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Sterk in moeilijke tijden
De verkiezingen naderen met rasse schreden, terwijl de economische crisis onze
mensen en onze bedrijven diep treft. Meer
dan ooit rekent u dan ook op politici die
hun verantwoordelijkheid opnemen.
Enkel onze efficiënte cocktail van realistische economische prikkels en sociale
bescherming biedt een uitweg uit deze
moeilijke tijden.
Dankzij onze contacten met het middenveld, onze vele leden, de grote vertegenwoordiging in de gemeentebesturen en de
inzet van onze lokale afdelingen en talloze
militanten, staan wij van alle politieke
partijen het dichtst bij de mensen en zijn
wij het best geplaatst om een ‘gedragen’
beleid te voeren.
Als lijsttrekker stel ik u graag onze sterke
Vlaams-Brabantse lijst voor. U vindt deze
op pagina 6&7 van deze editie van Direct.
Zorg er op 7 juni mee voor dat we kunnen wegen op het beleid van de volgende
jaren, want Vlaanderen heeft nood aan
bestuurders die hun verantwoordelijkheid
opnemen.

www.cdenv.be

KATRIEN VERMIJLEN

OP LIJST CD&V VLAAMS PARLEMENT
Op zondag 7 juni kan u naar de stembus voor Vlaamse en Europese verkiezingen.
Op de lijst voor het Vlaamse Parlement staat Katrien Vermijlen als 5de opvolger.
Naast actief CD&V-gemeenteraadslid in Holsbeek, is zij voorzitter van de gemeentelijke Commissie Financiën, en lid van de Commissie Jeugd en Sport en de
Commissie Wegen en Verkeer. Daarnaast is zij ook nog bestuurder in de Raad van
Bestuur van Ecowerf.
Lees meer over Katrien op pagina 4!

Tom Dehaene
Lijsttrekker
Erik Boon
Voorzitter CD&V Holsbeek
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KATRIEN VERMIJLEN
OP LIJST CD&V

Geboren en getogen in Holsbeek, woont
Katrien Vermijlen nog steeds in onze
gemeente, samen met echtgenoot Jan en
hun achtjarige zoon Dries. Een tweede
baby is op komst.

Als kind was ze actief in verschillende
lokale sportverenigingen, en ook nu nog
vind je haar in de zomer op menig tennisplein. Tijdens de winter is ze als gediplomeerd skimonitrice dan weer niet weg te
slaan van de Oostenrijkse skipistes.
Beroepshalve is Katrien apotheker te
Kessel-lo. Het is dan ook evident dat zorg
voor haar een centraal thema is. Vlaanderen moet verder inzetten op een kwaliteitsvol en toekomstgericht zorgaanbod,

met als belangrijkste focus efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit vanuit het oogpunt
van de gebruiker.
Voorkomen is echter beter dan genezen.
Preventieve gezondheidszorg moet de
stimulans zijn om zoveel mogelijk mensen een leven lang te laten sporten. Meer
ondersteuning, ruimte en verantwoordelijkheid voor sportclubs op gemeentelijk niveau zijn hierin een belangrijke
voorwaarde. Er moet meer geïnvesteerd

worden in lokale sportinfrastruur, en
gemeenten moeten een grotere autonomie
krijgen om sportsubsidies aan te wenden
daar waar ze daadwerkelijk nodig zijn.
Vindt u ook dat deze thema’s hun plaats
verdienen op de politieke agenda?
Stem 7 juni op Katrien Vermijlen als 5de
opvolger voor het Vlaams Parlement, en
geef zorg en sport de stem die ze verdienen.

Meer toelagen

gescheiden riolering

De toelage van 500 euro die Uw gemeente geeft voor omschakeling van een gemengde rioleringsaansluiting naar gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, wordt flink uitgebreid, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).
Als Uw woning al aangesloten is op
een riolering waarvoor afvoer naar een
openbare waterzuivering voorzien is, en
Uw rioleringsaansluiting wordt vernieuwd
bij renovatie of andere reden, dan krijgt
U de 500 euro + BTW die U betaalt voor
de nieuwe aansluiting, van de gemeente
terug, op voorwaarde dat U afvalwater en
hemelwater afkoppelt. Als de riolering in
Uw straat heraangelegd wordt, krijgt U de
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nieuwe aansluiting gratis, en de afkoppelingspremie van 500 euro bovenop.
Bovendien kan U de premie nu ook
krijgen voor een gebouw dat de aansluiting op een gemengde riolering behoudt,
als U al het hemelwater van eigen terrein
hergebruikt, infiltreert of afvoert naar een
gracht of waterloop, en kan aantonen dat
U geen hemelwater meer afvoert naar de
riolering.

De gescheiden afvoer die voor het milieu
én voor de waterbeheersing van levensbelang is, krijgt zo een forse bijkomende
impuls. Het is dan ook onbegrijpelijk dat
Groen! hiertegen gekant is, en de uitbreiding zelfs tracht tegen te houden door
klacht neer te leggen bij de gouverneur.
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SPORT IN DE KIJKER

ERKENNING SPORTVERENIGINGEN
HOLSBEEK

De gemeenteraad keurde op 16 december
2008 het erkennings- en subsidiereglement voor Holsbeekse sportverenigingen
goed. Elke sportvereniging die in Holsbeek actief is, komt in aanmerking voor
erkenning en/of subsidiëring.
Volgende voorwaarden moeten echter
vervuld zijn:
• De zetel van de vereniging moet in
Holsbeek gevestigd zijn.
• De meerderheid van de leden moet in
Holsbeek wonen.
• De helft van de activiteiten moet plaatsvinden in Holsbeek. 		
• De vereniging moet over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
en een verzekering voor haar leden
beschikken.

Als deze voorwaarden vervuld zijn,
kan een vereniging zich door het college van Burgemeester en Schepenen
laten registreren als erkende Holsbeekse
sportvereniging. Deze erkenning is geldig
voor één jaar. De aanvraag moet jaarlijks
ingediend worden voor 1 mei.
Aan deze erkenning zijn een aantal voordelen verbonden. De vereniging komt in
aanmerking voor het voordelig huren van
de sportschuur. Mits het indienen van een
dossier kan de vereniging ook in aanmerking komen voor subsidiëring.
Er zijn twee soorten subsidiëring: basissubsidie en stersubsidie. Voor de basissubsidie wordt rekening gehouden met
het aantal leden, aantal trainingsuren en
het al dan niet moeten gebruik maken van

privé-accomodatie. De stersubsidie omvat
4 elementen waarop een club beoordeeld
wordt: de omkadering van de club, het
jeugdbeleid, het algemeen beleid en de
communicatie.
Zit u in een sportvereniging die in aanmerking komt voor erkenning of subsidiëring? Aarzel niet en neem contact op met
de sportdienst voor meer informatie.
Katrien Verrmijlen

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
SPORT & RECREATIE
Onder Impuls van CD&V maakt de
gemeente Holsbeek werk van ordening
voor de sportterreinen van HolsbeekDorp, Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode
“De voetbalterreinen daar liggen immers allemaal in landbouwgebied volgens het gewestplan” stelt Hans Eyssen,
Burgemeester.

jaargang 8 - nr. 3 - mei 2009

HOLS054.indd 3

In het ruimtelijk structuurplan van de
gemeente is al voorzien dat die terreinen
recreatiegebied moeten worden, zodat ze
niet meer zonevreemd zijn.
In Holsbeek zal ook ruimte voorzien worden voor onder meer extra parkeerplaatsen en de herlocalisatie van de hondenclub. De gemeente geeft aan Interleuven

opdracht om het ruimtelijk uitvoeringsplan te ontwerpen.
De kosten van het plan worden geraamd
op 30.000 euro.
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8

HOLS054.indd 4

.direct Informatieblad CD&V - jaargang 8 - nr. 3 - mei 2009

04-05-2009 13:07:08

