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“Ik vind de 
wegversmallingen 
te breed, ze zijn niet 
efficiënt. ”

En als we nu eens 
een keer allemaal 
een beetje minder 
gehaast zouden zijn?

“DE HOLSBEKENAAR KIEST 
VOOR DE MINSTE HINDER IN ZIJN 
STRAAT EN OP DE WEG NAAR WERK”
DE VRAAG VAN CD&V: ENQUÊTE OVER SNELHEIDSREMMERS ONDER DE LOEP.

CD&V Holsbeek gaat in dialoog met jullie: liefst 180 Holsbekenaren vulden in decem-
ber 2014 de enquête over snelheidsremmers in. De bevraging leverde verrassende resulta-
ten op. Benieuwd? Lees snel verder op pagina 4. 

Stop met belachelijke 
bloembakken, 
drempels, paaltjes.



Onze inwoners liggen wakker van de 
hoge snelheid op onze wegen. De onvei-
ligheid voor kinderen, fietsers en voet-
gangers baart hen zorgen. Dat is duide-
lijk. 

Maar, de snelheid mag niet naar bene-
den gebracht worden met hindernissen 
op de weg. 
Dat is de toch wel bijzondere conclusie 
van onze bevraging over snelheidsrem-
mers. 
Iedereen wil vlot overal kunnen geraken. 
Snelheidsduivels moeten aangemaand 
worden de gaspedaal minder diep in te 
drukken. Flitscontroles mogen vaker, op 
onverwachte momenten (’s nachts) en 
op afwisselende plaatsten. 

CD&V Holsbeek wil deze suggesties ter 

harte nemen. Recent kocht de gemeente 
zelfs extra smileytoestellen aan. Deze 
zullen in een rotatiesysteem geplaatst 
worden op een aantal straten waar vaak 
snelheidsduivels doorscheuren. 

Flitscontroles zijn er al op regelmatige 
basis in onze politiezone. In april van dit 
jaar kregen maar liefst 515 wagens een 
boete voor te snel rijden. Eentje was on-
middellijk het rijbewijs kwijt! Onze ver-
tegenwoordigers in de politieraad plei-
ten voor nog meer en vooral verrassende 
flitscontroles. De Holsbekenaar is alvast 
gewaarschuwd.

CD&V Holsbeek roept ook op voor res-
pect voor alle verkeersregels. Als iedereen 
zich daaraan houdt én de rust bewaart 
achter het stuur, zal het voor iedereen 

nog veiliger worden op onze wegen. 

Je voelt het, verkeersveiligheid is en blijft 
een prioriteit voor CD&V Holsbeek en 
dus ook voor het gemeentebestuur. 

Vorig jaar in september trok-
ken Bram Van Baelen en Karel 
Jacobs, twee JongCD&V-ers 

uit Holsbeek naar de Zomerunief van 
JongCD&V. 

‘De zomerunief is een driedaagse in Brussel 
waarbij jongeren kennismaken met poli-
tiek, politieke instellingen en CD&V’ ver-
telt Karel. Bram vult aan ‘We bezochten de 
Kamer, deden een gemeenteraadsspel in het 
Vlaams Parlement en spraken met Herman 
Van Rompuy, super interessant!’

Vind je politiek ook interessant? Of ben je 
curieus om eens te piepen achter de scher-
men van de Kamer? Volgende zomer or-
ganiseert Jong CD&V opnieuw twee keer 
een Zomerunief. 

Meer info vind je op www.jongcdenv.be. 

Bram, onze jongerenvoorzitter, een mailtje 
sturen kan natuurlijk ook altijd: 
bram_van_baelen@hotmail.com

DE HOLSBEKENAAR KIEST VOOR 
DE MINSTE HINDER OP DE WEG 
“GEEF MIJ MAAR OPLICHTENDE SMILEYS EN FLITSPALEN!”

KORTNIEUWS 
ZOMERUNIEF JONGCD&V
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“Regelmatiger controleren, dat 
werkt nog het meest afdoend.”

“Meer/vaker politie bij het begin 
en einde van de scholen.”

Bovenste rij, 3de van rechts is Bram, Karel is 5de van rechts. 



De polyvalente zaal van de bibliotheek in 
de Gravenstraat is goed uitgerust met een 
beamer, scherm, tafels en stoelen. De akoes-
tiek liet echter te wensen over. Maar daar 
is nu wat aan gedaan. Akoestische panelen 
tegen de muren zorgen er voor dat je elkaar 
heel goed verstaat. Het is er nu aangenaam 
vergaderen. 

Wil je met je vereniging gratis vergaderen 
in dit zaaltje of in één van de andere zaal-
tjes die de gemeente ter beschikking stelt? 
Gewoon het aanvraagformulier op de ge-
meentelijke site invullen (www.holsbeek.be 
en verder klikken via diensten – cultuur – 
culturele infrastructuur) of een telefoontje 
naar de cultuurdienst 016 62 95 02.

De renovatie van het sanitaire blok en 
de inkomhal van het gemeenschapscen-
trum het Buurthuis in Nieuwrode is zo 
goed als klaar. Een nieuw dak en een 
nieuwe gasverwarming kwamen er al vo-
rig jaar.  

Onder impuls van Guido Peers, ge-
meenteraadslid en cultuurpromotor van 
CD&V Holsbeek, besliste de gemeente-
raad nu over de aanstelling van een ar-
chitect om de volgende fase van de reno-
vatie aan te pakken. 

De opdracht voor deze man of vrouw 
is om een plan te ontwerpen dat het 

Buurthuis nog praktischer, polyvalenter 
en gezelliger maakt.

Doel is de verenigingen en inwoners een 
nog betere plek geven om te feesten en 
te vergaderen, om optredens te organi-
seren, om Holsbeekse cultuur te laten 
gebeuren. 
We denken daarbij o.a. aan verduiste-
ring, een lichtbrug, herschikken van 
keuken en berging... We dromen zelfs 
van een inschuifbare en verrijdbare tri-
bune!

Op de foto’s hieronder ontdek je hoe dat 
er zou kunnen uitzien.

“In nauwe samenspraak met onze  
coalitiepartners en de gemeentelijke ad-
viesraden, mikken we op afronding van 
deze renovatie in 2016” vertelt een trotse 
Guido Peers.

KORTNIEUWS 
GOED VERGADEREN IN ZAALTJE VAN BIB

HET BUURTHUIS 
TRANSFORMEERT VERDER
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COLOFON
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

 WWW.CDENV.BE

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

KWB IS TRADITIONEEL EEN 
MANNENBEWEGING EN KVLV 
IS ER VOOR VROUWEN. KAN JE 
DAT OOK MERKEN AAN JULLIE 
PROGRAMMA?
Pieter: “Vroeger was dat zeker zo. Nu bie-
den we een programma aan waarin man en 
vrouw, jong en oud, alleenstaanden en kop-
pels met of zonder kinderen hun gading vin-
den. KWB heeft trouwens niet voor niets als 
slagzin ‘eensgezind’. Voor de jongsten zijn er 
jaarlijks de Sint en de paasklokken. Met spor-
tievelingen wandelen en fietsen we in eigen 
dorp en trekken we naar de Ardennen voor 
een stevige stapdag. Ons werkjaar start tra-
ditiegetrouw met een BBQ waarop iedereen 
welkom is. Elk jaar trekken we er ook twee 
daagjes op uit voor ons uniek gezinsweekend. 
Als ex-chiroleider zet ik heel graag avontuur-
lijke dingen op de agenda. Een dropping, 
kayakvaren, het houdt onze vereniging jong.” 
Gilberte: “Met KVLV mikken wij nog 
steeds vooral op vrouwen. ‘De Boerinnen-
bond’ zoals we lachend genoemd worden, 
bracht vroeger de plattelandsvrouwen ken-
nis bij. Nu delen we niet alleen kennis, maar 

ook creativiteit, beweging, ... Kijk maar naar 
de cursus bloemschikken, de kooklessen, de 
cursus rond bewegen. Hier komen vooral 
vrouwen naartoe maar op ons weekend in 
september zijn de mannen ook heel welkom. 
Op de daguitstap in het voorjaar krijgen ze 
ook een plaatsje op de bus.”

CD&V GAAT VOOR EEN 
“GOED GEZINDE GEMEENTE”. 
VERENIGINGEN ZIJN DAARVOOR 
ONMISBAAR. HOE ZORGT JULLIE 
VERENIGING MEE VOOR EEN 
GOED GEZIND HOLSBEEK? 
Gilberte: “De twee tweedehandsbeurzen die 
we elk jaar met de Gezinsbond organiseren 
zijn een supersucces. Jonge gezinnen krijgen 
de kans om nog mooie babyspulletjes een 
tweede leven te schenken en zelf leuke din-
gen te kopen. Ze sparen geld uit en zorgen 
voor minder afval. Daar word je zeker goed 
gezind van. 
De KVLV brengt vrouwen bijeen die vrien-

dinnen worden of het al lang zijn. Samen 
doen brengt mensen dichter bij elkaar, dat 
staat vast.” 
Pieter: “Door onze activiteiten nodigen we 
dorpsgenoten uit om eens hun huis en tuin 
te verlaten en op een gezellige manier hun 
dorpsgenoten te leren kennen. Wij brengen 
graag de mensen met elkaar in contact. Dit 
kan volgens mij nergens beter dan in de vele 
verenigingen van onze gemeente. 
Onze KWB draait op een ploeg straffe vrij-
willigers. Zij zorgen belangeloos mee voor 
een sociale en verbonden gemeenschap. Dat 
vind ik echt tof!” 

PIETER EN GILBERTE, BEZIGE BIJEN IN HET 
VERENIGINGSLEVEN, GETUIGEN
Pieter Coosemans is gemeente-
raadslid en combineert dit met 
het voorzitterschap van KWB  
Kortrijk-Dutsel.
Gilberte Valkenaers is onze voor-
zitster van Vrouw&Maatschappij. 
Daarnaast trekt ze ook de kar van 
KVLV Nieuwrode en van de Gezins-
bond Nieuwrode/Kortrijk-Dutsel. 

Holsbeek heeft meer dan honderd 
bloeiende verenigingen. Sportclubs, 
hobbyclubs, jeugdverenigingen, socio-
culturele verenigingen, we kennen ze 
van alle soorten. Ze draaien met hon-
derden vrijwilligers en maken van Hols-
beek een warme goedgezinde gemeente. 
Dikke merci voor zoveel engagement!


