CD&VHolsbeek
Holsbeek- -HUIS
HUISAAN
AANHUIS
HUISHOLSBEEK
HOLSBEEK
CD&V

Huis aan Huis

HOLSBEEK

Holsbeek.cdenv.be

Holsbeek

CD&V Holsbeek - HUIS AAN HUIS HOLSBEEK

HUIS AAN HUIS HOLSBEEK - CD&V Holsbeek

Iedereen
inbegrepen
Een gemeentehuis dat nog een halve
dag per week open is, alleen voor identiteitskaarten en huisvuilzakken?
Wachtrijen voor een anoniem loket
Ruimtelijke Ordening in het stadskantoor, waar U terecht komt bij een
ambtenaar die nog nooit één voet gezet
heeft in Holsbeek of Nieuwrode?
Wegen die er ’s winters dagenlang beijzeld en besneeuwd bijliggen, omdat
we niet meer kunnen rekenen op een
eigen buitendienst die gemotiveerd is
om voor U te werken?
Sociale huurwoningen en kavels die
overspoeld worden door mensen uit de
stad, omdat we niet langer voorrang
kunnen geven aan de inwoners van
onze eigen gemeente?
Onze fantastische speelpleinwerking
die opgeslorpt wordt in een anonieme
en bureaucratische moloch?
Het einde van de verbetering van wegen en fietspaden in onze gemeente,
omdat de prioriteit gaat naar prestigeprojecten in andere, grotere kernen?
Het is geen onrealistisch scenario. Als het van de N-VA afhangt,
woont U binnen zes jaar niet
meer in de gemeente Holsbeek.
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois
is een groot voorstander van
een nieuwe grootschalige fusieoperatie. Wist u dat N-VA en
sommige andere partijen vinden dat gemeenten kleiner dan
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20 000 of 30 000 inwoners geen
bestaansreden hebben?
Als het van CD&V afhangt,
dan zal dit niet het geval zijn.
CD&V kiest voor een burgemeester, schepenen, raadsleden
die dicht bij de mensen staan en
medewerkers in gemeente en
OCMW die direct aanspreekbaar zijn.
Zo is er nog een onevenwicht
waar CD&V Holsbeek zich
zorgen over maakt. Als buitengemeente beschikken wij immers niet alleen over minder
eigen inkomsten, maar bovendien worden wij door de hogere
overheden veel minder gefinancierd dan de grote steden.
Holsbeek ontvangt uit het Gemeentefonds zo’n 150 euro
per inwoner. Centrumsteden
als Leuven of Hasselt krijgen
3 keer meer voor elke inwoner:
450 euro per inwoner. Antwerpen en Gent krijgen voor die
zelfde inwoner, hou U vast: 8
keer meer dan wij, 1200 euro
per inwoner.
Elke poging om daar iets aan
te veranderen botst op een njet
van die grote steden, en van de
partijen die daar sterk staan. Ze
weten wel waarom. 8 keer meer
voor elke inwoner! Uiteraard
hebben steden centrumfuncties,
maar een dergelijke gigantische
transfer van middelen van de
inwoners van de buitengemeen-

ten naar twee steden is onmogelijk met objectieve argumenten
te rechtvaardigen.
Voor CD&V Holsbeek is iedereen inbegrepen, en ook in
de toekomst willen wij daar het
nodige voor doen!

Erik Boon
Voorzitter CD&V Holsbeek
Gemeenteraadslid
erikboon@hotmail.com
0477 43 86 05
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DE VERNIEUWING VAN ONZE
GEMEENTE GAAT DOOR
Sinds de heraanleg van het benedendeel van Gobbelsrode
op 2 mei van start ging, zijn de werken al heel goed
opgeschoten. De helft van de riolering is al gelegd, de
aanleg van de nieuwe nutsleidingen loopt, en in augustus,
na het bouwverlof, begint aannemer Liema met de aanleg
van de schoolomgeving (Doelestraat).

O

ok de aanleg van nieuwe, bredere en verhoogde fietspaden op het benedendeel van
de Rotselaarsebaan wordt
nog dit jaar aangepakt. Het bovendeel volgt
volgend jaar. Belangrijk voor onze schoolgaande jeugd, die dan veilig naar het Montfortcollege zal kunnen fietsen!
Verder staan ook de heraanleg van de kasseien van de Putstraat op het programma
voor dit najaar, en de verbetering van een
aantal land- en boswegen (Schubbeekstraat,
Guldendelle en het bovendeel van de Attenhovendreef).
Bent U al in de nieuwe bibliotheek geweest?
Doen! Je kan er sinds de laatste week van
juni terecht in een zalig ruime leeszaal. Ook
de kelderverdieping van het gebouw is reeds
volledig in gebruik als opslagplaats voor de
bibliotheek en de gemeentediensten.
En de uitbreiding van de sportschuur met
een springput voor de turners en een dans-
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zaal voor de vele dansliefhebbers in onze gemeente, wordt op 1 september ingehuldigd.
Het dak van de kerk van Kortrijk-Dutsel is
volledig vernieuwd, en ook de afwatering is
aangepakt zodat de kerkhofmuur voortaan

droog zal blijven. Zodra we groen licht krijgen van de Vlaamse overheid (Onroerend
Erfgoed), gaan ook de volgende restauratiefasen (muren, glasramen en het interieur
van de kerk) van start.
De dakgoten van het oude gemeentehuis
in Nieuwrode en de kerk van Sint-PietersRode zijn hersteld. Voor het Buurthuis is
de studie bezig voor een grondige renovatie van het gebouw: volledige vernieuwing
van het dak, verwarming, sanitair en vloerbedekking. Op korte termijn (dit jaar nog)
worden de togen en frigo’s vernieuwd.
In het Bergeveld werden alle voetpaden
vernieuwd. In de herfst wordt de beplanting
volledig vernieuwd; in afwachting daarvan
hebben onze mensen al gras gezaaid zodat
alles proper en groen is.

Kiezen voor
nieuwe fietspaden,
rioleringen,
en wegen’
‘Als het van CD&V
Holsbeek afhangt, zal
het Ruggengraatproject
onverminderd
verder worden gezet’,
zegt Rudy Janssens, schepen voor
openbare werken. Wij kiezen voor een
optimale vernieuwing van onze hoofdas
met de nodige zijwegen inbegrepen.
Plannen zijn in aanmaak en als Aquafin
ons een seintje geeft, gaan we onmiddellijk mee in hun werken.
Door samen te werken met Aquafin
kunnen we het ruggengraatproject uitvoeren met een maximum aan subsidies en een minimum aan kosten voor
Holsbeek. Dat is verstandig besturen!
3
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50 BETAALBARE WONINGEN VOOR INWONERS VAN HOLSBEEK

BETAALBAAR
WONEN IN HOLSBEEK
Eindelijk is het zover: de
aanleg van de wegen
en riolering is gestart,
voor de 2e fase van de
Kartuizersstraat.

E

en lange lijdensweg van wachten op
goedkeuringen door hogere overheden, nieuwe normen opgelegd door
die zelfde hogere overheden, aanslepende
subsidiedossiers en wachten op goedkeu-
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ring van het ontwerp door talloze instanties
die soms ronduit tegenstrijdige voorwaarden oplegden, maakten dat deze 2e fase, die
oorspronkelijk gepland was 5 jaar na de 1e
fase, uiteindelijk pas 10 jaar later wordt gerealiseerd. Maar die lijdensweg is nu gelukkig
achter de rug.
Geen dag te vroeg, want de vraag naar een
betaalbare woning is immers zeer groot. In de
nieuwe Kartuizersstraat zullen 50 Holsbeekse
gezinnen terecht kunnen aan prijzen die een
flink stuk beneden de marktprijs liggen.

De uitbreiding van de verkaveling omvat
22 sociale kavels, 12 sociale koopwoningen
en 16 sociale huurwoningen. De kavels zijn
zo’n 3 tot 5 are groot (halfopen bebouwing).
De koopwoningen worden aan een interessante prijs door Interleuven aangeboden.
Kans op sociale huurwoningen
De 16 sociale huurwoningen in de kartuizersstraat worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Op
vraag van Holsbeek, vertegenwoordigd door
Holsbeek.cdenv.be
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Guido Peers, werd het huurreglement
van Dijledal enkele jaren geleden aangepast om er voor te zorgen dat inwoners
die gedurende de laatste zes jaar, drie jaar
in Holsbeek woonden, voorrang krijgen
op niet-inwoners van Holsbeek.
Om in aanmerking te komen moet je
aan volgende voorwaarden voldoen:
> meerderjarig zijn;
> voldoen aan de inkomensvoorwaarde voor een sociale huurwoning;
> geen woning in eigendom hebben;
> voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid.
Onze gemeente wil nog meer woonkansen geven aan inwoners van onze eigen
gemeente, en heeft daarvoor een lokaal
toewijzingsreglement opgesteld, dat momenteel ter goedkeuring bij de Minister
ligt. In dit reglement is opgenomen dat
kandidaat-huurders die ooit 10 jaar ononderbroken in Holsbeek gewoond hebben, of op het moment van toewijzing 3
jaar hier wonen, voorrang genieten.
Wil je graag meer inlichtingen hierover? Neem dan contact op met het
OCMW (016 31 42 70) of met onze afgevaardigde bij Dijledal: Guido Peers
0496 55 16 16.

Voorwaarden om
in aanmerking te komen
De voornaamste voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een kavel
of koopwoning, zijn dat je voldoet aan
de inkomensvoorwaarden, en geen andere woning of bouwgrond in eigendom hebt. Inwoners van Holsbeek
krijgen voorrang!
Voor de inkomensvoorwaarde komt
in aanmerking, iedereen die een bruto
inkomen heeft dat lager is dan:
> €55.396 voor een koppel,
> €39.100 voor een alleenwonende,
Holsbeek.cdenv.be

> €55.396 voor een alleenwonende
met één persoon ten laste.
Deze bedragen worden verhoogd met
€3.274 per persoon ten laste.
In de loop van juli worden alle kandidaten aangeschreven. Er is al een lange
lijst van kandidaten, maar als je héél
snel bent, kan je je nog kandidaat stellen bij Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven (info op 016 23 58 36 of
www.interleuven.be). Formulieren kan
je vinden op de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Onze
begraafplaatsen
inbegrepen

‘M

isschien minder zichtbaar, maar
daarom niet minder belangrijk’,
stelt Nadine Vanhorebeek,
schepen van begraafplaatsen. Op het nieuwe
kerkhof van Sint-Pieters-Rode en KortrijkDutsel is men volop bezig met een nieuw
sanitair blok. Door de volledige vernieuwing
zijn ze ook voor personen met een beperking
toegankelijk. Enkele jaren geleden werd ook
op de begraafplaats van Nieuwrode al een toilet ingericht.
Nadine Vanhorebeek: ‘De voorbije jaren
zijn we blijven investeren in onze begraafplaatsen. Stilstaan bij onze dierbaren is van
essentieel belang.’

Kiezen
voor onze
begraafplaatsen’
Ook in de toekomst wil CD&V onze
begraafplaatsen vernieuwen en verder uitbouwen tot mooie oases van
rust en herdenking. Ook op de begraafplaats van Holsbeek willen we zo
snel mogelijk een sanitair blok voorzien,
zodat onze drie begraafplaatsen het nodige comfort bieden!
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Holsbeek blijft zoeken naar kwalitatieve woonruimte voor eigen inwoners

SOCIALE HUISVESTING
BIJ OCMW HOLSBEEK
Het OCMW van Holsbeek is heel actief op het vlak van huisvesting. Door het aanbieden
van sociale woningen wil het OCMW cliënten opvangen die omwille van financiële
en/of psychische problemen uit het aanbod van de privémarkt vallen. Hiervoor is
een aanbod van aangepaste en betaalbare woningen nodig.

‘O

CMW Holsbeek probeert aan
de huisvestingsproblematiek
op verschillende manieren
het hoofd te bieden: verhuur van het eigen
patrimonium en onderverhuur van particuliere woningen, een samenwerkingsverband
met het sociaal verhuurkantoor Hageland
en een nauwe samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal’, zegt
Inge Claes, OCMW voorzitter.
Woningen van het OCMW
De afgelopen jaren heeft het OCMW Holsbeek een patrimonium aan woongelegenheden opgebouwd. Het OCMW probeert zo
comfortabele woningen aan te bieden tegen
betaalbare prijzen. Tevens wordt getracht dat
er voor elke gezinssamenstelling een aangepaste woning kan worden aangeboden (woningen voor alleenstaanden, gezinswoningen,
woningen voor bejaarden en mindervaliden).
Momenteel beschikt het OCMW Holsbeek
over 22 eigen sociale woningen, waarvan 8
in Holsbeek (4 Kortrijksebaan, 2 Schaliëndak, 1 Leuvensebaan, 1 Pleinstraat) en 14
in Nieuwrode (6 Appelweg, 3 Losting, 5 StLambertusstraat).
1 woning in Holsbeek (Leuvensebaan) werd
wegens de slechte staat afgebroken, en vervangen door een nieuwbouw. De kostprijs
voor deze gezinswoning met 3 slaapkamers
bedraagt € 200.512,27 btw inbegrepen. Dit
project wordt grotendeels bekostigd met
overheidssubsidies (€ 156.672,71) aangevuld
met eigen middelen. Zonder tegenspoed is
de woning in het najaar klaar, zodat ook daar
weer een Holsbeeks gezin terecht kan.
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Doorverhuren van particuliere
woningen
Het OCMW huurt 3 woningen van eigenaars
op de privémarkt, in Nieuwrode en KortrijkDutsel. Deze woningen worden doorverhuurd aan maatschappelijk kwetsbaren.

Samenwerking met het sociaal
verhuurkantoor Hageland
Het bestaande woonpatrimonium op de private huurmarkt is steeds minder bereikbaar voor
mensen met een vervangingsinkomen en/of
lage of onzekere inkomsten. Om deze problematiek op te vangen startte het OCMW Holsbeek, in het kader van de armoedebestrijding,
in 2006 met een Sociaal Verhuurkantoor samen met OCMW Tielt-Winge, OCMW Lubbeek, OCMW Bekkevoort en OCMW Glabbeek. Via SVK Hageland worden er nu 10
woningen verhuurd binnen Groot-Holsbeek.
Samenwerking met Dijledal
Inge Claes, OCMW-voorzitter en Guido
Peers, gemeenteraadslid: ‘De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal verhuurt studio’s,
woningen of appartementen voor mensen
met een laag inkomen in de regio groot-Leuven. OCMW Holsbeek werkt nauw samen
met Dijledal om het aanbod van betaalbare
woonmogelijkheden in de gemeente te verruimen en de burger hierin te begeleiden.’

De sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal heeft nu 13 woongelegenheden in Holsbeek. In de Kartuizerstraat in Holsbeek komen er binnenkort 16 sociale huurwoningen
bij (zie het artikel hiernaast).
Informatie en goede raad
Het OCMW Holsbeek begeleidt de cliënten niet alleen intensief bij hun zoektocht
naar geschikte huisvesting, maar ook nog
wanneer zij een sociale woning betrokken
hebben.
De vraag naar sociale woningen is trouwens groter dan het aanbod van sociale
woningen te Holsbeek. Daarom helpt de
sociale dienst ook gezinnen een geschikte
woning op de private huurmarkt te vinden.
Inge Claes: ‘Betaalbaar wonen reikt overigens verder dan louter het aanbieden van
goedkope huurwoningen.’
Daarom levert de sociale dienst permanente inspanningen om de woonkost draaglijk
te houden, ook voor eigenaars, door onder
andere administratieve hulp, woningaanpassing die eventueel kan uitgevoerd worden door de eigen klusjesdienst, en informatie over tegemoetkomingen en premies
die te maken hebben met wonen – bv. verbeterings- en aanpassingspremie, renteloze
lening en dergelijke.

Kiezen voor
betaalbaar wonen’
Ruimte om te bouwen is schaars, en
de vele regels maken
dat men jaren bezig
is om een mooie
verkaveling uit de grond te stampen.
CD&V Holsbeek wil blijven zoeken
naar kwalitatieve woonruimte voor
onze eigen inwoners.
Ook in de toekomst is betaalbaar wonen in eigen gemeente een prioriteit
voor CD&V Holsbeek.
Holsbeek.cdenv.be
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Gemeenschappelijk terrein voor jeugdploegen Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel

DOORBRAAK IN HET DOSSIER

De gemeente Holsbeek is al een hele tijd
aan het werk aan een Ruimtelijk uitvoeringsplan Sport & Recreatie, dat de nodige
recreatieterreinen voorziet voor sportvelden.
In de eerste plaats dan voor de voetbalclubs,
die nu allemaal zonevreemd liggen in
landbouwgebied. Oorspronkelijk voorzag
de gemeente drie locaties: in Holsbeek,
Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode. Onze CD&V
mandatarissen in gemeente en OCMW
hebben dit dossier in alle rust kwalitatief
willen uitwerken, en nu is het zover.

‘S

inds de jeugdploegen
van Nieuwrode en
Kortrijk-Dutsel intensief samenwerken, en in de beide
clubs de overtuiging is gegroeid
dat elk apart een nieuwe kantine
bouwen financieel een heel zware
dobber zou worden, is het niet
meer onbespreekbaar om naar een
fusie toe te werken op een nieuw,
gemeenschappelijk terrein’.
Hans Eyssen: ‘De gemeente is
dan ook op zoek gegaan naar een
terrein dat tussen Nieuwrode en
Kortrijk-Dutsel ligt, vlak en droog
genoeg is voor een voetbalterrein, voor de diensten ruimtelijke
ordening van de provincie en het
Vlaams gewest aanvaardbaar is, en
ook voor de beide clubs aanvaardbaar is’.
Na veel zoekwerk is één terrein
overgebleven dat de planologen
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van de provincie en het Vlaams
gewest kunnen goedkeuren: langs
de Bruul, op de akkers net voorbij
het containerpark.
De voorzitters van de beide clubs
hebben hun akkoord gegeven, en
ook de Gecoro (Gemeentelijke
commissie Ruimtelijke Ordening)
uitte geen bezwaren.
‘Daarmee is een grote doorbraak
gerealiseerd, en staan alle neuzen
in één richting om het project verder uit te werken en binnen een
jaar of vijf een nieuw voetbalterrein en een moderne kantine en
kleedkamers in gebruik te nemen’
zeggen Katrien Vermijlen en
Nadine Vanhorebeek. De clubs
zullen in die periode verder gaan
samenwerken en fusioneren op
het ogenblik dat het nieuwe terrein in gebruik genomen wordt.
Holsbeek.cdenv.be
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VOETBALTERREINEN

Denk na
voor je
naar de
krant loopt
De voorbije dagen is er heel wat
verschenen in de regionale pagina’s
over de doorbraak in het dossier
Sport in Holsbeek. Maar, voor
CD&V Holsbeek had het qua bekendmaking toch iets trager mogen
lopen.
Bij onderhandelingen ben je met
vele partijen aan tafel en één daarvan zijn ook de eigenaars van de
gronden. Door de snelheid waarmee een bepaalde partij (ze hebben
blauw in hun logo) wou communiceren, waren nog niet alle eigenaars
op de hoogte van de plannen. En,
zij moesten alles vernemen via onze
regionale pers en dat is niet mooi.
Scoren is één, maar stilstaan bij wat
de eigenaars wel hadden gehoopt
nog eerst te vernemen vooraleer
het in de pers verschijnt is twee.
Iedereen heeft recht op juiste en
duidelijke informatie.

Kiezen
voor sport
en recreatie’
De voetbalterreinen zijn niet de
enige bekommernis voor CD&V
Holsbeek. Kijk maar naar de gedaanteverandering van de Sportschuur. Ook andere sporten en
recreatie moeten aan bod kunnen
komen in de buurt van de sportterreinen. CD&V Holsbeek kiest voor
Finse Pistes aan elk van onze uitgebouwde sport- en recreatiezones.
Met een Finse piste kunnen lopers
optimaal hun sport beoefenen zonder blessures op te lopen.
Holsbeek.cdenv.be
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Nieuwe kandidaten uit
Nieuwrode stellen zich voor
De CD&V lijst voor Holsbeek is een sterke mix van jong en oud, ervaring en nieuw,
man en vrouw… Deze maal stellen we u graag enkele van onze nieuwe kandidaten
uit Nieuwrode voor. Beiden hebben heel wat ervaring in het verenigingsleven
en onze schoolgemeenschap.

Kim Donders
Onderwijs inbegrepen
Dag Holsbekenaars,
Mijn naam is Kim Donders en
woon met vrouw en dochter in
de Terheidse Hoek te Nieuwrode.
Ik ben een geadopteerde koreaan
en heb mijn mooie jeugdjaren
beleefd in Oud-Heverlee. Zoals
zovelen heb ik gestudeerd in
Leuven. Daar op de Oude
Markt, in de Orient, ben ik mijn
vrouw Patricia tegengekomen.
5 jaar lang hebben we in Hever-

lee gewoond op een appartement
en vonden we geen betaalbare
woning rond Leuven. Toevallig kwamen we terecht op een
bouwproject in Nieuwrode en
was het vlug beslist om te bouwen en te verhuizen.
Voor onze verhuis hadden we
onze dochter Alesi reeds gestuurd
naar de Gemeentelijke Basisschool Het Anker in Nieuwrode.
In deze toffe school, waar we
ons direct thuis voelden, heb ik

Gilberte Valkenaers
Verenigingen inbegrepen
Hallo allemaal,
ik ben Gilberte Valkenaers.
45 jaar geleden ben ik geboren in
Gelrode als 5de kind in de rij van 6.
Als bijna jongste van een groot gezin
heb ik reeds op jonge leeftijd mijn
“manneke” leren staan in het leven.
Na mijn hogere studies ben ik aan
de slag gegaan bij de firma Java
te Rotselaar, waar ik tot op heden
nog steeds werk. In de beginjaren
was ik er all-round bediende, maar
de laatste 12 jaar heb ik mijn vaste
stek gekregen op de offertedienst.
Toen ik in 1991 voor de 1ste maal
huwde, ben ik in Nieuwrode komen wonen. 8 jaar later sloeg het
noodlot toe, en overleed mijn man.
Na een tijdje met mijn dochter,
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Evelien, alleen door het leven te
gaan, ben ik Tonny tegen het lijf
gelopen. 3 jaar geleden huwden
we en ben ik plusmama van Glen
geworden.
Bijna 19 jaar geleden is mijn dochter geboren, en werd ik gevraagd
om bestuurslid te worden bij de
Gezinsbond van Nieuwrode -

5 jaar mee in het oudercomité
gezeten en heb ik mij mee ingezet
voor heel wat leuke activiteiten.
Zo heb ik mij kunnen integreren
als inwijkeling en heb gemerkt
dat Nieuwrode een groeiende en
bruisende gemeente is met veel
verenigingen en activiteiten.
Wanneer ik nu fiets, wandel of
loop in Holsbeek ben ik fier dat
ik in zo’n mooi landelijk dorp
kan wonen waar het aangenaam
leven is met lekkere lokale specialiteiten die ik als lekkerbek en
hobbykok kan appreciëren.
Als nieuw CD&V kandidaat wil
ik mij mee inzetten voor een

Sint-Pieters-Rode. Omdat ik tot
dan niet veel mensen kende in
Nieuwrode, ben ik op deze vraag
ingegaan. 14 jaar geleden ben ik
ook in het bestuur van KVLV
gestapt, waarvan ik 2 jaar later
voorzitster werd.
Als actief bestuurslid van deze
verenigingen merkte ik al snel dat
het niet zo evident was om een
geschikte zaal te vinden voor onze
activiteiten. De Parochiezaal van
Nieuwrode is voor sommige activiteiten te klein en te onpraktisch, en
in het Buurthuis laat de infrastructuur dan weer te wensen over.
We zijn dus meer dan blij dat er
kortelings één en ander zal veranderen aan het Buurthuis. Voor zover ik nu al weet, zal de koeling en
tap in de zaal kortelings vernieuwd
worden. Tijdens de zomermaanden zal er dan weer werk gemaakt

betaalbaar en veilig Holsbeek
met de nadruk op enkele lokale
projecten in Nieuwrode: nieuw
schoolgebouw Het Anker, KLJlokalen en de vernieuwing van
het buurthuis. Ik ga graag met
verlof maar keer telkens graag
terug huiswaarts en zou willen
eindigen met de woorden : Oost,
West, in Holsbeek is het best!

worden van de verwarming, zodat
we vanaf volgende winter geen
kou meer zullen lijden. De herstelling van het dak en isolatie zijn in
een ontwerpfase en zullen spoedig
volgen.
Het verenigingsleven is een belangrijke factor in onze samenleving.
Om sneller te kunnen inpikken op
de noden van onze verenigingen,
stel ik me kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en hoop
ik op deze manier mijn steentje
bij te dragen om de samenwerking
tussen de verenigingen en de gemeente vlotter te laten verlopen.
Als bestuurslid van de Gezinsbond
ben ik natuurlijk fel betrokken bij
de toekomst van onze kinderen.
Ik wil mij dan ook inzetten voor
hen, zodat zij kunnen opgroeien
en later settelen in deze prachtige,
landelijke gemeente.

Holsbeek.cdenv.be
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Dromen
inbegrepen
Dit is een greep uit de dromen
van de holsbekenaren: betaalbaar
wonen, een petanquebaan met enkele banken, kerstverlichting in de
bomen langs de weg en pleinen,
Schuttersveld heraanleggen, werfkast voor elektriciteit in de dorpskern, goeie communicatie met de
burgers, parkeervakken wegdoen,
meer kinderkribbes, uitlenen van
tafels en stoelen aan verenigingen,
een terrein voor een hondenschool,
leuke sport voor werkende 40plussers, een toneelkring, een inleverbox in de bib, gratis kippen om
de afvalberg te verminderen, een

zandbak en schommel achter het
gemeentehuis, een klein cultureel
centrum voor intieme concertjes,
onderhoud van gebouwen en wegen, het Buurthuis renoveren, een
eigen ruimte voor speelpleinwerking, bestaanszekerheid voor landbouwers, een basket- en tennisterrein, oplossing voor voetbalterrein
in Nieuwrode, een avondmarkt,
meer fuiven, meer nachtbussen,
nieuw gebouw voor KLJ, een dienstencentrum, speeltuintje in SintPieters-Rode…

En de winnaar is…
Renaud De Wilde uit het Kerkstraatje 26 in KortrijkDutsel!
Renaud wordt de gelukkige eigenaar van een tablet PC
omdat zijn toekomstkrant getrokken werd uit de bijna
100 inzendingen met dromen en wensen van onze inwoners over hun Holsbeek.
Deze bijna 13 jarige jongen droomt van een nieuw fietspad op de Rotselaarsebaan in Holsbeek om veilig naar
zijn school, het Montfortcollege te kunnen fietsen. En hij
heeft geluk, zijn droom zal heel snel waar worden.
Ook van de andere dromen die we binnenkregen,
zal CD&V zo veel als mogelijk werk maken in de toekomst want het zijn dromen om van Holsbeek een nog
betere, veiligere, sportievere, kindvriendelijke, mooiere,
rustigere… gemeente te maken.
Ann Spaepen
Holsbeek.cdenv.be
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Holsbeek

wenst

iedereen
een fijne
zomer
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