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HOE ZIET U
DE TOEKOMST
VAN HOLSBEEK?
Kent u ook dat gevoel?
Als ik eens in een glazen bol
kon kijken…
Vandaag nodigen wij u uit om samen met ons in die
toekomst te kijken. En u kan er ook aan meewerken. De
voorbije jaren is er al heel wat gebeurd in onze mooie
gemeente. Zo is Holsbeek ook in de toekomst een
mooie gemeente om te wonen en te leven.

OOK UW
TOEKOMSTVISIE
OVER HOLSBEEK
KENBAAR MAKEN?
Ga naar pag. 4 en vul uw visie over
Holsbeek in. Kom op zaterdag
9 juni langs op onze tournee en
maak kans op een mooie prijs.

Het ruggengraatproject, de uitbreiding van de sportschuur, de bibliotheek, een broodnodige restauratie van
het kasteel van Horst… het zijn maar enkele van die
vele zichtbare, maar ook minder zichtbare realisaties
waarmee we de toekomst voor onze gemeente bepalen.

Niet in 10 woorden te vatten
Een toekomst mee bepalen dat doet u als inwoner elke
dag, door kleine dingen. Maar ook door mee de kar te
trekken van grootse dingen. Het verenigingsleven bloeit
in Holsbeek, de zeepkistenrace, hagelanddag, cultuurweekend…
Zo staat Holsbeek stevig op de kaart van toffe gemeentes.
Holsbeek is niet in 10 woorden te vatten. Als je googlet
op Holsbeek, kom je als eerste uit op onze gemeentelijke
website, maar ook onmiddellijk op linken van onze verenigingen zoals KWB, onze voetbalverenigingen… En
op Wikipedia start Holsbeek als volgt: “Holsbeek is één
van de groenste gemeentes in het hageland en…”
Dit maakt Holsbeek zo uniek. De vele nieuwe inwoners
zijn het beste bewijs ervan: het is goed wonen in Holsbeek. En vandaag willen we samen met u die toekomst
verder uitstippelen want in de toekomst van Holsbeek is
‘{iedereen inbegrepen}’.

De toekomst
Luistert
Als we lessen kunnen trekken uit de toekomst,
wat zouden die dan zijn? Op zich een héél interessante vraag. Ook voor Holsbeek kunnen we
die vraag stellen: waar staat het ruggengraatproject in 2017 of zelfs in 2025? Hebben we nog
voldoende ruimte voor nieuwe woningen… Een
goede toekomst voorbereiden is iets dat ons
allen aangaat. We willen allen het beste voor
Holsbeek, zoals grootouders die trots zijn op
hun kleinkinderen, maar ook bezorgd als het
over hun toekomst gaat.
CD&V Holsbeek staat in deze krant stil bij
onze toekomst, want als bestuurder moet je
durven verder kijken dan enkel de volgende
verkiezingen. En juist daarom komen we
vandaag met deze krant.
Als we zeggen dat de toekomst luistert, dan
willen we dit ook echt. Een aantal van onze
mandatarissen werden in deze krant op de
rooster gelegd over de toekomst, door zoon,
dochter, buur, neef of nicht. En geven hun kijk
op de toekomst. Maar, dat is niet alles. Ook
u kan mee die toekomst invullen. Op de middenpagina’s vindt u een leeg blad om uw
toekomst voor Holsbeek in te vullen.
Geef ze ons door bij onze mandatarissen thuis
of op onze tournee door de gemeente op
zaterdag 9 juni. Al uw ideeën worden opgewacht in onze oranje brievenbus. En u mag
ervan op aan gaan dat we uw ideeën mee
zullen nemen in een echte toekomstvisie
voor Holsbeek!
Erik Boon
Voorzitter CD&V Holsbeek
Gemeenteraadslid
erikboon@hotmail.com
016 62 40 87
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Onze mensen in dialoog 		
“Mama, moet
jij die mensen dan
allemaal geld
geven op het OCMW?”

Dag Casper,
Ook al ben je nog maar enkele maanden oud, ik weet
zeker dat je later zal genieten
van wat we allemaal hebben
gerealiseerd. De veilige fietspaden aangelegd op Gobbelsrode en de Kortrijksebaan zal je zeker gebruiken
op weg naar school, de chiro,
je vrienden of je werk. De
chiro’s en de KLJ kregen de

voorbije jaren de financiele
steun voor verbouwingen
aan hun lokalen en er werden ook heuse opleidingen
gerealiseerd. En dit zal ik, in
het vooruitzicht van de verbouwing aan de KLJ, blijven
steunen. Als je in het voetspoor van je mama en papa
zal treden zal je hiervan nog
veel plezier hebben. Maar het
moet ook niet altijd heel veel
geld kosten. De speelpleintjes

werden voorzien van enkele
extra toestellen, er werden
fietsrekken geplaatst aan de
bushokjes, enkele pic-nic
banken op de wandelwegen,
en zelfs een heuse schuilhut.
Mogelijkheden genoeg om te
wandelen, te fietsen en te spelen. Casper, ik denk dat jij net
als papa en mama, ook graag
gaat wonen in Holsbeek.
Je papa Pieter Coosemans

keuze voor
engagement
Rudy Janssens spreekt af
met dochter Anneleen aan de
sportschuur te Holsbeek. Hij
stelt er vast dat zij haar talenten benut om de jongeren er
een aangenaam, sportief en
gezond Paasverlof te laten
doorbrengen. Het engagement om zich in te zetten binnen het gemeenschapsleven
wordt doorgegeven naar de
volgende generatie.
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Rudy: Een leefbare dorpsomgeving noodzaakt infrastructuur: wegen, gebouwen. Het ruggegraatproject vormt hierbij de rode draad, gestuurd vanuit de
zorg tot een volwaardige afvalwaterzuivering, optimaal
aanleggen van nutsvoorzieningen en een mobiliteit
op maat van onze gemeente. Het verder uitbouwen
van ons patrimonium aan gemeenschapsvoorzieningen (bibliotheek, sporthal, gemeenschapscentrum,
school-, jeugd- of parochielokalen…) geeft eenieder
kansen om in gemeenschap met elkaar om te gaan.

Infrastructuur op zich vormt echter een lege doos.
Elkeen heeft nochtans de mogelijkheid om mee invulling te geven vanuit een eigen invalshoek, zodat we er
uiteindelijk allen samen beter van worden. Ieders verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen om
een zinvolle inhoud te geven aan ons bestaan, vormt
de hoeksteen van een gemeenschap. Dit engagement
kan men niet opleggen, maar groeit vanuit het besef
dat deze wereld niet enkel tot nut van een individu kan
bestaan.

Inge Claes: Neen zuske.
Mama moet geen centjes geven aan de mensen
die een bezoekje aan het
OCMW brengen.
En eigenlijk lieveke, is het
helemaal niet de bedoeling dat wij zomaar centjes geven aan de mensen.
Onze gemeente heeft wel
een spaarpotje voor als
kleine of grote mensen
het zo moeilijk hebben
dat ze zelfs geen eten
meer kunnen kopen of
ergens kunnen slapen.
Maar weet je zus, eigenlijk mag je helemaal niet
denken dat iedereen op
het OCMW arm is.
Want ook als jij groot
bent, kan het gebeuren
dat je ziek wordt en je
zelf geen centjes meer
kan gaan verdienen, dat
je zelf een mama bent en
opvang zoekt voor jouw
kindjes, dat je een goedkoop huisje zoekt dat je
zelf kan kopen met jouw
spaarcenten, dat je later
oma bent en graag wat
hulp wil in jouw huisje
(bijvoorbeeld om te poetsen, te koken of in de
tuin te werken) of dat je
een vriendinnetje in jouw
klas hebt van een héél ver
land, die in ons land, sa-

men met mama en papa,
hulp komt zoeken.
En dat is eigenlijk wat
mama doet. Ik wil andere
mensen helpen om blij te
zijn.
En mama kan dat ook
niet alleen hé zuske.
Op het OCMW zijn er
heel veel grote jongens
en meisjes aanwezig die
mama hier heel goed bij
helpen.
Als iemand een klein of
een groot probleempje
heeft dan gaan ze die jongens en meisjes op het
OCMW bezoeken, of die
jongens en meisjes van
het OCMW gaan eens
langs bij hun thuis.
En die jongens en meisjes
zullen hen vertellen wat
het OCMW kan doen om
hen terug een beetje gelukkiger te maken.
En daarvoor, lieve schat,
moet mama geen centjes
nemen uit haar spaarvarken.
Mama steekt wel haar
handen uit naar al onze
buurjongens- en meisjes
die geen hulp meer kunnen krijgen van hun familie of vrienden of zo.
Zoals ik eigenlijk met jou
doe als je héél verdrietig
bent.

		 met de toekomst

Arnout, neef van
Hans Eyssen, legt
onze burgemeester
op de rooster over
de gemeente
Arnout: In september word ik 18, en enkele weken later ga ik voor het eerst stemmen. Wat heeft
CD&V te bieden specifiek voor de jeugd van
Holsbeek?
Hans: Zoals jijzelf, ben ik altijd actief geweest in de
Chiro. Ik vind het dan ook een van de belangrijkste
taken van de gemeente, om de meer dan 150 vrijwilligers van de jeugdbewegingen en de speelpleinwerking, met raad en daad bij te staan in het werk dat zij
doen voor onze kinderen en jongeren.
De voorbije jaren heeft de gemeente met een toelage
van de helft van alle kosten, al de bouw mogelijk gemaakt van de nieuwe Chirolokalen in Kortrijk-Dutsel
en Holsbeek-Dorp, en de verbouwingen van Jeugdhuis Tveldeke en de jeugdlokalen van Holsbeek-Plein.
Dé uitdaging is nu ook voor KLJ Nieuwrode degelijke
nieuwe lokalen te bouwen. Ook daar is nu een groepje
vrijwilligers hard aan het werk om een mooi project te
realiseren, en we staan hen bij waar dat kan, o.a. door
de grond van de gemeente ter beschikking te stellen
en door opnieuw 50 % van de kosten te dragen.
Ondertussen vergeten we natuurlijk niet dat er ook
heel wat jeugdleven is naast de jeugdverenigingen:
in de sportclubs, de muziekverenigingen… Ook zij
kunnen op de steun van de gemeente rekenen, elk
op hun manier.
Iets wat we al heel lang doen, zodat velen het niet
meer weten: de gemeente betaalt speciaal voor de
jongeren een kwart van de prijs van de Buzzy-pas,
zodat je met 25% korting met de bus kan rijden wanneer je maar wil.
Arnout: Wat doet de gemeente voor het milieu
en voor het verminderen van de CO2-uitstoot?
Hans: Gelukkig is Holsbeek een groene gemeente
met veel natuur, en dat willen we ook zo houden.
De belangrijkste taak van de gemeente voor het mi-

lieu is het waterbeleid. Proper
water is een lokaal probleem: het
gaat over onze beken en waterlopen, en hoe leefbaar die zijn,
hangt af van wat WIJ doen. Vandaar dat wij de voorbije tien jaar
zwaar geïnvesteerd hebben in
nieuwe rioleringen en het apart
houden van afvalwater en regenwater. Holsbeek is daarin een
koploper in Vlaanderen: meer
dan 20 % van onze inwoners
heeft een gescheiden riolering
voor de deur liggen. Nu Aquafin
volgend jaar zijn collectoren gaat
aanleggen in Holsbeek-Dorp en
Kortrijk-Dutsel, gaan al die investeringen ook echt resultaat
opleveren voor de waterkwaliteit
in de Winge.
De collectoren voor Sint-PietersRode en Nieuwrode zijn ondertussen al in ontwerp. De komende jaren willen we dan ook
die uitbouw van een nieuw rioleringsnet verder zetten.
Het klimaat is natuurlijk ook
superbelangrijk, maar dat is een
uitdaging die de gemeente ver
overstijgt. Dat moet aangepakt worden op
Vlaams, federaal en Europees niveau, en het
zou niet efficiënt zijn dat de gemeenten nog
eens het zelfde gaan doen als andere overheden. Een taak van de gemeente is wel om
mensen die mondeling een vraag willen stellen, verder te helpen aan ons loket. Dat is iets
wat andere overheden niet kunnen.
Waar wij ook voor verantwoordelijk zijn, is
het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen, natuurlijk. Om dat te beperken hebben we de voorbije jaren al een heel aantal
ingrepen gedaan. Maar nog niet zoveel als
we zelf zouden willen: we gaan hiervoor een
tandje bijsteken. Een heel belangrijke bijdrage van onze gemeente aan het klimaatbeleid
is dat we consequent néén zeggen tegen airco
in openbare gebouwen: dat is een gigantische
energieverslinder, en dat willen we dus niet.
Arnout: De meeste burgemeesters doen
nog een andere job. Jij werkt ook nog op
het kabinet van minister-president Peeters. Hoe combineer je dat allemaal?
Hans: Burgemeester zijn is inderdaad een
meer dan voltijdse taak. In een dun bevolkte
gemeente als Holsbeek misschien nog meer
dan in een grote gemeente, want wij kunnen
geen grote staf van medewerkers betalen, en
dus komt er veel meer werk terecht bij burgemeester en schepenen. Voor het kabinet werk
ik 40 %, dus dat komt overeen met 2 dagen
per week. Iemand die 40 uur per week werkt,
kan dat dus niet combineren. Maar het is niet
verboden om meer te werken, hé. Ik werk zelf
elke avond in de week, en ook heel wat tijdens
het weekend. Uren tellen ben ik niet gewoon.
Wat we kunnen doen, doen we.

Dries, een sportieve
jongen uit Holsbeek
vraagt aan zijn mama:
Dries: Hallo mama, ik moet
voor het skiën een goede basisconditie hebben en zou
graag gaan joggen in Holsbeek, maar dit mag niet op
straat want dat is niet goed
voor de gewrichten, heb je
daar geen oplossing voor?
Katrien Vermijlen: We zijn
momenteel volop bezig met het
opstellen van het ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ voor recreatie. In
dit plan zetten we alle gebieden
en zones waar je aan recreatie
kan doen zoals de voetbalvelden of andere sporten. Als dat
klaar is, kunnen we in Holsbeekdorp een Finse-piste aanleggen.
Dat is een looppiste met zachte

ondergrond van +/- 1 km waar
je kan joggen en waar de afstanden staan aangegeven.
Dries: Is het dan ook zeker
dat al de voetbalvelden in
Holsbeek kunnen blijven
bestaan?
Katrien: Eens het RUP-recreatie een feit is, dan is de bestemming van de grond waarop de
voetbalvelden liggen inderdaad
een feit.
Voor
Kortrijk-Dutsel
en
Nieuwrode is het de bedoeling
om één nieuwe gemeenschappelijke locatie te zoeken, zodat
beide ploegen in de toekomst
eventueel kunnen fusioneren.

KURT, EEN JONGE BOER
WIL ZIJN TOEKOMST
IN HOLSBEEK KENNEN
Nadine Deroost, schepen
en landbouwster kent de gevoeligheden en de moeilijkheden en als buur van Kurt
staat ze meer dan ooit stil bij
deze vraag
Nadine: Holsbeek is nog altijd
een landelijke gemeente en we
moeten er alles aan doen om
dit zo te houden. We moeten
onze weinige landbouwers die
er nog zijn ondersteunen en
jonge boeren kansen geven.

Onze kinderen en kleinkinderen moeten blijven weten waar
de melk vandaan komt en wat
er op onze velden groeit. Daarom is landbouw in Holsbeek
uitermate belangrijk.
We moeten en zullen er ook
over waken dat de ruimte voor
landbouw in Holsbeek gevrijwaard kan blijven. Een jonge
boer als jij moet en zal al die
kansen krijgen, om op een
kwalitatieve manier te blijven
werken.
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uw dromen voor

Holsbeek 2020
Teken of schrijf ons uw dromen dan kunnen wij helpen om die mee te realiseren. Kom uw
dromen deponeren of bespreken op onze tournee van zaterdag 9 juni door de gemeente.
U kan ons zaterdag 9 juni vinden op volgende uren en plaatsen:
13.00u – 14.00u

Holsbeek-Plein, aan Jeugdhuis ‘t Veldeke

14.30u – 15.30u

Holsbeek-Dorp, aan de kerk van Sint-Maurus

16.00u – 17.00u	Kortrijk-Dutsel, Dorpsplein
17.30u – 18.30u	Sint-Pieters-Rode, pleintje voor de kerk
19.00u – 20.00u	Nieuwrode, hoek Losting - Dorp
U kan uw dromen ook altijd deponeren bij onze mandatarissen - neem voor hun adressen
een kijkje op holsbeek.cdenv.be - of opsturen via mail naar erikboon@hotmail.com

Vul hier uw gegevens in:
Naam:
Voornaam:
Adres:

Email:
4

Holsbee

k

WIN EEN
TABLET PC
Iedereen die voor 11 juni zijn of haar dromen brengt, maakt kans op een tablet
PC. Alle binnengebrachte dromen, maken
kans op deze tablet PC. Uit de binnengebrachte dromen zullen wij 1 gelukkige

winnaar trekken (dit door een onschuldige
kinderhand). De winnaar zullen wij persoonlijk op de hoogte brengen en je kan
de winnaar ook op onze website - holsbeek.cdenv.be - terugvinden vanaf 15 juni.
Belangrijk is dat wij hiervoor jouw gegevens correct ingevuld terugvinden op het
binnengebrachte formulier.
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Onze mensen in dialoog 		
ANN STAAT STIL BIJ WONEN
IN EIGEN STREEK
Ann en Steven mijmeren over de woontoekomst van hun 3 jong volwassen kinderen

no 2030
Cultuur in Holsbeek an
2030
Van uw reporter, Guido Peers

, Holsbeek, 5 juni

de opening van de HolsbeekAlweer een record gesneuveld! Sinds
r bezoekerscijfers bekend. En
se bibliotheek maakt ze jaarlijks haa
hier zoveel bezoekers over de
wat blijkt? Nooit eerder kwamen
jaar voortzet, en dat ondanks de
vloer, een tendens die zich jaar na
rmatiekanalen.
huidige overvloed aan media en info
den. Ook onze intergemeentelijke
Guido: De voorbije decennia is de
onroerend erfgoeddienst, in een ver
site uitgegroeid tot een tweede ‘culverleden gestart als WinAr, en het
tuurknooppunt’ in de gemeente,
Regionaal Landschap Noord-Hagenaast het nu volledig gerestaureerde
land doen er hun voordeel mee.
Kasteel van Horst. De site is dan
We willen de lezer er ook nog even
ook veel meer dan enkel een biblioaan herinneren dat volgend weektheek. Het is ook een ontmoetingsend in dat andere ‘cultuurknoopplek geworden. Ze biedt bovendien
punt’, het Kasteel van Horst, de
onderdak aan vier klassen van de
45ste editie van het Cultuurweekkunstacademie: twee klassen voor
end plaatsvindt. Het kasteel, dat
jongeren uit de lagere school en
sinds de recent beëindigde restauratwee klassen voor 12 tot 16 jarigen.
tie al meer dan 20.000 bezoekers uit
Daarnaast doet het gebouw dienst
binnen- en buitenland mocht verals intergemeentelijk archief- en
welkomen, zal voor de gelegenheid
documentatiecentrum, opgebouwd
door 55 lokale kunstenaars worden
rondom de collectie van Gust Boingepalmd. Nog meer cultuur valt
schmans (1902-2005). De foto’s, teer op te snuiven op de Kunstbikeningen en notities die Gust heeft
ënnale die de IGCS tweejaarlijks
nagelaten, lagen mee aan de basis
organiseert en die zich deze keer
van de bescherming van een aantoespitst op tekenkunst, grafiek en
tal archeologische monumenten in
toegepaste kunsten.
de streek, onder meer de Keltische
Het programma ziet er alvast veelnederzetting op de Kesselberg. Ook
belovend uit!
de lokale en regionale verenigingen
In ons ‘derde cultuurknooppunt’,
hebben er hun archiefstukken veilig
de pastorij van KD, zijn de leerlinin ondergebracht. Het archief- en
gen van het conservatorium ijverig
documentatiecentrum blijkt een
het jaarlijkse concert aan het voorwaar walhalla voor onderzoekers albereiden, en de Holsbeekse schillerhande, zowel professionelen als
ders kunnen er de eerst volgende
amateurs en vrijwilligers. Dat bleek
weken terecht om te schilderen naar
vorig jaar nog bij het samenstellen
model.
van het boek en de tentoonstelling
Met veel belangstelling kijken we
naar aanleiding van de tweehonuit naar de toneelopvoering van de
derdste verjaardag van het KoHolsbeekse toneelvereniging ‘De
ninklijk Har monieorkest De Ware
Hagelandspelers’ die voor hun tienVrienden uit Kortrijk-Dutsel. En
jarig bestaan in het G.C. Het Buurtals jongeren op school de opdracht
huis (het vierde cultuurknooppunt)
krijgen om een werkje te maken
de productie ‘Rare kwasten op jeneover de Tweede Wereldoorlog, dan
ver’ opvoeren.
kunnen ze er onder meer een aanEn tenslotte nog enkele war me optal filmpjes bekijken waarin een voroepen om met z’n allen te duimen
rige generatie Holsbekenaars vertelt
voor de groep Taalent die genomihoe ze die verschrikkelijke periode
neerd is voor de provinciale poëziedestijds zelf beleefd heeft. Het arprijs 2030.
chief is bovendien integraal gedigitaliseerd en online, en kan daardoor
Cultuur moet je kunnen proeven!
ook van thuis uit geconsulteerd wor-
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Nu onze kinderen het huis stilletjes aan uitvliegen, beseffen we wat het voor onze ouders
moet betekend hebben, toen we respectievelijk
80 en 120 km ver van hun huis onze nieuwe
stek zochten en vonden, hier in Kortrijk-Dutsel. Ook zij droomden er allicht van, net zoals
wij nu, dat de kinderen in de buurt konden blijven wonen.
En we merken bij Tine, Lotte en Hans dat het
verlangen om in deze fijne streek, dicht bij Leuven, te kunnen blijven werken en vooral wonen
ook erg groot is. Tine en haar vriend vonden
een stuk bouwgrond in een buurgemeente,
maar nu is het erg puzzelen om het financieel
rond te krijgen om daar ook nog een tof huis
op te zetten. Zo ook voor Lotte en haar vriend
die net een te verbouwen huis kochten op het
dorp, voor de prijs waar wij 20 jaar geleden
onze volledige nieuwbouw voor neerzetten.
We wisten dat het allemaal duur was, maar zo
duur! Waar zullen Hans en de kinderen van
onze vrienden terecht komen, kunnen terecht

“Erna, is er nog
ruimte voor
zelfstandigen in
Holsbeek in 2020?”

komen? Zullen er over enkele jaren nog bouwkavels of woningen voor hun budget zijn in
onze gemeente?
De uitbreiding van de verkaveling op het Kartuizerveld in Holsbeek-Dorp geeft mensen
van Holsbeek alvast de kans om in de eigen gemeente te blijven wonen. Dat is zeker al goed
nieuws.
Laat ons hopen dat voor onze jongste kinderen
en hun vrienden die kans er ook nog in de toekomst zal blijven.
Ann en Steven Spaepen-Vanderaspoilden

de glazen bol durf kijken, hoop ik van harte dat
over enkele jaren de uitbreiding van het Wingepark (waar nog een klein stukje Holsbeek is)
kan gebeuren. Dat maakt dat we op deze manier de toekomst kunnen vrijwaren voor een
aantal van bedrijvige mensen en bedrijven.

Erna Janssens, gemeenteraadslid en een
bekend gezicht in de bakkerij in Nieuwrode, kreeg onlangs deze vraag gesteld
door één van haar klanten.
Erna: Het is niet altijd makkelijk om je te
ontplooien in een zelfstandig beroep, zeker
in deze tijden. Maar, ik zie nog steeds heel
wat bedrijvigheid in onze gemeente en dat
toont dat die ruimte er zeker is.
In Holsbeek ben je nog steeds welkom om als
handelaar te starten. Maar ook voor andere
kleine KMO’s willen wij ons inzetten. Als ik in

“Een Bibliotheek in de samenleving
van Holsbeek, is dat belangrijk?”
Dochter Margo is benieuwd hoe haar
papa, Jacques Toté, actief in de bibliotheek-adviesraad en OCMW raadslid,
LUISTERT naar de toekomst voor onze
gemeente…
Margo: De Bibliotheek gaat zeker binnenkort verhuizen? ‘k heb daar grote letters
BIBHOLSBEEK gezien in de Gravenstraat?
Jacques: Ja, inderdaad Margo, de verhuis
van de oude bib naar de nieuwe bib is volop
aan de gang.
De Bib in het gemeentehuis bestaat al van
in de jaren ‘90… in al die jaren is ze zowat
helemaal uit haar voegen gebarsten.

Margo: Hoe bedoel je? De Bib ziet er toch
nog heel goed uit?
Jacques: Dat wel, maar als we zien bijvoorbeeld in 1997 waren er in totaal 9.740 boeken
voor de ontleners, terwijl er nu, ondanks verscheidene verkopen en ‘uitdunningen’ meer
dan 37.800 boeken beschikbaar zijn, dat is
bijna 4 keer meer…de beschikbare plaats is
dan ook heel krap geworden, vandaar dat
al een tijdje geleden de optie werd geuit om
naar een grotere locatie op zoek te gaan.
Margo: Zijn er dan ook zoveel meer ontleningen? Is dat wel nodig?
Jacques: De ontleningen zijn zeker evenredig gestegen, in 2010 kende onze biblio-

		 met de toekomst

KIEZEN VOOR EEN TOEKOMST
Op zondag is het in de namiddag een beetje rustiger in
huis. Thor en Ime gaan elke
week enthousiast naar de
Chiro en Lore heeft dan het
rijk voor haar alleen als jongste spruit. En, dan stelt ze al
eens een vraagje aan papa of
mama. ‘Gaan we fietsen, mag
ik buiten spelen, gaan we
spelen in het provinciaal domein…’ maar soms ook wel
eens een moeilijkere vraag,
zoals onlangs.
Papa, wat is stemmen eigenlijk en mag ik dat ook al?
Effe nadenken hoe ik dat het beste aanbreng. Maar ik ben ervan
overtuigd dat dit antwoord wel
het beste kan zijn.
Lore, je bent nog net wat te klein
om te mogen stemmen, of kiezen. Maar als papa kies ik er ook
voor om voor jou te kiezen. Want
later als jij groot bent, wil jij een
leuke, veilige en ook een fijne toekomst.

Het speelplein vind je bijvoorbeeld
heel leuk, wel als het van mij afhangt
zal dat ook zo in de toekomst als jij
groot bent en mama zou worden
er nog zijn. Jouw kindjes moeten
dan ook naar het speelplein kunnen
gaan. Of, als jij later zou gaan stemmen, moeten jouw kindjes ook veilig naar onze scholen kunnen gaan.
Maar, papa ben je daarom
dan zoveel weg naar vergaderingen?
Ja dat klopt, ik wil ’s avonds als jij
in je bedje ligt aan die toekomst
werken met vele andere mensen
in CD&V en dat vind ik heel belangrijk. Dat iedereen in Holsbeek
een fijne, leuke en veilige toekomst
heeft in het mooie Holsbeek.

AANDACHT VOOR HET
VERLEDEN, OOK IN
DE TOEKOMST
Ook het verleden heeft zijn waarde in de
toekomst. Zo is Simonne Ceusters, OCMWraadslid al verschillende jaren actief bij een
van onze oudstrijdersverenigingen.

Simonne: Het valt misschien wat minder op,
maar daarom is het niet minder belangrijk: het
respect voor heel wat mensen die tijdens WOI en
WOII zich hebben ingezet, voor positieve waarden zoals vrijheid en democratie waar we nu van
kunnen genieten.
Het is een belangrijk erfgoed dat we moeten koesteren en zeker in de toekomst als deze oudstrijders
er niet meer zijn, dan moeten we dit levendig houden.
CD&V Holsbeek denkt ook hierbij aan de toekomst. Simonne: “Het zijn de kleine dingen die het
hier kunnen doen: blijven op 11 november deze
mensen gedenken, aandacht voor de monumenten
in onze gemeente…”
Simonne zelf neemt dit met hart en ziel op en waardeert al die vrijwilligers die begaan zijn met dit historisch erfgoed.

“Papa zal school altijd zo leuk blijven?”
Rube en zijn vriendinnetje Fleur zitten samen in de klas
en vragen aan Joeri
Minnen,
gemeenteraadslid en voorzitter van commissie onderwijs, deze
voor hen nog speelse
vraag.

Joeri: School is een
toffe en warme omgeving waar je speelonderwijzend
groot
wordt samen met je
vriendjes. De gemeente zorgt ervoor dat de
school stap-voor-stap
mee evolueert, ondersteund door de juffen

en meesters… Want
jullie zijn de toekomst,
het werkelijke kapitaal
van onze samenleving.
CD&V-Holsbeek zet
in op de verdere informatisering van ons onderwijs via ondermeer
digiborden, maar ook

op de verfraaiing van
de schoolomgevingen
tot een meer veilige
plaats. Een voorbeeld
hiervan zijn de werken aan de school in
Kortrijk-Dutsel die recent gestart zijn. Meer
weten over de werken?
www.holsbeek.be

Ah, daarom ga ik later als ik
groot ben kiezen op mensen
die ook voor een mooie toekomst voor Holsbeek willen
werken.
Daar heb je volledig gelijk in.
Lore en Erik Boon

theek 164.479 ontleningen terwijl er in
1997 slechts 36.730 ontleningen waren.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met het
stijgend aantal lezers. In 1997 waren er 1.091
actieve ontleners, op dat ogengblik 12,74%
van de totale Holsbeekse bevolking (8.563).
In 2010 waren al meer dan 30% (2.960)
van de Holsbeekse bevolking (9.701) ontlener, die samen zorgden voor 164.479
ontleningen.

Nog meer cijfers? Dat komt overeen met
13.707 ontleningen per maand, 316 aantal
ontleningen per openingsuur, gemiddeld 55
ontleningen per bibliotheeklid per jaar.
Daarbuiten organiseert het personeel van de
bibliotheek, in samenspraak met de gemeente
en de bibliotheek-adviesraad, ook nog verscheidene andere zinvolle activiteiten zoals:
bibliotheek-introducties voor de schoolgaande
jeugd, voorlees- & vertel-sessies, verteltheater,

auteurlezingen, vormingsavonden, promotieactiviteiten, leesgroep, bibliotheek aan huis…
Margo: Is dat in deze moeilijke economische tijden nog wel allemaal betaalbaar?
Jacques: De totale kosten voor de bibliotheek
bedroegen in 2010: 177.259 euro, of ongeveer
1 euro per ontlening. Meer dan 35% hiervan
wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap… de resterende kost is dus ongeveer 12
euro per jaar per inwoner, of 1 euro per maand…
Wetende dat kennis, wetenschap, ontwikkeling
heel belangrijk zijn in onze samenleving, is dat zeker een aanvaardbare uitgave.
De nieuwe bibliotheek in de Gravenstraat met
een polyvalente zaal van zo’n 100 m2 (die kan
gebruikt worden voor leesruimte en buiten de
openingsuren ter beschikbaar staat voor derden),
en 800 m2 bibliotheekzaal, is ongeveer een verdriedubbeling van de huidige ruimte. Bovendien
komt er daardoor ook meer ruimte in het gemeentehuis, waar sommige diensten ook al zeer
krap zitten… dus de noodzakelijke aanpassingen

worden mogelijk gemaakt.
Margo: Dat ziet er allemaal heel goed uit…we
kunnen dan toch nog uitkijken naar een positieve toekomst.
Jacques: Ja Margo, LUISTEREN NAAR DE
TOEKOMST, daar doen we heel wat moeite
voor, en niet alleen in de Bibliotheek, maar ook
in het OCMW… maar daar zullen we het een
andere keer eens over hebben… er is nog zoveel
te vertellen over onze gemeente en waar we allemaal mee bezig zijn!
In ieder geval, de komende jaren zal de
BIBHOLSBEEK een bibliotheek zijn waar iedereen aan zijn trekken komt. Hopelijk komen nog
meer Holsbekenaren de bibliotheek opzoeken.
Tevens zal de digitale-integratie in het bibliotheek-wezen hier een plaatsje krijgen…
De bibliotheek is volop bezig met hun verhuis. Tussen 25 mei en 25 juni kan je even
geen boeken ontlenen. Vanaf 26 juni ben je
welkom op onze nieuwe locatie.
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Het verleden van

de toekomst
A

Deze jongeman is
begaan met het
bibliotheekwezen
en werd in 2011
OCMW-raadslid

Als Chirorat was de stap
naar politiek snel gezet.
Ondertussen kennen we
hem in onze gemeente als
burgervader van bijna
10.000 inwoners

B
Onze jongedame
kent heel wat
van onderwijs
en fairtrade

D

E

F
Deze jongedame is
ondertussen heel
begaan met het
sociaal beleid in
onze gemeente en
is dagdagelijks ook
een ondernemende
zelfstandige

G

Deze jongeman
is zelf pas papa
geworden, en kent
Kortrijk-Dutsel op
zijn duimpje

i Have a dream...

We kennen hem
als organisator
van vele cultuuractiviteiten in onze
gemeente en ver
daarbuiten

Deze jongedame was van jongs af
aan al sportief in de winter op de
skilatten en in de zomer kom je haar
op het tennisveld tegen. Sport is
één van haar interesses in Holsbeek

Hebt u een droom voor Holsbeek? Schrijf hem uit of teken uw
droomgemeente. Op pagina 4 en 5 kan u alle informatie vinden.
Stuur uw droomgemeente door en maak kans op een tablet PC.

Wie is wie?

Ben je benieuwd van wie deze foto’s
genomen werden? Neem dan een kijkje
op holsbeek.cdenv.be.

ONTMOET ONZE MANDATARISSEN
EN KANDIDATEN OP ZATERDAG 9 JUNI
Kom langs op zaterdag 9 juni 2012 tussen 13u en 20u en breng uw dromen voor
Holsbeek mee. U kan ons zaterdag 9 juni vinden op volgende uren en plaatsen:
13.00u – 14.00u Holsbeek-Plein, aan Jeugdhuis ‘t Veldeke
14.30u – 15.30u
Holsbeek-Dorp, aan de kerk van Sint-Maurus
16.00u – 17.00u	Kortrijk-Dutsel, Dorpsplein
17.30u – 18.30u	Sint-Pieters-Rode, kerkplein
19.00u – 20.00u	Nieuwrode, hoek Losting - Dorp

Holsbeek

C

