
In het weekend van 30 september 
en 1 oktober toverde CD&V 
Holsbeek de keuken van het 
Buurthuis om tot een pop-up 
escaperoom. Maar liefst vijftien 
teams probeerden uit de keuken te 
ontsnappen. 

In een escaperoom  moet je met je ploeg 
binnen een bepaalde tijd  wegraken  uit 
een gesloten ruimte door raadsels  op te 

lossen. Ondertussen leerden  de teams 
de spiksplinternieuwe keuken van het 
Buurthuis kennen. Na hun ontsnapping 
gingen de deelnemers op de foto met de 
nieuwe uitschuifbare en verplaatsbare 
tribune met maar liefst 145 zitjes! 
  
De heringerichte keuken en de tribune 
zijn de mooie kers op de taart van de  
renovatie van het gemeenschaps-
centrum in Nieuwrode.

 Holsbekenaren kunnen het Buurthuis nu 
voor verschillende zaken gebruiken: van 
eetfeesten van een vereniging tot  
toneelvoorstellingen, van benefietacties 
tot trouwfeesten. 

Wil je het Buurthuis graag reserveren? 
Neem contact op met 
cultuur@holsbeek.be of reserveer via 
www.holsbeek.be.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Soetkin Suetens
(soetkin_suetens@yahoo.com)
www.holsbeek.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvholsbeek

in HOLSBEEK
Holsbeek.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Holsbeek najaar 2017

Holsbeek blijft landelijk en groen.
We worden geen stad!
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De combinatie van landelijke sfeer en groene 
natuur lokt veel mensen naar ons dorp. Het 
is goed wonen in Holsbeek. Dat willen we 
graag zo houden. Daarom kiest CD&V er 
resoluut voor om Holsbeek uit het stedelijk 
gebied van Leuven te houden. Holsbeek 
wordt  geen voorstad!  Woonverdichting kan 

in de dorpskernen, maar geen hoogbouw. 
De kwaliteit van het leven en wonen staan 
voor ons op de eerste plaats. Dat lieten we 
dan ook aan de Vlaamse regering  weten. 
Het landelijk en groen karakter van Holsbeek 
behouden, is al zeventien jaar de kern van ons 
ruimtelijke-ordeningsbeleid.

Pop-up escaperoom



Sport op 
twee 

locaties

100 % natuurlijk loopparcours in 
Chartreuzenbos. 

Veel joggers kenden al de bospaadjes waarop het zalig lopen is 
in ons Chartreuzenbos.

Nu kan je langs drie bewegwijzerde looproutes lopen: een groene van 2,3 
kilometer lang, de blauwe is eentje van 4,2 kilometer en de rode telt 5,4 
kilometer. Voor elke sportieveling wat wils.
Hans Eyssen, burgemeester, liep het parcours mee in en vertelt: 
"Ons prachtige bos wordt zo nog eens extra in de kijker gezet. 
Als je de handen in elkaar kan slaan met de provincie en met het Agentschap 
voor Natuur en Bos, kan je mooie dingen realiseren zoals deze 
bewegwijzering."
Ga jij ook eens op loopverkenning in het bos?

De gemeenteraad stelt in november definitief de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) voor de twee 
sport- en recreatieterreinen in Holsbeek vast.  
Een stand van zaken.

Burgemeester Hans Eyssen: "Vooraleer we iets kunnen doen op 
de twee locaties, moeten de RUP's in orde zijn. Die RUP's zorgen 
er voor dat de sportterreinen recreatiegebied worden. Dat is 
nodig om er werken te kunnen uitvoeren. Zodra de RUP's in orde 
zijn, mogen we plannen maken om bijvoorbeeld 
kunstgrasvelden aan te leggen. En neem het van ons aan, ik zou 
er ook liever vandaag dan morgen aan beginnen." 

"Daarnaast blijven we er  voor kiezen om op twee plaatsen  in 
onze gemeente sportterreinen aan te leggen. We houden onze 

belofte om de voetbalclubs VK Holsbeek en KDN United 
zekerheid te geven. In Holsbeek-Dorp hebben we de terreinen 
van VK Holsbeek al gekocht, samen met de grond waarop de 
kantine staat. Voor de sportterreinen op de Bruul  in Kortrijk-
Dutsel onderhandelen we met de eigenaars."

"Twee terreinen zijn nodig. Holsbeek is een langgerekte 
gemeente. Sportertjes van elke deelgemeente moeten met de 
fiets naar de terreinen kunnen gaan. Bovendien willen we 
genoeg ruimte hebben. Er zal ook plaats zijn voor andere 
sporten dan voetbal. We willen bijvoorbeeld een Finse piste op 
beide locaties. Zo kunnen mensen zowel overdag als 's avonds  
daar lopen en aan hun conditie werken. 
Sporten is belangrijk, dus daar gaan wij helemaal voor!"

Laatste fase van renovatie van de 
Sportschuur komt in zicht. 

Ook binnen sporten moet mogelijk blijven in onze 
gemeente. De Sportschuur, gebouwd in  1978, zal 
binnenkort ook helemaal gerenoveerd zijn. 

Nieuwe verlichting, een zwevende sportvloer, 
compartimentering en een valput met afscherming staan er al 
wat langer, tot tevredenheid van de sporters.  
Daarna kwam de uitbreiding met het danslokaal, dat de 
verschillende dansgroepen nu intensief gebruiken.

Rudy Janssens, schepen van gebouwen, vertelt: "In 2014  hebben 
we een nieuw dak en isolatie geplaatst. Vorig jaar zijn de 
buitendeuren en ramen vernieuwd.  Samen leidt dat tot een forse 
daling van de energiekosten." 

Dit verouderde sanitair behoort binnenkort tot het verleden 

Duurzaam renoveren, goed voor ons 
milieu en voor de gemeentekas!  

In de laatste fase pakken we de kleinere zijlokalen aan 
samen met de verwarming en de verluchting.
   
De kleedkamers, de inkomhal, het bureeltje, het sanitair en de 
cafetaria worden in een nieuwe jas gestoken. Op het dak komt 
een zonneboiler voor het douchewater. Voor de toiletten 
schakelen we over op regenwater. Duurzaam beheer dus!
 
Deze laatste werken starten in het voorjaar van 2018. Het blijft 
ondertussen mogelijk om te sporten in de Sportschuur. De 
sporters kunnen zich in tijdelijke containers douchen en 
omkleden. We hopen dat we in de zomer van 2018 terug een 
lekker pintje of een deugddoend glas fris kunnen drinken in de 
cafetaria of op het terras!

Automatische deuren voor de inkomhal 




