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HOLSBEEK
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Waar een Wij is, 
is een Weg! 

Die weg gaat CD&V 
Holsbeek heel graag 
samen met jou in 2016. 

CD&V zet zich 
100 % in voor een 
verkeersveilig 
Holsbeek
Verkeersveiligheid is een 
topprioriteit voor CD&V 
Holsbeek. Sinds de start van 
het ruggengraatproject in 2000 
kregen heel wat hoofdwegen 
een vernieuwde weg met een 
gescheiden fietspad. Kijk maar 
eens naar de voor-en-na-foto’s 
hier van Gobbelsrode. Wat een 
verschil! 
Op de middenpagina’s tonen 
we je vier accenten voor een 
verkeersveilig Holsbeek.
Hierbij stopt het niet voor CD&V 
Holsbeek. Volgend jaar doen 
we de heraanleg van het Dorp 
van Nieuwrode. Veilig met de 
auto, de fiets en te voet door 
Holsbeek, daar blijven wij voor 
gaan!
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In de vorige editie van dit huis-aan-huisblad las je de resultaten van onze enquête over snelheidsremmers. 
De inwoners van Holsbeek kiezen massaal voor verkeersveiligheid en traag verkeer. Zowel in de eigen straat 
als op weg naar het werk willen ze het liefst ‘smiley’-borden en flitspalen. 

Die voorkeur is een belangrijke boodschap. 
In de praktijk blijken smileys en snelheidscontroles alleen niet altijd te volstaan. Vooral het sluipverkeer dat 
dagelijks Holsbeek gebruikt als een extra rijstrook van de E314, houden we daar niet mee tegen. 
Bijkomende verkeersremmers zijn noodzakelijk om de snelheid van het verkeer af te remmen en het 
sluipverkeer te verminderen.  

Met het ‘Ruggengraatproject’ werkt CD&V Holsbeek al sinds 2000 hard aan een verkeersveilig Holsbeek : 

Vier accenten uit het 
ruggengraatproject in de kijker

Verhoogde kruispunten
Op plaatsen waar de zijwegen op de 
hoofdas uitkomen, kiest CD&V er 
voor om op het kruispunt het wegdek 
lichtjes te verhogen en de rijbaan een 
meter te versmallen. Dit zorgt ervoor 
dat automobilisten automatisch hun 
snelheid moeten aanpassen aan de 
weg. Smaller kan en mag wettelijk 
niet. We moeten bovendien ook re-
kening houden met de verschillende 
landbouwvoertuigen die door onze 
gemeente rijden. 

Gescheiden fietspaden
Overal waar het kan, gaat CD&V Holsbeek 
voor aparte, verhoogde fietspaden. Waar mo-
gelijk zorgen haagjes of struikjes bovendien 
voor een visuele versmalling van de rijbaan. 
Ze remmen zo de snelheid van het doorgaand 
verkeer. Op de nieuwe fietspaden fietsen we 
al op verschillende heraangelegde wegen een 
pak veiliger. Zeker daar waar vroeger geen 
sprake was van een fietspad of voetpad. 
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Geschrankt parkeren 
Geparkeerde auto’s op straat verplichten het 
doorgaand verkeer om snelheid te minde-
ren. Zeker in de dorpskernen zorgt dit er-
voor dat mensen de zone 30 veel beter res-
pecteren. Het geschrankt parkeren vraagt 
een verhoogde oplettendheid van de au-
tomobilist. Hierdoor vermindert de kans 
op een ernstig ongeval aanzienlijk. Waar 
het kan, wil CD&V bovendien een fiets- 
en voetpad voorzien, zodat ook fietser en 
voetganger een veilige plek hebben naast 
de weg. 

Zone 30-50-70
Met de ontwikkeling van het Ruggengraat-
project  koos CD&V Holsbeek ervoor om 
de 30-50-70 regel in te voeren. Dit wil zeg-
gen dat de maximumsnelheid in school-
omgevingen 30 km/u bedraagt, 50 km/u 
in de bebouwde kom en 70 km/u tussen 
twee bebouwde kommen. De combina-
tie van deze snelheidsbeperkingen met 
regelmatige flitscontroles verbeteren de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid op 
onze hoofdassen. 
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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 Ve
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Wout is grote fan van fairtrade!

Plezier in de speelstraat! 
Ook deze zomer waren er in Holsbeek weer heel wat leuke speel-
straten te vinden. Speelstraten zijn straten die tijdens de zomer-
weken een paar uurtjes sluiten. Kinderen spelen dan overdag 
veilig op straat met hun vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. 
CD&V Holsbeek ging deze zomer eens een kijkje nemen in een 
aantal speelstraten en bracht voor de spelende jeugd een Bonte-
Buurtpakket mee! 
Wil je jouw straat ook omtoveren tot een speelstraat dit jaar? 
Vraag bij de jeugddienst van de gemeente naar de voorwaarden 
en dien je aanvraag tijdig in! 

Nieuw speelbos in Holsbeek! 
Achter de Pastorie van Kortrijk-Dutsel kocht de gemeente een 
stukje speelbos. Burgemeester en schepen van jeugd Hans Eys-
sen vertelt: “ Dit stukje bos ligt vlak achter de lokalen van Chiro 
Kortrijk-Dutsel, een ideale plek dus voor een klein speelbosje. 
Over de verdere aanplanting denken we nog na.” 
Gemeenteraadsleden en oud-Chiroleiders Pieter Coosemans en 
Bram Van Baelen testten  samen met de burgemeester het bos 
al eens uit. “Helemaal goedgekeurd!” lieten ze alle drie weten 
vanuit de boom. 

Wout is een basketter en houdt van techniek. 
En hij kent wat van Fairtrade!
In het zesde leerjaar van de Pleinschool maakte 
hij kennis met de wereldwinkel in Holsbeek. Hij 
ging met zijn klas op bezoek op de cadeaudagen. 
Een gedreven vrijwilliger leidde hen rond. Wout 
is sindsdien helemaal overtuigd van eerlijke han-
del en maakte er een spreekbeurt over. 
Voor zijn communiefeest zette Wout op zijn ver-
langlijstje de Oxfam-uitpakkaarten. Hij kreeg na-
tuurlijk nog andere kadootjes maar vele gasten ko-
zen voor het Oxfamcadeau. Super toch! 
Later wil hij misschien wel de vrijwilligersploeg van 
de wereldwinkel in Holsbeek komen versterken. Hij 
kwam vorige zondag in de winkel in de Sint-Mau-
russtraat al eens oefenen…. 

Info over de Holsbeekse wereldwinkel vind je via 
www.oxfamwereldwinkels.be


