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HOLSBEEK

D!RECT
D!rect in een
nieuw kleedje
Om u nog beter te informeren
heeft CD&V zijn blad van de
lokale afdelingen in een nieuw
kleedje gestoken. CD&V Holsbeek zal u blijven informeren
over het beleid.
Het gemeentebestuur werkt
volop verder om van Holsbeek
een nog mooiere gemeente te
maken. Binnenkort starten
de volgende fase van het ruggengraatproject – de Kortrijksebaan te Holsbeek-Dorp en
de Aquafinwerken op Gobbelsrode. Hiervoor zullen eerst
de nodige informatievergaderingen gehouden worden voor
u als inwoner van Holsbeek.
De nieuwe locatie van de bibliotheek is bekend en de gemeente heeft de nodige subsidies aangevraagd om het
gebouw te kunnen aankopen.
Ook op socio-cultureel vlak
werken we verder! Het Buurthuis in Nieuwrode heeft nieuwe uitbaters en zal zowel dankzij hen als vanuit de gemeente
een nieuwe impuls krijgen. En,
op zondag 1 juni bent u welkom voor een bijzondere dag
in Horst en Nieuwrode. Zeker
het ‘Bierdorp’ aan het kasteel
van Horst wordt de moeite
waard. Maar liefst 20 verenigingen uit Holsbeek zullen er
u vergasten op de beste streekbieren, frisdranken en nog veel
meer. Het wordt een unieke
dag, zorg dat u erbij bent.
Ik nodig u als voorzitter van
CD&V Holsbeek ook graag
uit op 25 mei in het buurthuis van Nieuwrode. CD&V
Holsbeek heeft er dan zijn 2e
steakdag.
Erik Boon
Voorzitter CD&V Holsbeek
OCMW Raadslid
eboon@cdenv.be
0477 43 86 05

Landbouwraad
BOVEN DE DOOPVONT
■ “Inspraak van verschillende doelgroepen in onze
gemeente is van uitermate
groot belang,” stelt Nadine Deroost-Vanhorebeek,
schepen voor landbouw,
welzijn & gezin, groendienst, emancipatie &
waterbeheer.
“Daarom
zijn we ook gestart met de
landbouwraad.”

Inspraak op alle niveaus kan
er voor zorgen dat we als
beleidsploeg nog beter en
dichter bij de noden van de
verschillende
doelgroepen
staan. Hans Van Brusselen
is de eerste voorzitter van de
Holsbeekse Landbouwraad.
“De links die we zo leggen,
de inspraak, het advies, ...
We luisteren zeer graag naar
al deze insteken en kunnen
zo nog sneller anticiperen,”
zegt Nadine Deroost.
Schepen Nadine Deroost & ... voorzitter van de landbouwraad werken samen met de vele
leden van de landbouwraad aan een sterk beleid voor onze landbouwers in Holsbeek

Ook plannen voor welzijnsraad
“Als schepen van welzijn & gezin willen we ook hier de nodige inspraak voorzien vanuit een
adviesraad. We denken daarom ook aan een Welzijnsraad,” zegt Nadine Deroost, schepen van
Welzijn & gezin. In navolging van het succes van de opstart en inbreng van de landbouwraad, willen we als CD&V Holsbeek ook achter een welzijnsraad staan.
Als u als inwoner eveneens dit idee genegen bent, neem gerust contact op
met onze schepen van welzijn & gezin, Nadine Deroost-Vanhorebeek. Zij
wil hiervoor alle actoren op korte termijn samenbrengen om de welzijnsraad op te starten.
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ZWERFVUILACTIE in Holsbeek
■ Op zaterdag 5 april hield de gemeente Holsbeek zijn zwerfvuilactie. Schepen van milieu
Alex Demarsin (SP.a) had de politieke partijen uitgedaagd om deel te nemen. CD&V Holsbeek
nam de handschoen graag op.
Samen met nog een 50-tal andere vrijwilligers had CD&V
Holsbeek met burgemeester
Hans Eyssen, schepen Rudy
Janssens en Ann Spaepen,
fractieleidster in de gemeenteraad, raadsleden Katrien
Vermijlen & Pieter Coosemans en Erik Boon, voorzitter van Holsbeek een sterke
delegatie die o.a. de bermen
van Gobbelsrode aanpakte.
Pieter Coosemans: “we hebben ruim 22 zakken gevuld
met zwerfvuil op Gobbels-

rode. Daarnaast ook nog
enkele autobanden en ook
ijzerwaren.”
We vonden en verzamelden
het allemaal. Ook de andere
vrijwilligers vonden heel wat
op onze Holsbeekse wegen.
o.a. een televisietoestel - dat
je nochtans gratis kan binnenbrengen op het containerpark - en een lattenbodem
van een bed.

“Door het succes van dit jaar
willen we deze actie zeker
blijven steunen en zijn we
volgend jaar zeker en vast
bereid om terug deel te nemen,’ legt gemeenteraadslid
Pieter Coosemans uit. “We
hopen echter dat dit een actie
is die binnen zo kort mogelijke tijd helemaal overbodig
is en iedereen zijn zwerfvuil
netjes meeneemt en thuis in
de vuilniszak zou dropt.’

CD&V Holsbeek in actie op Gobbelsrode, u herkent o.a. Hans Eyssen, Katrien Vermijlen,
Pieter Coosemans & Ann Spaepen

CD&V Holsbeek
Simone Ceusters
IS VERKOCHT
NIEUW
OCMW-RAADSLID
■ Enkele weken geleden werd Simone Ceusters in het OCMW
als raadslid geïnstalleerd in opvolging van Annelies Van De
Gaer.
Door de verhuis van Annelies Van De Gaer richting Rotselaar,
zag CD&V zich genoodzaakt zijn opvolging aan te spreken.
Daardoor werd Simone Ceusters nieuw raadslid binnen het
OCMW. We willen haar van harte alle succes toewensen als
vertegenwoordigster van u als inwoner
in het OCMW. Ook Annelies
wensen we veel geluk in haar
nieuwe woonst.
Simone woont op het Rot
35, 3221 Nieuwrode.
Op 8 oktober 2006
kwam ze voor de
eerste maal op
bij de gemeenteraadsverkiezingen
en haalde ze maar
liefst 192 stemmen.
Hierdoor kwam
ze op de opvolgingslijst te staan
voor het OCMW.

■ In Holsbeek ging CD&V het engagement aan om op
gemeentelijke activiteiten eerlijke-handel-producten aan te
bieden. Zowel hier bij ons, als in veel armere landen,, hebbe
hebben
h u n
landbouwers recht op een eerlijke prijs voor
producten!
p
ucten!

“Al
verscheidene
h
jaren maken
e we
en
gebruik
b i van Fairtrade producten binnen CD&V
Holsbeek,” verklaart Erik Boon, voorzitter CD&V. “Nu
Holsbeek een fairtrade gemeente wil worden, sluiten we ons
vanzelfsprekend graag aan om deze doelstelling te bereiken.”
CD&V Holsbeek is daarom sinds kort ‘verkocht.’ Erik Boon:
“We hebben mee de doelstellingen om een fairtrade gemeente
te worden getekend, en we zullen op onze activiteiten verschillende producten gebruiken.We denken hierbij vooral aan koffie, fruitsap, thee en dergelijke die we op onze eetdagen zullen
schenken en aanbieden aan onze talrijke gasten.”
We roepen de andere politieke partijen op om hetzelfde te
doen en zich ook ‘Verkocht’ te verklaren. Samen maken we de
doelstelling waar!
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Sportbeleidsplan Holsbeek goedgekeurd
■ Op 18 dec ‘07
werd het sportbeleidsplan (SPB) – opgesteld volgens het
nieuwe decreet “lokaal Sport voor Allen beleid” - van de
gemeente Holsbeek
goedgekeurd door de
gemeenteraad. Het
plan kwam tot stand
door samenwerking
van het gemeentebestuur en een aantal
vrijwilligers uit de
sportverenigingen
van Holsbeek.

Er werd een stuurgroep samengesteld met als voorzitter Katrien Vermijlen, gemeenteraadslid CD&V , Achille Claes, schepen
van sport CD&V, sportfunctionaris Marc Huygens en een aantal vrijwilligers vanuit de sportraad.
Voor het opstellen van het plan werd een inventaris opgemaakt van de huidige situatie, maar nog belangrijker volgens Katrien
Vermijlen “ het deed ons nadenken over waar we met de sport in Holsbeek naartoe willen.”
CD&V Holsbeek heeft voor sport een lange termijn visie vooropgesteld. Het plan streeft ernaar elke Holsbekenaar aan zijn
sportieve trekken te laten komen binnen onze mooie gemeente, waar het goed wonen maar ook “goed sporten” is.
Iedereen die graag het SBP eens van dichterbij bekijkt kan dit doen op de website www.holsbeek.be
“Met onze visie op lange termijn hopen we ook in de toekomst de sportende Holsbekenaar niet in de kou te laten staan” aldus
Katrien Vermijlen.
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Lokaal Sociaal
Beleidsplan
GOEDGEKEURD
■ Het gemeentebestuur en het OCMW hebben het Lokaal
Sociaal Beleidsplan goedgekeurd. Na heel wat inspraakrondes met de verschillende doelgroepen uit onze gemeente
en de nodige voorbereiding kan een sterk plan voorgelegd
worden.
De komende jaren zal de gemeente en het OCMW werk maken van de uitwerking van dit plan. Het zal zeker geen dode
letter blijven. Integendeel: inzetten op levenslang wonen in
onze gemeente, nog betere dienstverlening, samenwerking
opzetten op verscheidene niveaus, ... Het zijn slechts enkele
punten uit dit plan waarvoor CD&V Holsbeek wil en zal
gaan.

CD&V HOLSBEEK
NODIGT U UIT:
2E STEAKDAG
ZONDAG 25 MEI
BUURTHUIS ‘DE
VELDBAZUIN’
NIEUWRODE

Via CD&V Direct zullen we u blijven informeren over de
stand van zaken en het CD&V Standpunt in het Lokaal Sociaal Beleidsplan. U kan het ook nalezen op www.holsbeek.be
of aanvragen via het OCMW.

NOTEER ALVAST
IN UW AGENDA
Zondag 31 augustus
BBQ CD&V Holsbeek,
Sint-Mauruszaal,
Holsbeek-Dorp

Van 11u30 tot 19u30
Iedereen welkom

Meer info over
CD&V Holsbeek?
Wil je nog verder geïnformeerd blijven over CD&V Holsbeek
en onze standpunten? Ben je op zoek naar een raadslid in
gemeente of OCMW uit je buurt? Heb je een vraag aan onze
afdeling?
Neem gerust een kijkje op www.cdenv-holsbeek.be of ga naar
holsbeek.cdenv.be.

Zaterdag 4 oktober
BAL in Buurthuis
‘De Veldbazuin’
Nieuwrode
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