
Op 26 maart opende KLJ 
Nieuwrode officieel hun nieuwe 
lokalen. Met veel inzet van leiding, 
ouders en sympathisanten 
slaagden ze er in dit prachtig 
gebouw neer te zetten voor 
honderden kinderen en jongeren 
in Nieuwrode en omgeving. 
In zijn speech loofde CD&V-
burgemeester Hans Eyssen de inzet van 
de vrijwilligers: “Ik weet dat de grootste 

beloning voor al die mensen is dat in dit 
prachtig gebouw een stukje van hun 
eigen bijdrage zit.”
Daarnaast vertelde Hans dat het voor 
hem persoonlijk de mooiste dag was in 
zijn loopbaan als burgemeester: “Eén 
van de belangrijkste redenen voor mij 
om aan politiek te beginnen was omdat 
ik destijds vond dat de gemeente te 
weinig deed om   jeugdbewegingen  te  
ondersteunen. Ik rolde vervolgens in de 

politiek, schreef mee aan 
subsidieringsreglementen en keurde 
verschillende projecten goed. En 
vandaag is de cirkel rond. Na nieuwe 
lokalen voor de drie andere Holsbeekse 
jeugdverenigingen is nu ook onze 
jongste jeugdvereniging, KLJ 
Nieuwrode, onder dak. Een geweldig 
gevoel!"
De volledige speech van Hans is te lezen 
op www.holsbeek.cdenv.be. 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Soetkin Suetens 
(soetkin_suetens@yahoo.com)
www.holsbeek.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvholsbeek/

in HOLSBEEK
Holsbeek.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Holsbeek Juni 2017

Een nieuwe school in Nieuwrode! 
In 2021 zal een prachtige nieuwbouw de oude gebouwen uit de eerste helft 
van vorige eeuw vervangen. 
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8 jaar lang stond het ontwerp van de nieuwe 
school voor Nieuwrode op de wachtijst voor 
subsidies. Maar nu is er groen licht!
Samen met de dienst voor gebouwen, 
tekende Rudy Janssens,   schepen van 
openbare werken, het plan uit voor de  
vervanging van de oude school die dateert uit 

1948. Zo komt er onder andere een 
polyvalente zaal, een refter, genoeg klassen 
voor het fors gegroeide aantal leerlingen en 
een bureau voor de directie bij. 
Na  de zomer van 2021  kunnen de kinderen 
genieten van een hele nieuwe school! 
Lees meer  op pagina 3. 

#Goedgebouwd!



Guido 
is trots op "zijn" uitschuifbare 
tribune in het gerenoveerde 

Buurthuis 

Warme maaltijden OCMW opnieuw een 
succes!

Sinds begin dit jaar bereidt het Sociaal Huis van Tielt-Winge de 
warme maaltijden, tot ieders tevredenheid. 

Na een grondige evaluatie besloot het OCMW een nieuwe leverancier te 
zoeken voor de warme maaltijden. "We kozen voor het Sociaal Huis van 
Tielt-Winge", zegt Inge Claes, OCMW-voorzitter. Erik Boon en Maria 
Vrancken, raadsleden, vullen aan: "Er wordt met dagverse 
seizoensproducten gekookt, op maat van onze cliênten en hun dieeteisen. 
Het aantal gezinnen dat een warme maaltijd neemt, is sindsdien fors 
gestegen. Het is duidelijk dat het eten de mensen terug smaakt! "
Wil jij ook dagelijks een warme maaltijd bestellen?
Contacteer het OCMW: Ann De Caussemaeker   016 31 42 83  

Guido Peers, gemeenteraadslid maar vooral al 
jarenlang de bezieler van cultuur in Holsbeek en de 
wijde omgeving, zette met zijn gekende energie en 
doorzettingsvermogen de schouders onder de 
renovatie van het Buurthuis. 
Het resultaat mag gezien worden! 

"Holsbeek verdient een gemeenschapscentrum waar 
Holsbekenaren hun cultureel ding kunnen doen". We hoorden 
het Guido vaak zeggen. 
De voorbije jaren kreeg het Buurthuis in Nieuwrode een grondige 
opknapbeurt. Het dak, verwarming, isolatie, vloer en sanitair 
werden  allemaal stevig vernieuwd. In de laatste fase waren het 
interieur van de keuken, de kleedkamer en de grote zaal aan de 
beurt.  

Kers op de taart is de uitschuifbare tribune die deze maand het 
Buurthuis binnengerold werd. 
Guido vertelt trots: "Met de tribune  bieden we plaats aan 130 
toeschouwers van onze toekomstige concerten, optredens en 
misschien wel toneelopvoeringen!". 

Opgeplooid laat de tribune nog plaats genoeg in de zaal om de 
traditionele eetfeesten van onze bloeiende verenigingen 
voldoende tafel- en stoelruimte te geven. 
Het uitschuiven gebeurt elektrisch en is snel te leren. 

We kijken al uit naar het grote openingsweekend in oktober! 

Nieuwe school én schoolomgeving 
 
Naast de bouw van het nieuw schoolgebouw krijgt ook 
de schoolomgeving een facelift. De heraanleg van 
Nieuwrode-dorp zorgt voor een aangename én veilige 
schoolomgeving voor de leerlingen van het Anker. 

Door het wegnemen van de oude gebouwen kunnen we zowel 
de Appelweg als het Hoekje in de buurt van de school veiliger en 
gebruiksvriendelijker maken voor onze leerlingen. Dit loopt 
samen met de heraanleg van de centrale as in Nieuwrode-dorp. 
De creche die nu in het oude gemeentehuis zit, zal natuurlijk ook 
een nieuwe plaats krijgen. De werken verlopen in twee fases 
tussen zomer 2018 en zomer 2021. Zo valt de bedrijvigheid op de 
school niet stil!

Het hele project zal 2 942 000 euro kosten. De Vlaamse Overheid 
subsidieert 1 700 000 euro van de totale kostprijs. 

PIeter, Nadine en Rudy bezoeken de start van de werken aan het 

wachtbekken 

CD&V Holsbeek pakt wateroverlast 
aan!
Onder impuls van CD&V-schepenen Rudy Janssens, 
Nadine van Horebeek en gemeenteraadslid Pieter 
Coosemans legt de gemeente Holsbeek een nieuw 
bufferbekken aan in de Sluisbeekstraat. Het 
bufferbekken moet  bij veel regen het overvloedige 
water opvangen en wateroverlast voorkomen. 

Schepen van Openbare Werken Rudy Janssens (CD&V) vertelt: 
"De Sluisbeekstraat krijgt heel wat water van de velden   te  slikken 
bij regenval. Het bufferbekken vangt het overvloedige water eerst 
op om het daarna geleidelijk terug te lozen. Op die manier 
stroomt niet alles in één keer naar beneden."

Met dit bufferbekken wil CD&V Holsbeek toekomstige 
wateroverlast in deze buurt  zoveel mogelijk voorkomen. 
#Goedgewerkt dus!

Ontwerp van de nieuwe inplanting 




