
De toekomst vastpakken? Gemakke-
lijk praten! Het zou tof  zijn om voluit 
te gaan voor je droom, om je eigen 
toekomst vast te pakken. Maar kan dat 
wel? Mag dat wel? 
In momenten van twijfel is er de na-
tuur. Die leert het ons elke dag. De 
appelbloesems werden ook dit jaar 
weer appeltjes. Als vanzelf  maakt de 

boom de vruchten volgens zijn eigen 
genetische code, vol overgave, elke 
seconde van zijn bestaan. De appel-
boom gaat er gewoon voor. 
Zo gaat CD&V Holsbeek er ook ge-
woon voor. Al meer dan 10 jaar pakt 
onze bestuursploeg de toekomst aan 
in Holsbeek. Met twee handen, vol 
overgave. De vruchten, de resultaten 

zijn overal te zien en te voelen. 
Ook de volgende jaren pakken we aan. 
We blijven werken aan onze droom 
om van Holsbeek een nog mooiere en 
fijnere gemeente te maken. 
Jullie dromen zeker ook van de toe-
komst. Laat ons je dromen voor Hols-
beek kennen, dan pakken wij samen 
met jou de toekomst vast.
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CD&V Holsbeek staat 
volledig achter de 
actie tegen “Leuven 
Rechtdoor”

Kort nieuws

Samen met enkele buurgemeentes stapt Holsbeek, onder leiding 
van Hans Eyssen, naar de rechter om de nieuwe vliegroute van 
opstijgende vliegtuigen boven onze gemeente af te schaffen.

Een korte geschiedenisles
‘Tot 5 maart 2014 landde het grootste 
deel van de vliegtuigen (70 %) over 
onze regio. Holsbeek draagt daarmee 
al jaren, zonder morren, ruim zijn deel 
van de geluidshinder’ zegt Hans Eys-
sen, ‘Mensen leerden ermee leven.’
Enkele bewonersgroepen in Herent, 
Bertem en Oud-Heverlee slaagden er 
in om politici te overtuigen dat er geen 
vliegtuigen meer boven hun gemeente 
moesten komen. 
Sinds 6 maart is die route “Leuven 
West” dus verplaatst naar onze regio. 
Zonder overleg met ons! 
Opstijgend verkeer bij oostenwind 

komt nu over de route “Leuven Recht-
door”, dus ook vlak boven Holsbeek. 
Dat hebben we gezien en gehoord: 
soms stijgen ze om de 5 minuten bo-
ven onze huizen met een donderend 
lawaai op. 
‘Deze route gaat tegen alle logica in’ 
gaat Hans verder. ‘Er is geen redelijke 
spreiding meer, de route betekent een 
grote omweg met meer brandstofver-
bruik en dus C02-uitstoot. Wanneer 
landen en stijgen over dezelfde route 
gebeurt is er zelfs een veiligheidsrisico. 
Ook de luchtverkeersleiders kanten 
zich al lang tegen “Leuven Recht-
door”.’

Dus kwam er actie 
De gemeenteraad schaarde zich enige tijd 
geleden unaniem achter het memoran-
dum “Terug naar een billijke spreiding” 
van de werkgroep “Leuven Rechtdoor”. 
In het nieuwe federale regeerakkoord is 
alleen een evaluatie van de route voorzien 
en geen beslissing tot intrekking. Daarom 
stapt Holsbeek nu samen met enkele an-
dere gemeentes naar de rechtbank tegen 
deze onredelijke beslissing van de vorige 
federale regering. 

Maar ook jij kan actie 
ondernemen! 
Als jij ook last hebt van het geluid van de 
opstijdende vliegtuigen kan je dat officieel 
melden op www.airportmediation.be

Klik op NL, dan op Formulier en vul het 
volledig in. Noteer goed waar je woont en 
op welk moment er overlast was. Dit kan 
je doen telkens je vliegtuiglawaai hoort.  

Informatie over de werkgroep vind je op 
www.leuvenrechtdoor.be

Meldingspunt 
Een riooldeksel stuk, struiken die het fietspad verstoppen, sluikstort aangetroffen op een wandelpad?
Voortaan is er één adres waar je deze zaken die haperen op het openbare domein kan/moet melden: meldpunt@holsbeek.be
Met een mailtje naar dit centrale meldpunt breng je de gemeente dadelijk op de hoogte van het probleem. Zo kunnen we 
samen zorg dragen voor onze mooie gemeente. 
Wel even opletten! Voor defecte straatverlichting moet je bij Infrax zijn: www.infrax.be
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De assists zijn gegeven, de goals 
kunnen gemaakt worden
Ann Spaepen draagt op 1 januari 2015 de fakkel als schepen over 
aan Annelies Vander Bracht van Groen!

‘De voorbije 2 jaar zetten we op vlak 
van cultuur en onderwijs heel wat in de 
steigers. Ik ben fier dat ik enkele sterke 
merken overdraag,’ stelt Ann Spaepen. 
Hans Eyssen, burgemeester: ‘CD&V 
Holsbeek heeft met Ann als schepen 
haar beloftes aan de kiezers waarge-
maakt. Onze coalitiepartners hoeven nu 
enkel nog de goals te maken.’
De eerste ‘Vredesweken’ zijn een warm 
en succesvol voorbeeld van het positief  
beleid van CD&V. Met de komst van 
de Wereldvredevlam volgend jaar in de 
tweede vredesweek geeft Holsbeek dit 
een permanent karakter. Het cultuur-
weekend brak dit jaar uit en werd bui-
tensporig, een door iedereen gesmaakte 
vernieuwing. 
Onze gemeentescholen leveren schit-
terend werk onder impuls van dyna-
mische directies. Ze zijn klaar voor de 
toekomst. 

‘Ook op vlak van communicatie is een 
hele weg afgelegd. Een opfrissing van 
het informatieblad en de eerste voorbe-
reidingen voor een vernieuwde website 
zijn maar enkele voorbeelden hier,’ zegt 
Ann.
Ann zal, als gemeenteraadslid en als 
nieuwe voorzitter van de gemeente-
raad,  zich blijven inzetten voor onze 
gemeente. ‘In de weer voor wat mensen 
samenbrengt’ blijft haar slogan. 
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De Vraag van CD&V In mijn straat 
mag de gemeente 

gerust grote 
bloembakken 
zetten om de 

snelheidsgekken 
weg te houden. 

Ik ben die 
drempel voor 

mijn deur kostbeu, 
het gedaver, 
het getril van 

de ramen, ik word
 er gek van.

Welke 
snelheidsremmer

zou jij kiezen? 
Welke wil jij in jouw straat 

tegenkomen?
Welke mag er op de weg 

naar je werk of naar 
school neergeplant 

worden? 

CD&V Holsbeek wil heel graag weten waarvoor jij kiest. 
Ga naar onze website www.holsbeek.cdenv.be en doe mee aan 
onze enquête rond verkeersveiligheid. 
Na een halve minuut ben je er mee klaar. 
In ons volgende nummer lees je de resultaten.

Heb je de enquête graag op papier? 
Een telefoontje naar Ann Spaepen (0495 700 746) en we brengen je een papieren versie thuis.


