“Holsbeek levert een belangrijke
bijdrage tot de verkeersveiligheid
door de aanpassing van de infrastructuur in het kader van het Ruggengraatproject, de heraanleg van
Gobbelsrode, en de aanleg van voeten fietspaden,” zeggen Hans Eyssen
en Achille Claes.
Van 2002 tot 2008 werd de maximumsnelheid in de ganse gemeente
aangepast aan de aard van de weg
en de bebouwing errond. Die duidelijke indeling is een groot voordeel
en zal de komende jaren zeker zijn
nut bewijzen. Er is nu dan ook een
rustpauze op het vlak van de snelheidsreglementeringen. Waar nodig,
zal nog wat bijgestuurd worden, o.a.
naar aanleiding van de herinrichting
van wegen. De intensieve snelheidscontroles van de politiezone Lubbeek,
toegespitst op de risicowegen, worden
onverminderd verder gezet, zodat de
bestaande reglementering beter toegepast wordt. In samenwerking met
de politiezone werden al 7 sensibiliserende snelheidsborden geplaatst.
En er komen er nog enkele bij. Voor
het openbaar vervoer is de gemeente
erin geslaagd een schoolbus naar het
Montfortcollege los te weken bij De
Lijn. De gemeente zelf heeft nu bijna
alle schuilhuisjes vernieuwd en het
aantal fietsenstallingen verhoogd.

Een

Goede en kwaliteitsvolle

dorpsscholen

“Een goede dorpsschool is één van de belangrijkste voorzieningen in een
gemeente. Een kwaliteitsvolle dorpsschool betekent: onderwijs op niveau,
een modern pedagogisch project, aandacht voor de mogelijkheden en eigenheden van elk kind, in een school die zich gedragen weet door de lokale
gemeenschap (oudercomité, schoolraad),” zegt Ann Spaepen, onderwijspromotor en fractieleidster CD&V Holsbeek.
Kinderen helpen opgroeien als mens, hen leren samenleven en samenwerken
met anderen, is misschien wel de mooiste taak die er is. Het is dan ook goed dat
de gemeente alle mogelijke steun biedt aan de scholen. Zowel aan de gemeentescholen als aan de vrije scholen, want het gemeentebestuur is er voor alle
kinderen. Voor de gemeentescholen heeft het gemeentebestuur, als inrichtende
macht, natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid. ‘Na de grote nieuwbouwwerken die in de drie vestigingen uitgevoerd zijn, wordt de infrastructuur
verder in orde gehouden en waar nodig aangepast. Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid in en rond de scholen: verkeersveiligheid, brandveiligheid,
veilige klaslokalen en speelplaatsen’, stelt Hans Eyssen, Burgemeester
Het aantal lesuren dat de gemeente ter beschikking stelt, zijn op het bestaande
niveau behouden blijven. Op die manier kunnen in elke vestiging 6 aparte
leerjaren en een taakleerkracht behouden blijven. De scholen zijn administratief
gesplitst in 2 instellingen (Kortrijk-Dutsel enerzijds en Nieuwrode-Holsbeek
anderzijds). Daardoor beschikken we nu over 2 voltijdse directrices in plaats
van 1, betaald door de Vlaamse overheid. De voorschoolse opvang is in de 3
gemeentescholen geharmoniseerd en uitgebreid. Bij de aanwerving van onderwijzend personeel tracht het gemeentebestuur in overleg met de directie
de beste kandidaten aan te trekken. De zorg voor de individuele noden van de
kinderen wordt verder uitgebouwd. Sinds dit schooljaar hebben we ook een
kleuterzorgcoördinator. Slechts weinig scholen kunnen dat zeggen.
Het is de taak van het gemeentebestuur om de werking van de gemeentescholen
actief te ondersteunen, met de nadruk op een gezond pedagogisch project. Dan
is de school een plaats waar leerkrachten met kennis, kunde en plezier werken,
waar kinderen tot volle ontwikkeling komen, en waar ouders de zorg om die
ontwikkeling kunnen delen met anderen.

gezonde gemeente
met een gezond budget

Sinds 2001 werkt de gemeente volgens het gezonde principe dat alleen de investeringen op zeer lange termijn, en met name de investeringen in het Ruggengraatproject, gefinancierd worden met leningen. Alle andere uitgaven worden betaald
met lopende middelen, toelagen of eenmalige inkomsten. ‘Door zuinig te werken
op alle vlakken, en door een strikt financieel beheer is de gemeentekas de voorbije
jaren gezond gehouden’, zegt Hans Eyssen, Burgemeester. Het Ruggengraatproject wordt dan ook verder uitgevoerd, zonder verhoging van de belastingen.
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