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Voorwoord: Warm Holsbeek
Hebben jullie ook het gevoel dat het jaar weer zo snel voorbij ging?
Alles rondom ons lijkt steeds sneller te gaan, werk, school, hobby’s,…  
Soms vergeten we wat echt belangrijk is. Deze nieuwjaarstijd doet ons 
daarover nadenken. CD&V-Holsbeek staat in dit blad stil bij enkele 
dingen die voor Holsbeek belangrijk zijn en die maken dat Holsbeek 
een warme gemeente is. 
Ik wens je alvast een warm en goedgezind 2014. 

Katrien Vermijlen - Voorzitter  CD&V Holsbeek

Welzijn voor 
iedereen in 
Holsbeek

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Luc Maris, voorzitter van de welzijnsraad, staat stil bij de uitdagingen 
van een adviesraad

De welzijnsraad is één van de jongste adviesraden en heeft sinds kort een nieuwe voor-
zitter: Luc Maris, een gedreven en muzikale opa. Hij is ook een man die graag engage-
ment opneemt en vrijwilligerswerk als cement van de samenleving beschouwt.
(Lees meer op pag. 3)
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Welke ambities heb je met de welzijns-
raad?
Eerst en vooral wil de welzijnsraad een 
luisterend oor zijn voor iedereen die met 
welzijn bezig is. Niet enkel de profes-
sionals, maar ook de vele vrijwilligers die 
actief  zijn in verenigingen en organisa-
ties. Dat is niet steeds zichtbaar, maar zij 
zijn een belangrijke factor in het welzijn 
van veel mensen. Door hen meer te 
betrekken creëren we met de welzijns-
raad een breed draagvlak. Verder willen 
we bijdragen tot een actief  en preventief  
welzijnsverhaal. Dat gaat niet enkel over 
het geven van informatie, maar ook 
over het organiseren van activiteiten 
die passen in dit kader. We proberen 
bijvoorbeeld de valbus richting Holsbeek 
te laten komen. Valpreventie is uiterst 
belangrijk. We koppelen er meteen 
een dansnamiddag aan om bewegen te 
promoten. Ten slotte willen we natuur-
lijk ook adviseren aan het gemeente- en 
OCMW-bestuur. We zijn een gedreven 
groep die onze burgemeester, schepe-
nen, OCMW-voorzitter en raadsleden 
met raad en daad kan helpen bij alle 
aspecten van welzijn.

“Holsbeek is een van de 
weinige gemeentes waar de 

maatschappelijk werker nog op 
huisbezoek komt, laat 
dit zeker niet vallen.”

Hoe zie je die link naar het gemeente- en 
OCMW-bestuur?
Advies is één onderdeel, maar de wel-
zijnsraad kan door een positief  kritische 
ingesteldheid een ruime meerwaarde 
bieden en hier is de link dan snel ge-
maakt. Mee aanzetten om acties te 
ondersteunen, gericht zoeken naar goede 
voorbeelden, initiatieven nemen,…  Op 
die manier krijg je een wisselwerking die 

elkaar kan versterken. We hopen zo een 
solide bijdrage te kunnen leveren aan 
een sterk welzijnsbeleid in Holsbeek. 

Zijn er concrete punten waaraan je 
denkt?
We volgen vanuit de welzijnsraad o.a. 
de toegankelijkheid van de openbare 
gebouwen op. Hier liggen nog kansen 
tot verbetering. Soms kan dat zelfs door 
kleine actiepunten, die vaak bij onszelf  
beginnen: bijvoorbeeld door niet te 
parkeren aan het gemeentehuis voor het 
hellend vlak richting de inkom. Zowel 
mensen met een beperking als jonge 
ouders met een kinderwagen zullen je 
dankbaar zijn. Ook moet de gemeente 
verder blijven investeren in een goede 
toegankelijkheid van het gemeentehuis, 
daar willen we graag mee advies over 
geven. 
We blijven vanuit de welzijnsraad ook 

ijveren voor het behoud van het be-
zoek aan huis door de maatschappelijk 
werkers van het OCMW. Holsbeek is 
één van de weinige gemeenten waar 
dit nog effectief  gebeurt. Door bij de 
mensen thuis te komen, is het contact 
nog persoonlijker en kan men nog beter 
inschatten waar de noden liggen. Laat dit 
zeker niet vallen.

Samen voor meer welzijn
Luc Maris wil “Samen met gemeente, OCMW en alle inwoners 
een breed draagvlak creëren voor alle facetten van welzijn.” 
Een interview!

Wie is Luc Maris?
Luc werd op 6 juni 2013 voorzitter van de Welzijnsraad. Hij is gehuwd met Daisy 
Sas en woont sinds 1976 in Kortrijk-Dutsel. Een fiere vader van 3 kinderen en 
trotse opa van 5 kleinkinderen. 
In zijn beroep heeft hij steeds een nauwe binding gehad met welzijn en dat trekt 
hij ook door in zijn vrijwilligerswerk. De Wereldwinkel in Holsbeek, coördinator 
van het Plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker in Holsbeek, pleeggezin in 
Oikonde Leuven, het zijn maar enkele plaatsen waar hij actief  is.

MANTELZORGPREMIE - KANSEN VOOR HOLSBEEK
Onder impuls van CD&V-Holsbeek werd tijdens de vorige bestuursperiode de man-
telzorgpremie ingevoerd. Luc Maris juicht dit toe en wil dit met de welzijnsraad actief  
blijven steunen. ‘Als de gemeente jaarlijks een brief  stuurt naar de verschillende zieken-
fondsen met hierin de vraag naar wie de zorgverzekering ontvangt, kunnen we het sys-
teem nog verder optimaliseren,’ zegt Luc Maris. ‘Iedereen die hier recht op heeft, heeft 
ook meestal wel iemand die hem of  haar helpt in het huishouden, kinderen, buren, …’ 
Een premie hoe klein ook, geeft erkenning voor deze mensen. Hun inbreng is niet 
onbelangrijk. De hulp van een mantelzorger kan dikwijls de professionele hulp doen 
verminderen. Er liggen heel veel kansen voor Holsbeek door deze mensen te onder-
steunen.
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De Holsbeekse scholen groeien en bloeien
Meer dan 1000 kinderen lopen school in onze gemeente. We zijn 
trots op het onderwijs dat zij krijgen in de gemeentescholen en in de 
vrije scholen. Leerkrachten, zorgteams, directies, vrijwilligers en ou-
ders maken samen de scholen tot bloeiende gemeenschappen. Al-
len maken zij er een warme groei-omgeving van voor alle kinderen.

Alle scholen zetten de laatste jaren ste-
vig in op digitalisering. In elke school 
experimenteren de klassen volop met 
hun digitale bord, zelfs in de kleuter-
klassen is het digitale tijdperk aan de 
orde. 

De leerkrachten en mensen betrokken 
bij de zorg van de kinderen com-
municeren met elkaar via een digitaal 
platform. Zo is informatie snel voor 
iedereen beschikbaar en deelt iedereen 
vlot de gegevens voor zorg op maat 
voor elk kind.

CD&V hecht veel belang aan een 
fijne schoolomgeving. Ann Spaepen, 
schepen van Onderwijs, licht toe: “In 
de meerjarenplanning van de gemeente 

voorzien we budget voor o.a. nieuw-
bouw in Het Anker in Nieuwrode en 
het opnieuw aanleggen van de speel-
plaats van De Gobbel in Kortrijk-Dut-
sel. Ook een overdekte fietsenstalling 
in De Zilverlinde in Holsbeek staat op 
het lijstje.”

Het bestuur van de vrije scholen 
van Holsbeek werkte de laatste jaren 
samen met de oudercomité’s hard aan 
de verdere uitbouw van hun onder-
wijs. Dit is o.a. duidelijk te zien aan de 
verfraaiing en modernisering van de 
infrastructuur van hun scholen. Kijk 
maar naar het nieuwe sanitair en de 
vernieuwde speelplaats in de kleu-
terschool van Holsbeek-Dorp. Plan-
nen voor een verdere uitbreiding en 

renovatie van hun drie scholen worden 
uitgetekend.

“Als schoolbestuur vallen de gemeen-
tescholen volledig onder onze verant-
woordelijkheid,” zegt Ann, “maar ook 
voor de vrije scholen willen we finan-
cieel bijdragen waar het kan”. CD&V 
besliste daarom om vanaf  dit school-
jaar de kosten van het busvervoer naar 
het zwembad te dragen. Deze kost 
werd immers zo hoog dat het zwem-
men voor de meeste klassen dreigde 
weg te vallen. “Omdat kunnen zwem-
men belangrijk is voor kinderen en het 
een eindterm is in het onderwijs, kon-
den we dit niet laten gebeuren,” bena-
drukt Ann. “In de toekomst willen we 
ook energiebesparende maatregelen in 
de vrije scholen ondersteunen.” 

Ann startte samen met Leo Hertogs, 
voorzitter van de inrichtende macht 
van de vrije scholen, met regelmatig 
overleg tussen de directies van beide 
netten. Gezamenlijke pedagogische 
studiedagen, afstemmen van de bij-
komende verlofdagen, overleg over 
Sinterklaas zijn enkele van de onder-
werpen die ter sprake komen.

Een Goed-Gezinde-school voor alle 
Holsbeekse kinderen, daar zet CD&V 
zich 100 % voor in. 
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Ann Spaepen
(annaspaepen@gmail.com)
www.holsbeek.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Betaalbaar wonen in je eigen gemeente
Het is goed wonen in Holsbeek. 
CD&V-Holsbeek blijft ijveren om 
dit voor vele mensen haalbaar 
te maken. In de Kartuizerstraat 
in Holsbeek Dorp komen er 
volgend jaar 16 sociale huurwo-
ningen, 12 sociale koopwonin-
gen en 22 sociale kavels bij. De 
rioleringswerken en de aanleg 
van de weg zijn volop aan de 
gang en binnenkort zullen ook 
de eerste kavels bouwrijp zijn.

Onze OCMW- raadsleden volgen het pro-
ject van nabij op: “Binnenkort kunnen de 
werken aan de woningen van start gaan en 
dan komen we tegemoet aan een belang-
rijke vraag van onze inwoners: betaalbaar 
kunnen wonen in Holsbeek.”

In een eerste ronde werden niet alle kavels 
of  woningen toegewezen. Wil je graag 
nog intekenen op het aanbod, dan kan je 
dit doen bij Interleuven voor de sociale 
kavels en de sociale koopwoningen. Voor 
de sociale huurwoningen kan je bij Dijledal 

terecht. Inwoners van Holsbeek hebben 
voorrang op de inschrijflijsten. 

Meer informatie om je in te schrijven kan je 
krijgen op www.interleuven.be, www.dijledal.be, in 
het gemeentehuis of  in het OCMW.

Een warme winter in Holsbeek, daar zorgen we samen voor!
De “mannen van de gemeente” staan in de 
winter dag en nacht klaar om te strooien. 
Zij maken de wegen zo snel mogelijk 
sneeuwvrij. De hoofd- en verbindingswe-
gen komen eerst aan de beurt samen met 
de toegang naar de scholen en de openbare 
gebouwen. Niet op alle wegen strooit men, 
zout is immers nadelig voor het milieu. 
Bovendien heeft het ook niet altijd zin om 
te strooien. Dat werkt alleen als er binnen 
korte tijd veel auto’s over het zout rijden. 
Elke inwoner moet zijn voetpad of  zijn 
oprit zelf  vrij maken. Omdat dat niet voor 
iedereen even gemakkelijk is, willen we 

graag oproepen om je buur die minder 
mobiel is te helpen. 
Maak zijn of  haar stoep sneeuw- en ijsvrij. 
En wie weet krijg jij daarvoor wel een kop 
warme soep of  dampende koffie in de 
plaats! 
Boodschappen doen is voor veel oudere 
mensen een helse onderneming wanneer 
het vriest of  er sneeuw ligt. Ook hiervoor 
kan je een handje toesteken. 

Zo zorgen we samen voor een warm Holsbeek met Goed-Gezinde geburen!


