Onze geschiedenis
vrijwaren
“Erfgoed is niet enkel terugkijken,
maar ook naar de toekomst kijken.
Onze kinderen mogen weten hoe
belangrijk Holsbeek is geweest in
de loop van de geschiedenis,” stelt
Rudy Janssens, schepen.
In de pastorij van Kortrijk-Dutsel is
het gelijkvloers al enkele jaren terug
in gebruik, voor de tekenacademie.
Ook de bovenverdieping is nu volledig gerenoveerd en kan binnenkort
in gebruik genomen worden. Voor de
restauratie van de gevels zijn al plannen opgesteld. De restauratie van het
dak van de kerk van Kortrijk-Dutsel
start na de winter. Binnen enkele
jaren volgen ook de muren en het
interieur. In Sint-Pieters-Rode heeft
de gemeente een orgeldeskundige
opdracht gegeven een restauratiedossier op te stellen voor het waardevolle

orgel, dat nog gebouwd werd door
de wereldberoemde orgelbouwer Van
Peteghem. Ook voor het behoud en de
renovatie van de andere kerken wordt
samengewerkt met de kerkfabrieken.
Ook het klein historisch erfgoed krijgt
verder aandacht: de kapelletjes die
onze gemeente rijk is, worden één na
één opgeknapt. Samen met Rotselaar
en Tielt-Winge wierf onze gemeente
een archeologe aan, die werkt voor
de 3 gemeenten. ‘Voor ons grootste
bouwkundig erfgoed, het Kasteel van
Horst, start ook binnenkort de restauratie’, zegt Rudy Janssens. ‘Deze
unieke site heeft een rol te vervullen
voor gans Vlaanderen, maar mag niet
vervreemden van onze gemeente’.
De inwoner van Holsbeek moet er
zijn eigen plaats behouden en CD&V
Holsbeek zal hier mee over waken.
Dat het een goede keuze was om het

kasteel en het groene domein errond
te laten aankopen door de Vlaamse
overheid, blijkt al nu de prachtige
beuken- en eikendreven in het bos terug opengesteld zijn voor wandelaars.

Bibliotheek
‘De bibliotheek is op 10 jaar tijd stevig uitgebouwd door
kundige en enthousiaste medewerkers. Samen met hen kunnen we de dienstverlening nog verder laten groeien’, zegt
Rudy Janssens, schepen. De gemeente kocht een gebouw
aan en gaat dat verbouwen, zodat de bib haar krappe behuizing zal kunnen ruilen voor een veel ruimere locatie.

Ruimte voor land- & tuinbouw
In onze landelijke gemeente willen we ruimte houden voor land- en tuinbouw. Belangrijk daarbij is de bevestiging van
de goede landbouwgronden als agrarisch gebied. De gemeente werkt ook mee aan de promotie van streekproducten:
zowel de klassieke, zoals aardbeien en witloof, als de nieuwe streekproducten, zoals de Hagelandse wijn.
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