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40 km nieuwe  
fiets- en voetpaden

Sinds 2001 fietsen en stappen jong en oud  
over 40 km nieuwe én veilige fiets- en voetpaden. 

In onze gemeente voldoet 60% 
van de fietspaden aan de Vlaamse 
kwaliteitsnormen. Dat is twee keer 
zoveel als de fietspaden in heel 
Vlaanderen (30%).

Nog eens 10 kilometer fietspaden  
staan klaar voor uitvoering of zijn  
in ontwerpfase. Het gaat over Dorp 
nieuwrode, Leuvensebaan deel  3, 
nobelberg, Gravenstraat, Rodestraat  
en Appelweg. Binnen dit en een jaar  
of vijf zal onze gemeente  
90% scoren!

Hans Eyssen,  
uw burgemeester,  
neemt u mee 
op een rondleiding  
in Holsbeek.  
Hoe veranderde  
Holsbeek? Wat  
hebben we nog  
in petto voor  
Holsbeek? In deze  
editie leest u 
over fietspaden,  
kasseiwegen,  
jeugdlokalen  
en het sociale  
Holsbeek. 

Zorgend 
Holsbeek 
De diensten van het OCMW  
zijn dag en nacht in de weer 
om mensen te helpen.

Warme maaltijden, klusjesdienst, leefloon, 
thuiszorg, bibliotheek aan huis, personenalarm, 
juridisch advies, kleding en huisraad, 
budgetbegeleiding... een hele waaier aan hulp 
bieden onze diensten. 

Om de dienstverlening nog te verbeteren,  
is het OCMW nu ook op donderdagavond open.  
U vindt hen dan in het gemeentehuis.

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

Hans

Veilig fietsen  
overal in Holsbeek,  
dat blijft ons doel! 

Een hele waaier aan hulp 
betekende in 2017:

In 2017 bedeelden we bijna 13.600 
maaltijden aan huis bij 95 cliënten 
die zo van lekker en gezond warm  
eten konden genieten.

Inge Claes, voorzitter OCMW

uren21.000
dienst gezinszorg 

Maar wij gaan voor de volle 100%. 
We zullen niet rusten vooraleer langs elke 
hoofdweg van Holsbeek voor de inwoners 
een veilig voet-en fietspad ligt. 

cliënten119
kregen dringende en 
tijdelijke hulp

personenalarmen 76

warme maaltijden
13.599
bij 95 cliënten 

cliënten106
werden klusjes gedaan
Voor

gebruiken de bib aan huis
cliënten
25



Uw gemeente heeft de voorbije jaren  
al 3,7 km van die 5 km heraangelegd. 
Deze historische kasseiweggen zorgen 
mee voor het groene en landelijke 
karakter van Holsbeek. 

De kasseiwegen in Holsbeek  
zijn authentiek, sfeervol en goed  
voor het milieu. Bovendien remmen  
ze ook de snelheid van auto’s af  
en houden ze sluipverkeer weg  
van onze landbouwwegen. 

we restaureren  
onZe kasseiwegen 

4 X nieuwe jeugdlokalen 
voor Holsbeekse jongeren

De kasseiwegen  
in Holsbeek  
zijn authentiek,  
sfeervol en goed  
voor het milieu.
Ze remmen  
de snelheid van  
auto’s af en houden 
 sluipverkeer  
weg van onze 
landbouwwegen.  
Zalig wandelen  
is het hier!

Bram

In veel andere gemeentes willen  
ze af van deze stukjes geschiedenis. 
Niet bij ons! In Holsbeek kiezen  
we er voor om kasseistroken te 
restaureren of opnieuw aan te leggen. 

Dit jaar en volgend jaar pakken we  
de laatste slechte stukjes aan.  
Dan zijn alle kasseiwegen  
van Holsbeek in goede staat. 

Zalig wandelen is het daar!

Gemotiveerde vrijwilligers sloegen de handen in elkaar  
voor een nieuwbouw of een verbouwing. Ze konden rekenen  
op de steun van burgemeester Hans Eyssen.

In Holsbeek vind je nog een goede 5 km authentieke 
kasseiwegen, verspreid over 37 wegdelen.  
Vele kleine stukjes dus, van een paar honderd meter 
of zelfs maar een paar tientallen meters.

In 2001 speelde alleen de Chiro van Holsbeek-Plein  
in degelijke jeugdlokalen. Voor Hans Eyssen,  
vroeger zelf nog leider van de Chiro, was het  
snel duidelijk dat alle andere jeugdverenigingen  
ook nieuwe en veilige lokalen nodig hadden. 

Een aantal gemotiveerde trekkers sloeg de handen 
in elkaar om te starten met een nieuwbouw of een 
verbouwing. De initiatiefnemens konden meteen op de 
steun rekenen van Hans, zowel met raad en daad als 
met een stevige financiële bijdrage vanuit de gemeente.   

In 2005 trok de Chiro van Kortrijk-Dutsel in zijn 
nieuwe lokalen. In 2010 volgde de Chiro van 
Holsbeek-Dorp.

In 2016 knipte Hans het lintje door van de 
nieuwbouw voor de KLJ van Nieuwrode. 
Vandaag kunnen alle kinderen van onze gemeente 
zich op zondag komen uitleven in een mooi,  
proper, veilig lokaal, waar het altijd warm is:  
zowel warm van hart, als warm van temperatuur  
in de winter.

Casper komt hier  
binnenkort naar de chiro. 
Schitterend vooruitzicht! 
Michiel en Arthur  
wachten nog even.

Pieter
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