
Holsbeek.cdenv.be  juni 2018
HOLSBEEK

VUIL WATER NAAR 
ZUIVERINGSSTATION, 
PROPER WATER IN BEKEN
We willen allemaal proper water in onze 
beken. Daarom haalde het Ruggengraatproject 
de laatste 20 jaar al heel wat vuil water uit 
de beken, richting het zuiveringsstation. 

Met de aansluiting 
van Sint-Pieters-Rode 
en Nieuwrode op de 
waterzuivering zal 

Hans Eyssen, uw 
burgemeester, neemt 
u mee op een rondlei-
ding in Holsbeek. Hoe 
veranderde Holsbeek? 
Wat hebben we nog in 
petto voor Holsbeek? 
In deze editie leest 
u over afvalwater 
en wachtbekkens, 
roze zakken, erfgoed 
en cultuur en de 
Ik      Holsbeek-actie. 

Contactgegevens:
soetkin_suetens@yahoo.com 
www.holsbeek.cdenv.be
Volg ons op facebook: goedgezindholsbeek 

Kim

Rioleringen 
voor proper water, 
onze kinderen 
varen er wel bij.

over veilige wegen. 
Het is ook een groot 
plan voor het milieu 
en de natuur in Holsbeek. 
Nog meer kansen voor 
de vissen in de Winge 
én ook in de Losting!

Onze tweede uitdaging 
is om het afvalwater en het 
regenwater te scheiden. 
Een kwart van de 
Holsbekenaren heeft nu al 
een gescheiden riolering 
voor zijn deur. Daarmee 
zijn we één van de 
koplopers in Vlaanderen!

De steun aan de jeugdopleidingen 
van de harmonie-orkesten, de vergaderzaaltjes 
voor verenigingen, het benefi etconcert 
bij Open Monumentendag, de samenwerking 
met andere gemeenten waardoor o.a. 
Jazzwood ontstond… Het zijn enkele 
voorbeelden die uw gemeente heeft kunnen 
realiseren met een beperkt budget.
We geven een “podium” aan onze 
kunstenaars, of ze nu schilderen, 
poëzie schrijven of muziek maken.   

Zodra u onze bibliotheek binnenstapt, 
merkt u dat we één van de beste 
bibliotheken van Vlaanderen hebben. 
Door de ruime keuze, het klantgericht 
aankoopbeleid, de fi jne sfeer en de 
vriendelijke hulp als u niet vindt wat u 
zoekt, komt u er graag terug. Zelfs 
buiten de openingsuren kan u boeken 
binnenbrengen in de inleverbox. 

Voor onze jeugd haalden we 
de muziekopleiding van het 
Leuvense conservatorium 
én de tekenacademie naar 
Holsbeek. Die zijn nu een 
groot succes met samen 
rond de 500 leerlingen. 
De klassen van de 
muziekschool vindt u 
in de lokalen van onze 
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Afvalwater naar 
zuiveringsstation

Afvalwater 
in beken

Holsbeek 75% van het 
afvalwater zuiveren. 
Het Ruggengraatproject 
gaat dus niet alleen 

basisscholen in Holsbeek-Dorp en Nieuwrode.
De kinderen van de tekenacademie leven zich 
creatief uit in de oude pastorie van Kortrijk-
Dutsel. Na de restauratie van de binnenkant 
trok de tekenacademie erin. 

Deze zomer werken we trouwens aan 
de laatste fasen van de restauratie van 
de pastorie. Nog even en dan is dit 400 jaar 
oude gebouw volledig gerestaureerd! 
In Holsbeek vind je nog veel waardevol 
erfgoed. We doen ons best om de restauratie 
ervan, zodra de subsidies toegekend zijn, 
zo snel mogelijk rond te hebben. 

CULTUUR 
EN ERFGOED,
OP MAAT VOOR 
HOLSBEEK
Het cultuurbudget van Holsbeek 
is niet groot en toch gebeuren 
er prachtige dingen.

Handig, die 
inleverbox, om 
de voorleesboeken 
op tijd terug 
te brengen.

Ann

...u van de gemeente 250 
euro toelage krijgt als u in uw 
woning het toilet aansluit op 
een regenwaterput? En nog 
eens 250 euro als u zorgt 
voor een infi ltratie voor het 
overtollige regenwater.

WIST U DAT... 
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Ecowerf haalt drie à vier keer meer roze zakken 
op dan we vorig jaar naar het containerpark 
brachten. Het is nu gemakkelijker voor u én nog 
beter voor het milieu! 

HOLSBEKENAREN 
HOUDEN VAN 
ROZE ZAKKEN
Sinds de zakken worden 
opgehaald, sorteren we met 
z’n allen nog beter. 

Begin 2018 lagen er op 726 
Holsbeekse daken zonnepanelen. 

...Ecowerf de roze zakken naar een 
recyclagebedrijf in Limburg brengt? Dat 
bedrijf recycleert de plastic tot zitbanken, 
compostbakken… Zo is de cirkel rond! 

WIST U DAT... 

HOLSBEKENAREN 
Ik zet met 
plezier mijn 
roze zakken 
buiten, weer 
het milieu 
geholpen!

Erik

HOLSBEEKSE 
DAKEN PRODUCEREN 
DEZE ZOMER VOLOP 
ELEKTRICITEIT

Daarmee is Holsbeek bij de beste 
gemeenten in Vlaamse-Brabant. 
Bovendien stopt het niet: op een 
goed jaar tijd kwamen er 92 daken 
met zonnepanelen bij.

Daarnaast doet ook de gemeente 
haar bijdrage: op het dak van de 

Sportschuur plaatsen we forse 
zonneboilers. Vanaf september 
douchen de sporters er dus 
milieuvriendelijk. 

Ook het nieuwe schoolgebouw in 
Nieuwrode zal elektriciteit halen 
uit zijn eigen zonnepanelen. 

Ik hou van Holsbeek en zijn vele mooie 
plekjes. Nieuwsgierig naar de lievelingsplekjes 
van de Holsbekenaren? 

Surf dan snel naar www.goedgezindholsbeek.be 
of facebook.com/cdenvholsbeek.

Bij overvloedige regen vangen bufferbekkens het 
water op dat niet meteen in de riolering kan. Onder 
de Bruul plaatsten we een nieuwe, ruimere koker 
om wateroverlast in het Kerkstraatje te verhelpen. 

De volgende projecten staan al op stapel: een buffer 
op de Drogebeek ter hoogte van de Leempoelstraat 
(1290 m³) en nieuwe ingrepen boven de 
Dutselstraat, Lindestraat en Dutselhoek. 

WATEROVERLAST VOORKOMEN

IK HOU VAN 
HOLSBEEK 

Een bufferbekken van 2800m3 hier 
aan de Sluisbeekstraat zal veel 
waterellende voorkomen.

Nadine, schepen 

Na de grote waterbeheersingswerken in Nieuwrode, legden 
we ook in Sint-Pieters-Rode (Bekaf - Horststraat, 2000 m³) 
en Kortrijk-Dutsel (Sluisbeekstraat, 2800 m³) bufferbekkens aan. 

IK                          HOLSBEEK


