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MINDER 
VERKEERSONGEVALLEN 
IN HOLSBEEK
Het aantal verkeersongevallen daalde  
de voorbije jaren spectaculair in uw gemeente.

Veilige straten, dat is het directe 
gevolg van jarenlang investeren in 
wegen, fietspaden en voetpaden.

Daarmee doen we het veel beter 
dan de andere gemeenten die deel 
uitmaken van onze politiezone! 
Vergelijk de cijfers voor 2017: 

Holsbeek      8 ongevallen
Bierbeek      11 ongevallen
Boutersem      17 ongevallen
Lubbeek      26 ongevallen 

Door het Ruggengraatproject  
is er meer veiligheid voor fietsers, 
voetgangers, auto’s... (meer over  
het project op de volgende bladzijde)

Ook de doordachte snelheidsregimes 
(30/50/70), de smileyborden en de 
regelmatige snelheidscontroles, 
verbeteren de veiligheid. 

Aantal ongevallen  
met lichamelijk  

letsel

Ons beleid werkt, de komende  
jaren willen we zo verder 
werken. Nog minder 
ongevallen blijft ons doel! 

Hans

Hans Eyssen, uw burge-
meester, neemt u mee  
op een rondleiding in  
Holsbeek.Wat veranderde 
er in Holsbeek? Wat hebben 
we nog in petto voor u?  
In deze editie leest u over  
veilige wegen, energie-
besparing en een gezonde 
gemeentekas.

BELASTINGEN  
BLIJVEN LAAG  
IN HOLSBEEK
U let op uw portemonnee  
en dat is een goed principe.  
Wij gaan ook zuinig om  
met uw belastinggeld.

Elke euro draaien we eerst twee keer om voor  
we hem uitgeven. Zo komt het dat u in Holsbeek 
18% minder belastingen betaalt in vergelijking  
met de meeste andere Vlaamse gemeenten.

Ook aan personeel en werkingskosten geven  
we minder uit dan gemeenten die even groot zijn: 

Zuinig zijn zorgt elk jaar voor geld waarmee we 
Holsbeek beter maken voor u: schoolgebouwen, 
fietspaden...

per inwoner
1043 euro 

per inwoner
euro 1094

Holsbeek
Vergelijkbare 
gemeenten

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

 Personenbelasting

Andere belastingen 

in uw gemeente tot 50% lager  
dan in andere Vlaamse gemeenten

Fiscale druk in Holsbeek slechts 82%  
van Vlaamse gemiddelde

(Cijfers: studiedienst Belfius)

VLAANDERENHOLSBEEK

7%

1300 
opcentiemen

1395 
opcentiemen

7,24%

Onroerende
voorheffing



Met het Ruggengraatproject, dat al voor 
meer dan 2/3 af is, zorgen we ervoor 
dat alle kinderen over een veilig fiets- 
en voetpad naar school kunnen, langs 
alle hoofdwegen in Holsbeek. Ook 
volwassenen maken natuurlijk graag 
gebruik van die voet- en fietspaden. 

Nieuwrode Dorp is nu aan de beurt. 
Zodra dat project klaar is, is 3/4 van het 
Ruggengraatproject af. 

Daarna pakken we de ontbrekende 
stukken in Holsbeek-Dorp en Sint-
Pieters-Rode aan. Die zijn nu al in 
ontwerp. Binnen enkele jaren is het 
Ruggengraatproject volledig afgewerkt!

Het Ruggengraatproject wil zeggen:
11 km vernieuwde 
 weg op de centrale as  
van Holsbeek-Plein  
tot Nieuwrode;

7 km vernieuwde weg  
op drie grote zijtakken;

18 km fietspad  
en voetpad;

Dakisolatie in Sportschuur, 
Buurthuis en school  
De Zilverlinde;

Dak- en muurisolatie  
in school De Gobbel;

Nieuwe ramen en deuren  
in Sportschuur;

Stookolieketels vervangen 
door zuinige aardgasketels 
in Sportschuur, Buurthuis, 
pastorieën van Holsbeek 
en Kortrijk-Dutsel, 
schoolgebouwen  
in Kortrijk-Dutsel en 
Nieuwrode;

Spaarlampen in 
gemeentehuis;

Geen airco in gebouwen.

HOE DEDEN wE DAT? 
MinDeR veRbRuik,

RUGGENGRAATPROJECT  
VOOR MEER DAN 2/3 AF

MinDeR eneRGieveRbRuik, 
ZUIVERE LUCHT IN Uw GEMEENTE

Mijn kinderen  
fietsen elke dag  
over een veilig fietspad 
naar school, zalig!

Katia

Wij zorgen voor minder 
uitstoot, zodat u nog 
zuiverdere lucht inademt 
in Holsbeek.

rudy janssens, schepen

Verbruik 
electriciteit in het 

gemeentehuis
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veilige  
schoolomgevingen;

overal gescheiden 
riolering en nieuwe 
nutsleidingen;

een globale visie, 
aangepast aan de 
plaatselijke situatie. 

Ook na het Ruggengraatproject gaan 
we verder met het verbeteren van 
wegen. Het zwaartepunt daarvan ligt in 
Nieuwrode, met Appelweg, Kriesberg, 
Losting, Zandstraat en Hooghuis.

Het wagenpark van de gemeente 
pakken we ook aan. Oude 
vrachtwagens, bestelwagens, 
graafmachines… vervangen we door 
meer functionele, zuinigere en minder 
milieuvervuilende toestellen.

Daalde uw energieverbruik ook de voorbije jaren? We hopen  
het voor u! Dat van de gemeente daalde alvast stevig.


