kriesberg, Losting, Zandstraat en het Hooghuis.

Ook aan de nog overblijvende delen van het Ruggengraatproject 
werkten we achter de schermen hard verder. Want een goede 
voorbereiding is de helft van het werk: samenzitten met aannemers, 
subsidies aanvragen met Aquafin, werfvergaderingen, … 

De stand van zaken van 
het Ruggengraatproject 

NIEUWRODE

KORTRIJK-DUTSELHOLSBEEK

ST-PIETERS-RODE

• Groenstraat
 pilootproject
 Ingehuldigd in 2004

• Dutselstraat en dorpskern Kortrijk-Dutsel
 Ingehuldigd in 2006

• Leuvensebaan
 - Fase 1 van de grens met Kessel-Lo tot de 
  Oude Daalputstraat: ingehuldigd in 2007.
 - Fase 2 van de Gebroeders van Tiltstraat 
  tot het IJzeren Kruis: ingehuldigd in 2015. 
 - Fase 3 van het IJzeren Kruis tot de 
  Oude Daalputstraat: de werken starten in 
  de herfst van 2019.

• Kortrijksebaan
 Ingehuldigd in 2009

• Gobbelsrode
 - Fase 1: ingehuldigd in 2010
 - Fase 2: ingehuldigd in 2013

• Gravenstraat Kortrijk-Dutsel  
 (van kruispunt Gobbelsrode  
 tot Roostweg) 
 Ingehuldigd in 2015

• Rotselaarsebaan  
 en Gebrs. Van Tiltstraat
 Ingehuldigd in 2015

• Bruul  
 (van Kerkstraatje  
 tot einde bebouwing)
 Ingehuldigd in 2015

• Dorpskern Nieuwrode
 Werken nu in uitvoering



40 KM NIEUWE VOET- EN FIETSPADEN
De voorbije zes jaar legden we nieuwe  
voet- en fietspaden aan langs:

Rotselaarsebaan
Gebrs. Van Tiltstraat en Leuvensebaan (tot IJzeren Kruis)
Gobbelsrode
Bruul
Gravenstraat (van Bruul tot Roostweg)
Leming
Schuttersveld
Verhaegenstraat
Klein Langeveld (Eiland)
Rijksweg, vanaf Groenstraat richting Tielt-Winge
Rodestraat, Appelweg en Dorp Nieuwrode

De al wat oudere fietspaden  
herstelden we:

Houwaartsebaan
Langestraat
Terheidse Hoek
Rot
Panoramastraat

VEILIGE 
STRATEN  
IN HOLSBEEK

Het aantal verkeersongevallen daalde de voorbije jaren spec-
taculair in Holsbeek. In het jaar 2000 waren er in onze gemeente 
33 ongevallen met lichamelijk letsel. Nu gebeurt er minder dan één 
ongeval per maand. Dat zijn bijna 200 ongevallen met gewonden 
die we vermeden hebben. Zo plukt Holsbeek de vruchten van het 
Ruggengraatproject.

33

2000 2015

Aantal ongevallen 

met lichamelijk 
letsel

2016 2017

14 11 8

We doen het ook duidelijk beter dan de andere gemeenten van onze 
politiezone. Van die vier gemeenten is Holsbeek de veiligste gemeente  
met het laagste aantal verkeersongevallen. Ons beleid werkt. De komende jaren willen we hieraan verder 
werken en blijven we streven naar nog minder ongevallen.

Elk jaar in augustus herschilderen we de wegsignalering zodat de markeringen klaar zijn voor de start 
van het schooljaar. 
De verkeerslichten op het kruispunt Rijksweg – Groenstraat in Nieuwrode: vroeger was het een dodelijk 
kruispunt, nu kun je er veilig oversteken.

Het Ruggengraatproject maakt Holsbeek veiliger voor fietsers, voetgangers, auto’s en andere weggebrui-
kers. Ook de doordachte toepassing van snelheden (30/50/70), de bewustmaking met smileyborden en tal 
van andere maatregelen die we genomen hebben, spelen een rol. We vullen ze aan met snelheidscontro-
les waar het moet en waar onze politie het kan.

NAAR SCHOOL, HET WERK 
EN DE WINKEL IN HOLSBEEK

Als inwoner van Holsbeek moet u veilig naar de bakker, de school of 
het werk kunnen gaan. Daarom deelden we de maximumsnelheid in 
de hele gemeente doordacht en duidelijk in. 50 km/u is de algemene 
regel. Enkel op doorgangswegen met weinig bebouwing mag u 70 
km/u rijden. In woonkernen en rond scholen zijn we extra voorzich-
tig: daar is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Om mensen extra te 
doen opletten, kochten we verplaatsbare smileyborden.

Meer ruimte voor onze  
 tieners, met een dubbele bus 
 voor de schoolbusrit naar 
 het Montfortcollege.

Bij De Lijn blijven we aan-
dringen op een beter aanbod 
voor Holsbeek. Bij elk overleg 
ijveren we voor nachtbussen 
voor Sint-Pieters-Rode en 
Nieuwrode, lijn 310 die ook 
op zondag elk uur rijdt en 
het doortrekken tot aan de 
Sportschuur van buslijn 2, die 
nu in Kessel-Lo aan de grens 
met Holsbeek stopt.

MET DE BUS
Veel Holsbekenaren gaan met 
de bus naar school, hun werk of 
de winkel. Het busvervoer kreeg 
van CD&V Holsbeek de afgelo-
pen zes jaar veel aandacht:



Sinds 2001 hebben 
we meer dan 40 km 
voet- en fietspaden 

aangelegd.

In Holsbeek ligt het 
tempo van aanleg van 
nieuwe fietspaden 5 

keer zo hoog als in de 
gemiddelde Vlaamse 

gemeente.

In onze gemeente is al 
60% van het Bovenlokaal 

Fietsroutenetwerk af. Dat wil 
zeggen: langs 60% van de 

wegen op dit netwerk liggen 
fietspaden die voldoen aan 
de Vlaamse kwaliteitsnor-
men. Dat is dubbel zo veel 
als in andere gemeenten: 
het gemiddelde voor heel 

Vlaanderen ligt op maar 30%

Nog eens 10 kilometer 
fietspaden staan klaar 
voor uitvoering of zijn 

in ontwerpfase.

ELKE WEG
IS BELANGRIJK!
De afgelopen jaren hebben we ook kleinere wegen aangepakt. Waar mogelijk hebben we kasseiwegen heraangelegd. Zo wisselt het Holsbeekse 
straatbeeld mooi af. Bovendien behouden we zo ons dorps karakter. Ook onze land- en boswegen houden we in de gaten. Op een heel aantal 
plaatsen herstelden we onverharde wegen volgens het ’Green Road’-procédé, een speciale techniek die goed is voor natuur en milieu.

Vernieuwing van asfalt:

Kriesberg
De Kluis
Vlasselaar
Horststraat
Preekherenberg
Putstraat
Leempoelstraat
Bredestraat
Leming
Dunbergweg
Bergestraat
Schuttersveld
Kapeldreef

Heraanleg van kasseiwegen:

Veeliedenstraat
Putstraat
Schubbeekstraat
Oude Houwaartseweg
Apostelblokweg
Dellestraat

Nog dit jaar vernieuwen we  
kasseistroken op de Dries,  
Langestraat en Rodeberg.

Heraanleg van land- en veldwegen

Putstraat
Guldendelle
Schubbeekstraat, …
Tweesporenweg Attenhovendreef - 
Dellestraat

Zorg voor jong en oud
FIJNE DORPSSCHOOL 
VOOR UW KINDEREN
•  Kwaliteitsvolle dorpsscholen met een modern pedagogisch project, met aandacht voor de mogelijkheden en eigenheden van elk 

kind, gedragen door de lokale gemeenschap. Daar werken we met alle personeelsleden van onze scholen elke dag aan. 
 Vanuit de gemeentekas financierden we bijkomende leerkrachturen voor zorg. Alle scholen hebben nu digitale borden en snellere 

internetverbindingen.

Zorg dragen voor onze aarde en het milieu is voor iedereen een belangrijke taak. De gemeente Holsbeek 
draagt graag haar steentje bij aan een beter milieu. De afgelopen zes jaren namen we een aantal 
nieuwe initiatieven hiervoor: 

Milieuvriendelijke poets- en wasproducten in alle gemeentelijke gebouwen en scholen. 
Waar mogelijk gebruiken we kringlooppapier.
We gebruiken inlands hout of hout uit duurzaam beheerde bossen.
Geen sproeistoffen meer op het openbaar domein.

HOLSBEEK … NATUURLIJK!

•  Het gemeentebestuur is er voor alle kinderen. Dus helpen we de vrije scholen waar we dat wettelijk  
kunnen. Zo betaalt de gemeente sinds 2014 het vervoer naar de Sportschuur en het zwembad.  
Anders was sporten buiten de schoolmuren bij de vrije scholen allang afgevoerd.

•  We beheren de gebouwen van de gemeentescholen en dus zorgden we voor:

Plannen en subsidies voor een grote nieuwbouw in Het Anker (Nieuwrode): de bouw van  
6 nieuwe klassen, een refter en een bureau voor de directie start binnen enkele weken.

In 2015 vernieuwden we de ramen van het oude gebouw in Het Anker.

De Gobbel kreeg een fietsenstalling, een overkapping en een grotere en vernieuwde speelplaats. 
In De Zilverlinde legden we bijkomende speelruimte en een betere fietsenstalling aan.

•  De veiligheid in en rond de scholen bleef een prioriteit: verkeersveiligheid, brandveiligheid,  
veilige klaslokalen en speelplaatsen.

40
km

10
km

60%5x



Samen sta je sterker om de natuur en het milieu te beschermen. 
Via het infoblad en de website promoten we een milieuvriendelijke 
levensstijl. De afgelopen jaren vond u er onder meer info over thuis-
composteren, rationeel energiegebruik en duurzame bouwmaterialen.

Daarnaast werken we op het terrein samen met de natuurvereni-
gingen. Zo sloten we met Natuurpunt het biodiversiteitscharter. In 
de Landbouwraad en de Milieuraad stimuleren we de dialoog tussen 
landbouwers en natuur, twee belangrijke groepen in onze gemeente.

DE KRACHTEN BUNDELEN VOOR 
NATUUR EN MILIEU

De inzameling van de roze zak 
gebeurt sinds dit jaar ook aan 
huis. Een extra dienst, zodat u 
niet meer naar het containerpark 
hoeft te rijden. Ecowerf voert 
de zakken naar een recyclage-
bedrijf in Limburg. Dat maakt er 
zitbanken, paaltjes, compost-
bakken, … van. Zo is de cirkel 
rond.

Zwerfvuil en sluikstorten zijn erg hinderlijk. Daarom treden we streng op tegen zwerfvuil. Vinden we een dader? Dan verdient die een fikse 
straf. Met onze jaarlijkse zwerfvuilactie maken we met personeelsleden en vrijwilligers de hele gemeente weer proper.

STRENG OPTREDEN TEGEN ZWERFVUIL

Op de glasbolsite in de Pleinstraat 

• Haalden we de kledingcontainers weg. 
• Plaatsten we in samenwerking met Ecowerf een nieuwe camera om sluikstorters te betrappen.
• Vervangen we binnenkort de glasbollen door ondergrondse containers.

ROZE ZAKKEN

ZUIVERDER LUCHT IN UW GEMEENTE
Daar zorgden we voor door: 

Isolatie van het dak van de Sportschuur, het Buurthuis Nieuwrode en gemeenteschool De Gobbel.  
Drie grote gebouwen: dat kan tellen!
Isolatie van de spouwmuur in De Gobbel.
Nieuwe ramen en buitendeuren in de Sportschuur. Zo verbruiken we daar veel minder aardgas. 
Geen kunstmatige luchtkoeling (airco) in de gebouwen van de gemeente te plaatsen. Die gigantische 
energieverslinder mijden we!
Het energieverbruik in het gemeentehuis met meer dan 1/3de te doen zakken. 73.300 kWh in 2000 
werd 48.300 kWh nu, terwijl er toch meer personeel werkt.

Het wagenpark van de gemeente te moderniseren.  
Minder ongezonde uitstoot dus. 

Forse zonneboilers op de Sportschuur te installeren.  
De sporters douchen nu milieuvriendelijk.
Zonnepanelen te plaatsen op de bibliotheek en in het nieuwe 
gebouw van de gemeenteschool in Nieuwrode.

DE ALLERKLEINSTEN 
KRIJGEN OOK RUIMTE

Kinderdagverblijf De Sterrekes tekende een overeenkomst met de 
gemeente om hun vestiging in Holsbeek Dorp uit te breiden. 
In Nieuwrode kochten we vlakbij de scholen een terrein waarop De 
Sterrekes een nieuw kinderdagverblijf kan bouwen.

2000

73.300
kWh

48.300
kWh

2017

Verbruik electriciteit  
in het gemeentehuis

Het wagenpark van de gemeente pakken 
we ook aan. Oude vrachtwagens, bestel-
wagens, graafmachines... vervangen we 

door meer functionele, zuinigere en 
minder milieuvervuilende toestellen.



HOLSBEEK, EEN VEILIGE GEMEENTE

GOEDGEZIND OUD WORDEN IN 
HOLSBEEK

Holsbeek is de veiligste gemeente van onze politiezone. Er zijn minder inbraken dan in de andere drie gemeenten (Lubbeek, Bierbeek en 
Boutersem). Het aantal daalde ook de voorbije jaren Elke inbraak in een woning is er één te veel, maar in heel onze gemeente samen bleef het 
totale aantal inbraken in gebouwen toch beperkt tot 49. Hier zijn ook de inbraakpogingen bij inbegrepen.

Ook op andere vlakken realiseerden we heel wat:

Gemeente en OCMW steunen woonzorgcentrum Sint-Margaretha volop, waar het kan.  
Met een dagverzorgingscentrum, kamers voor kortverblijf en bijkomende assistentiewoningen groeide het centrum serieus. 

 Het lokaal dienstencentrum De Sprankel is erkend door de Vlaamse overheid en breidt zijn aanbod aan activiteiten stelselmatig uit.  
Gemeente en OCMW werken er mee samen. Zo zorgt het OCMW voor vervoer naar het sociaal restaurant, iedere dinsdagmiddag.
We verhoogden de mantelzorgpremie om onze waardering te tonen voor al die mensen die zich dag in, dag uit voor hun familieleden  
of buren inzetten.
Het OCMW heeft een tweedehandslokaal. Daar is kleding en huisraad in goede staat ter beschikking van wie het financieel wat moeilijker heeft.
Scholenproject: kinderen van het zesde leerjaar leren spelenderwijs hoe moeilijk het is om met een beperkt budget rond te komen.
De OCMW-diensten zijn dankzij de avondopening beter bereikbaar voor iedereen. Hebt u vragen over thuiszorg, sociale huisvesting, de aanvraag 
van een schooltoelage of sociaal tarief, …? Dan kunt u nu ook terecht bij de sociale dienst op donderdag van 18 tot 20 uur in het gemeentehuis.

De meeste ouderen willen graag thuis blijven wonen zolang ze kunnen.  
Het OCMW van Holsbeek biedt alles aan wat nodig is om dat mogelijk te maken: 

Warme maaltijden Huishoudhulp
Personenalarm Klusjesdienst
Gezinszorg Occasioneel vervoer
Bib aan huis

In geen enkele vergelijkbare gemeente vind je een uitgebreider aanbod aan thuiszorgdiensten dan dit.

93 59 49

2015 2016 2017

In 73 % van de inbraken lukte het de dieven om in het gebouw te geraken. In 27 % van de 
gevallen moesten ze hun poging staken en vertrokken ze dus ook zonder buit. 
De beste preventie? Goede sloten op deuren en ramen. In onze politiezone krijgt u persoon-
lijk advies over hoe u uw woning met weinig middelen beter kunt beveiligen. Vraag ernaar!

Kasteel van Horst
We blijven samenwerken met Erfgoed Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos voor het Kasteel van Horst en het groene domein errond. 
Na de sluiting van het kasteel voor het publiek bleven we niet bij de pakken zitten. 
Vanuit de gemeente brachten we alle betrokken partners samen om verder te werken aan de toekomst van Horst.  
Dat leidde al tot concrete resultaten:  

Het bezoekerscentrum ging terug open tijdens de zomer.
Een gespecialiseerd bureau voerde een stabiliteitsstudie uit.
een beheersplan voor het kasteel werd opgesteld en goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Dit is het startschot om het kasteel verder te restaureren en te herwaarderen. 
Zo kunnen u en alle Holsbekenaren snel terug van ’uw’ kasteel genieten.

HOLSBEEK ... 
EEN PRACHTIGE 
GEMEENTE
Dankzij de natuur en de vele wandelroutes is het heerlijk wandelen 
en fietsen in Holsbeek. Mensen komen van ver buiten Holsbeek naar 
hier om te genieten van onze natuur. De gemeenteploegen werken 
elke dag hard om onze fiets– en wandelpaden te onderhouden.
Bij vele waardevolle monumenten en landschappen bestelden we 
infoborden voor de bezoekers.  
Leuk om even bij te stoppen als je door Holsbeek trekt!

DE JEUGD KRIJGT RUIMTE
De speelpleinwerking van het OCMW namen we rimpelloos over. Dankzij de monitoren beleven veel 
kinderen zalige zomerdagen en kunnen hun ouders gerust gaan werken. 
Met de tienerwerking kwamen er voor tieners meer en toffere activiteiten tijdens de schoolvakanties.
We blijven jeugdwerking aanmoedigen. Het is een van de belangrijkste motoren van het sociale leven in 
een dorp.

 De jongeren die zich daarvoor inzetten, verdienen ons respect. En we luisteren ook naar hen. We steu-
nen hun werking en vorming financieel, zeker wanneer het om grote investeringen zoals jeugdlokalen 
gaat. Denk maar aan de nieuwe KLJ-lokalen in Nieuwrode. We steunden de bouw actief: met raad 
en daad, met enkele werken door de technische dienst en met 177.627 euro, de helft van de kostprijs.

Vrije tijd



Vandaag kunnen álle kinderen van onze gemeente zich op zondag komen uitleven in een degelijk, proper en veilig jeugdlokaal.  
Een lokaal waar het altijd warm is. Warm van hart en in de winter warm van temperatuur.
In elk dorp bouwen we en onderhouden we speelpleintjes in overleg en samenwerking met jeugdverenigingen, scholen, parochies en ouders 
en jongeren uit de wijk. 
We kochten een speelbosje aan naast de pastorie en Chirolokalen van Kortrijk-Dutsel. 
In de jongste verkaveling van de Kartuizersstraat plannen we een wijkspeelpleintje en een speelbos.
Jeugdhuis Tveldeke kreeg met een jonge ploeg een nieuwe impuls en draait weer volop. Jongeren die zich daarvoor inzetten, kunnen op 
onze volledige steun rekenen.

SPORTEN DICHT BIJ HUIS

Voetbalterreinen in Kortrijk-Dutsel én in Holsbeek: we gaven VK 
Holsbeek en KDN United zekerheid door de ruimtelijke uitvoerings-
plannen definitief te maken. Het grootste deel van de gronden voor 
de terreinen kochten we aan. Zo is de toekomst van beide clubs 
verzekerd. 
In Holsbeek speelt de club volgend jaar op een kunstgrasveld. Ook 
KDN United zal hiervan gebruik maken. Het jaar nadien leggen we 
de volledig nieuwe terreinen aan op de Bruul  De club bouwt er dan 
tegelijk hun nieuwe kantine en kleedkamers. 
Tussen de Sportschuur en de voetbalterreinen komt een voetgan-
gerspad dat de sportaccommodaties in Holsbeek Dorp met elkaar 
verbindt. Zo lopen sporters veilig tussen de twee heen en weer. 

Nadat de binnenkant helemaal 
vernieuwd werd, staken we de 
Sportschuur letterlijk in een 
nieuwe jas. Volgende elementen 
werden voorzien:

Tot ver over de gemeentegrenzen staat 
Holsbeek bekend als de gemeente met 
de mooiste wandelroutes, fietsknoop-
punten en mountainbikeroutes. Voor 
de paardenliefhebbers voorzagen we 
recent ook een ruiterroute. Voor de 
joggers kwam er een natuurlooproute in 
het Chartreuzenbos. 

Sportvloer
Scheidingswanden
Valput
Danszaal 
Dakdichting en isolatie 
Ramen en deuren
Verwarmingsinstallatie
Ventilatiegroep 
Douches, kleedkamers en sanitair
Inkom, cafetaria en vergaderzaal
Zonneboilers



CULTUUR VOOR JAN, JANNE EN ALLEMAN
Het verrassende culturele aanbod bouwden we verder uit. Talent van eigen bodem koesteren we en geven we met voorrang een forum.  
Muziek, beeldende kunst, dans en woordkunst kwamen allemaal aan bod.

De tekenacademie en het muziekconservatorium leiden in onze filialen onze toekomstige kunstenaars op.

De tekenacademie barst uit haar voegen in de pastorie van 
Kortrijk-Dutsel. De plannen voor een ruimere locatie in  het gebouw 
van de bibliotheek zijn klaar. 

Speciaal voor gezinnen met peuters en kleuters kwamen er leuke 
voorstellingen en workshops. 

De culturele samenwerking met de buurgemeenten (IGCS) 
leidde tot prachtige projecten zoals de Kunstroute, Jazzwood en 
Picknick in Harmonie.

Onze bibliotheek blijft top! Het elektronische uitleensysteem over-
won zijn kinderziekten. Onze medewerkers hebben nu meer tijd 
om u nog beter persoonlijk bij te staan in uw zoektocht naar net dát 
boek dat u al lang zoekt!

De vele socioculturele verenigingen krijgen steun bij het renoveren 
van hun zalen. In elke deelgemeente stellen we vergaderlokalen 
ter beschikking. Veel verenigingen maken daar regelmatig gebruik 
van. 

Winter én zomer organiseren buurten straatfeesten. Wij geven hun 
een financieel steuntje om nog gezelliger te feesten.  
De buurtfeestencheque werd een succes.

Het Buurthuis in Nieuwrode, de grootste zaal van de gemeente, 
kreeg een totale facelift: 

Een volledig vernieuwd en geïsoleerd dak
Nieuwe stookketel
Nieuw sanitair en inkom
Nieuwe, praktisch ingerichte keuken
Uitschuifbare tribune, om comfortabel van een optreden of concert 
te genieten
Verduisteringspanelen voor de ramen
Nieuwe vloer

ERFGOED
We koesteren ons erfgoed!  

Nog enkele laatste loodjes … en dan is de 400 jaar oude pastorie 
van Kortrijk-Dutsel volledig gerestaureerd. We ronden nu met de 
gevels en de bijgebouwen de laatste fasen van de restauratie af.
Ook de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel pakken we aan. Het 
dak is al gerestaureerd en geïsoleerd: de volgende fasen (muren 
en interieur) liggen klaar en voeren we uit zodra het Vlaamse 
gewest de toelagen hiervoor vrijmaakt.
Het dossier voor restauratie van het Van Peteghem-orgel in de 
Sint-Pieterskerk is klaar en staat op de wachtlijst voor de toelagen 
van het Vlaamse Gewest.
Het dossier voor de restauratie van het poortgebouw van de pasto-
rie van Sint-Pieters-Rode is ingediend bij het Vlaamse Gewest.



Warm samenleven
HOLSBEEK: 
LANDELIJK EN GROEN
Holsbeek is een landelijke en groene woongemeente, en dat 
moet zo blijven. De groene bossen en prachtige velden maken van 
Holsbeek een prachtige gemeente met veel natuur. 
De afgelopen zes jaar heeft CD&V Holsbeek hard gewerkt om dit 
landelijke karakter te behouden.

 
Dankzij een streng ruimtelijk beleid behouden onze dorpen hun dorpskarakter. Dichtere bebouwing en 
appartementen kunnen alleen in afgebakende zones in de dorpskernen. De hoogte blijft ook beperkt tot 
een gelijkvloers, één verdieping en eventueel slaapkamers onder het dak. 
We ontwikkelden algemene regels voor het bouwen van meergezinswoningen. Bij elke bouwaanvraag 
controleren we grondig of de woonkwaliteit voor toekomstige Holsbekenaren hoog genoeg is. Ook moet 
elk appartement minstens 1,5 parkeerplaats hebben. We zien er streng op toe dat die parkeerplaatsen 
én de inritten ruim genoeg zijn. Zo komen er minder auto’s op straat te staan. 
Holsbeek is een dorp en moet dat blijven. Daarom hebben we er bewust hard voor gepleit om het hele 
grondgebied van Holsbeek buiten de afbakening van het Stedelijk Gebied Leuven te houden. Met 
succes. Zo kan de stadsontwikkeling van Leuven zich niet naar Holsbeek uitbreiden.

STRENG BELEID VOOR APPARTEMENTEN

Holsbeek is een mooie gemeente. Veel jonge mensen willen hier blijven wonen. 
Met het Kartuizersstraat-project gaven we mensen de kans om een betaalbare 
woning te vinden. Ook het aanbod van sociale huurwoningen groeide.

BETAALBAAR WONEN

15 bijkomende 
sociale huurwoningen 

via het sociaal 
verhuurkantoor

50 
betaalbare 

woongelegenheden 
in de Kartuizersstraat

We beschermen zoveel mogelijk de open ruimte. 

De afgelopen jaren hebben we verschillende acties ondernomen om storende oude constructies op te ruimen. 
Nieuwe constructies die het landschap verstoren, horen hier niet thuis. We gaven geen toelating om storende gsm-masten en  
windturbines te bouwen. 
Om de rust in Holsbeek te bewaren, laten we geen rondritten met motorvoertuigen toe, behalve op de hoofdwegen.
Langs politieke weg én met een rechtszaak oefenen we druk uit om de vliegtuighinder te verminderen. De rechter gaf ons gelijk.

Er komen nieuwe, hogere geluidsschermen langs de E314 in Holsbeek-Plein.
Het jaar nadien, samen met de aanleg van de spitsstrook op de snelweg, krijgt Nieuwrode hogere én bijkomende geluidsschermen.

EEN OASE VAN RUST

HOLSBEEK INFORMEERT U
De mensen in de adviesraden houden de vinger aan de pols bij wat leeft in Holsbeek. Zij zijn ook de toetssteen voor 
de plannen en de werking van de gemeente. Ze blijven belangrijke inspraakorganen. 
Infoavonden rond grote werken en projecten zijn het middel bij uitstek om u rechtstreeks en persoonlijk informatie te 
geven en vragen te beantwoorden.



DOORTASTEND WATERBEHEER

Voor de Leempoelstraat en de Poelweg en boven de Dut-
selstraat, Uitweg, Lindestraat en Dutselhoek zijn nieuwe 
waterbufferende maatregelen in voorbereiding.

Bij de aanleg of vernieuwing van rioleringen kijken we altijd 
na of aanpassingen mogelijk zijn om wateroverlast te vermijden.

VUIL WATER NAAR HET ZUIVERINGSSTATION, 
PROPER WATER IN ONZE BEKEN

OOK VÉR VAN ONS BED

We maakten een gigantische sprong voorwaarts in de zuivering van afvalwater. Vijf jaar geleden zuiverden 
we 20 % van ons afvalwater. Door de gezamenlijke inspanningen van de gemeente en Aquafin gaat nu 50 
tot 60 % van het vuile water van onze gemeente naar een zuiveringsstation. En we werken naar 100 %.
De waterkwaliteit van de Winge, de Drogebeek en vele andere beken verbeterde spectaculair.
Al meer dan een kwart (27 %) van onze inwoners heeft gescheiden riolering. Dat maakt ons tot 
koplopers in Vlaanderen. Zo is Holsbeek goed voorbereid op de verplichting die eraan komt om overal 
gescheiden af te wateren. 
We geven toelagen aan gezinnen voor hergebruik van regenwater, infiltratie, individuele waterzuivering 
en voor gescheiden rioleringsaansluitingen.
We plaatsten regenwaterputten aan de Sportschuur, de scholen en het gemeentehuis.

De Wereldvredesvlam, een monument om stil te staan bij vrede, kreeg een prachtige plek in de  
Langestraat. Honderden kinderen werkten mee aan de inhuldiging in 2015.
Holsbeek behield de titel van ‘FairTradeGemeente’ die we in 2008 kregen. Waar het kan, gebruikt de 
gemeente fairtradeproducten voor recepties en feesten. 
We kopen ‘schone’ kleren voor onze arbeiders, huishoudhulpen en verzorgenden. Het is goed om te 
weten dat hun kledij gemaakt wordt in menswaardige omstandigheden.

ONZE KERKHOVEN, PLAATSEN VAN RUST
Er kwam een sanitair blok op het kerkhof van Kortrijk-Dutsel/Sint-Pieters-Rode.
Bij de strooiweides plaatsten we een zuil voor gedenkplaatjes.
Zoals de Vlaamse overheid het voorschrijft, werken we toe naar een onderhoud zonder pesticiden.

Afvalwater naar
zuiveringsstation

12%

60%
75%

2001 2018 2023

Probleemplek Actie

Gobbelsrode  

Kerkstraatje 

  

Jennekensstraat  

Stroomgebied Winge   

  

  

 

Holsbeekse straten 

 

Holsbeekse akkers   

 

Holsbeekse beken 

Aanleg bufferbekken Sluisbeekstraat 

Bovenstroomse buffering (Sluisbeekstraat en Bouwbeek)  
Ruime koker onder de Bruul

Aanleg erosiepoel

Hans Eyssen dringt bij minister Schauvliege aan op ruiming van 
het slib in de koker onder de snelweg. De minister verplicht  
nalatige ambtenaren van de Vlaamse Milieumaatschappij om hier 
werk van te maken. Na 40 jaar is het slib eindelijk geruimd.

Reiniging van de straatkolken, minimaal twee keer per jaar. 
Nazicht van alle rioleringen en ruiming waar nodig.

Erosiebestrijdende maatregelen samen met landbouwers en  
provinciale erosiecoördinatie

Regelmatig onderhoud, ook door Watering De Molenbeek



HOLSBEEK IS EEN BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTE
• Want er zijn geen gemeentebelastingen op bedrijven. 
• Want de dorpskernen zijn goed bereikbaar zowel met de fiets als met de auto.
• Want waar het kan, doet het gemeentebestuur bij voorkeur aankopen bij lokale handelaars.  

Bij prijsvragen voor werken of aankopen kijken we altijd na of lokale bedrijven in aanmerking komen.
• Want bij de Vlaamse overheid blijven we bij elke gelegenheid pleiten voor de uitbreiding van het  

Wingepark tot aan de autosnelweg, ook op Holsbeeks grondgebied.
• Want we houden ruimte voor land- en tuinbouw. We bevestigen goede landbouwgronden voor de 

toekomst als agrarisch gebied.
• Want we promoten onze lekkere streekproducten.

GOEDE DIENSTVERLENING
Het Holsbeekse gemeentehuis is gekend om zijn klantvriendelijkheid 
aan het loket. Dat vinden we heel belangrijk ! 
We investeerden daarom fors in digitale systemen om vlot te kunnen 
werken en u een goede dienstverlening aan te bieden:

Uitbouw van het Geografisch Informatiesysteem (GIS)
Centraal Adressenbestand (als eerste gemeente van Oost-Brabant)
Directe aansluiting op het glasvezelnet van Infrax: snelle verbinding
Een eigen glasvezelring die het gemeentehuis, het OCMW, de 
gemeenteloods, de bibliotheek en het secretariaat van de ge-
meentescholen met elkaar verbindt. Zo kunnen alle medewerkers 
ongeacht hun locatie in dezelfde software werken, kosteloos data 
doorsturen, mailen en telefoneren … Zo werken we efficiënter, wat 
voor u een voordeel is.

HOLSBEEK, FINANCIEEL GEZOND

Zoals de andere gemeenten van ons land kreeg ook Holsbeek grote uitdagingen op financieel vlak te verwerken.  
Dankzij een doordacht financieel beleid zijn onze gemeentefinanciën nog altijd kerngezond.

We beheren uw centen als een goede huisvader. We draaien elke euro om voor we beslissen om hem uit te geven:

Holsbeek geeft minder uit aan personeel en werkingskosten dan vergelijkbare gemeenten: In 2016 gaven we hieraan 1.043 euro per inwoner 
uit. Dat is een stuk lager dan het gemiddelde van 1.094 euro van vergelijkbare gemeenten. 
Doordat we zuinig zijn, heeft onze gemeente elk jaar een positief saldo. Dat gebruiken we om nuttig te investeren in wegen, fietspaden, 
schoolgebouwen, …
De afgelopen jaren investeerden we héél veel. Toch daalde de gemeenteschuld, van 12.803.924 euro in 2012 naar 12.288.763 euro nu.

 Onze schuld ligt lager dan in de buurgemeenten.
 De jaarlijkse interesten en terugbetalingen van leningen liggen, in verhouding tot het aantal inwoners, ongeveer op het Vlaamse gemiddelde. 

Ook de samenwerking met het OCMW is financieel interessant. We hebben een gemeenschappelijke algemeen directeur, financieel  
directeur en communicatieverantwoordelijke. We beheren ook de IT samen en kopen samen software aan. Daar besparen we flink op.

LAGE BELASTINGEN
Het belastingniveau in Holsbeek ligt lager dan het Vlaamse 
gemiddelde en dat zowel voor de aanvullende personenbelasting, 
de onroerende voorheffing als de eigen gemeentebelastingen. Dat 
willen we ook zo houden. 

VLAANDERENHOLSBEEK

7% 7,24%

1395
OPCENTIEMEN

1300
OPCENTIEMEN

Personenbelasting

Onroerende 
voorheffing

Andere belastingen

In uw gemeente tot 50% lager
dan in andere Vlaamse gemeenten

Fiscale druk in Holsbeek slechts 82% 
van Vlaamse gemiddelde

(cijfers: studiedienst Belfius)



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.


