
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 3. Een 
gemeente kan niet zonder samenwerking 
met de hogere overheden en omgekeerd. 
Zo zagen we in Holsbeek o.a. de aanleg 
van nieuwe wegen en fietspaden, ge-
scheiden riolering en de restauratie van 

het Kasteel van Horst. Deze projecten 
kwamen er mede dankzij de inzet van 
onze Vlaamse en federale ministers en 
parlementsleden. Zonder dit werk zou 
onze gemeente er niet zo fraai uit zien. 
Denk daar aan als je een weloverwogen 
stem wil uitbrengen op 25 mei. 

Onze CD&V burgemeester, Hans  
Eyssen, ken je. Vandaag maak je ook ken-
nis met Katrien Vermijlen. Katrien is de 
Holsbeekse kandidaat die wij naar voor 

schuiven op 25 mei. Zij is 4de opvolger 
op de CD&V-lijst voor het Vlaamse par-
lement. Katrien is apotheker in Kessel-lo 
en gemeenteraadslid in Holsbeek waar 
ze woont met haar man Jan, Dries en  
Sofie. Ze zet zich in voor sport en welzijn, 
twee Vlaamse thema’s. 

In deze folder wandelen we met Hans 
en Katrien langs enkele Vlaamse projec-
ten in Holsbeek. 

STERKER HOLSBEEK, STERKER VLAANDEREN
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Twee maanden geleden startte de aanleg 
van de Aquafin-collector Winge 2. Deze col-
lector wordt de hoofdader voor het afvalwa-
ter in Holsbeek. Een reusachtig project dat 
Vlaanderen volledig betaalt.

Door die buis voeren we het afvalwater 
van het grootste deel van Holsbeek-Dorp,  
Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en 
Nieuwrode af naar het waterzuiveringssta-
tion van Rotselaar. Als al dat afvalwater in 
de buis gaat, zijn de Winge, de Losting en tal 
van zijbeken terug propere riviertjes!

Ook voor alle grote wegenwerken in onze 
gemeente werkt Holsbeek samen met 
Vlaanderen. Door maximaal samen te wer-
ken met Aquafin en beroep te doen op de 

beschikbare toelagen voor riolering en fiets-
paden, blijft het Ruggengraatproject betaal-
baar.

Van 2005 tot nu heeft Vlaanderen zo al 
meer dan 7 miljoen euro geïnvesteerd in 
het Ruggengraatproject. Dank je wel, minis-
ter-president Kris Peeters en minister Joke  
Schauvliege!

Dit jaar en de volgende jaren komt daar nog 

eens minstens zoveel bij. Zo zijn de plan-
nen al in opmaak voor de collector Winge 
4, die de hele verbinding van Kortrijk-Dutsel 
door Sint-Pieters-Rode naar Nieuwrode zal 
maken. Dit combineren we met de volle-
dige vernieuwing van de Gravenstraat en 
Rodestraat. Ook voor het Dorp Nieuwrode 
keurde Minister Joke Schauvliege de rio-
leringstoelagen goed. Hierdoor kunnen we 
daar volgend jaar aan de heraanleg van de 
dorpskern beginnen.

Vlaanderen zorgt 
samen met Holsbeek 
voor proper water in de 
Winge en Losting

Minister Hilde Crevits antwoordde volmondig ja op de vraag van bur-
gemeester Hans Eyssen om nieuwe, gescheiden fietspaden aan te 
leggen langs de Rijksweg N223 van de Groenstraat tot het Gouden 
Kruispunt. Een veilig fietspad zal de smalle asfaltstrookjes naast de 
weg, waarover bijna niemand durfde fietsen, vervangen. De werken 
vorderen al aardig ondertussen.

Ook de fietspaden op het kruispunt zelf worden vernieuwd. Zo kun-
nen fietsers deze zomer weer wat veiliger de oversteek van de 
Groenstraat naar de Terheidse Hoek maken.

Ondertussen onderhandelen we verder met de diensten van het 
Vlaamse gewest over de plaatsing van verkeerslichten en flitspalen. 
CD&V Holsbeek is alvast vragende partij.

Nieuwe, veilige fietspaden 
op de Rijksweg
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Samen met Vlaanderen zorgt Holsbeek 
ervoor dat onze kinderen en jongeren kun-
nen sporten in de lokale clubs.

Meewerken aan de Vlaamse beleidspriori-
teiten voor het lokale sportbeleid, bezorgt 
de gemeente een Vlaamse toelage. Dat geld, 
23.000 euro per jaar, besteden we volledig 
aan subsidies voor de sportclubs. Vooral de 
jeugdsport en de vorming van de trainers 
ondersteunen we graag.

Dansen is een steeds populairdere sport. 
Het is gezond én leuk. Daarom breidde de 
gemeente vorig jaar ook de Sportschuur uit 
met een zaal voor danslessen.

Jeugdsport -  
jeugdsubsidies

In 2007 kocht de Vlaamse overheid, dankzij onze bemiddeling bij 
toenmalig minister-president Yves Leterme en minister van leef-
milieu Kris Peeters, het Kasteel van Horst en het groene domein 
errond aan. 

Sinds de aankoop door Vlaanderen kan je terug vrij wandelen in de 
imposante eiken- en beukendreven van de bossen van Horst, die 
voorheen jarenlang verboden terrein waren. Een fantastische meer-
waarde voor onze gemeente en voor de ganse omgeving!

Wist je trouwens dat je als inwoner van Holsbeek ook het kasteel 
gratis mag bezoeken? Dat kwamen we overeen met Herita. 

De gemeente blijft voor een aantal activiteiten betrokken partner. 
We mogen op het domein tien dagen per jaar gratis activiteiten 
organiseren en werken hiervoor nauw samen met het Agentschap 
Natuur-en-Bos en Herita.

Ook voor de restauratie van het kasteel draagt Vlaanderen het groot-
ste deel van de kosten. De eerste fase van de restauratie wordt 
momenteel afgerond. Laten we hopen dat de volgende Vlaamse 
regeringen evenveel willen tussenkomen in de latere restauratiefa-
sen! Alleen dan zal het kasteel volledig in zijn oude glorie kunnen 
herrijzen.

Kasteel van Horst

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER HOLSBEEK

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Minister Hilde Crevits antwoordde volmon-
dig ja om gescheiden fietspaden aan te 
leggen langs de Rijksweg N223

Vlaanderen zorgt samen met Holsbeek 
voor proper water in de Winge en Losting

Samen met Vlaanderen zorgt Holsbeek er-
voor dat onze kinderen en jongeren kunnen 
sporten in de lokale clubs
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