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Klaar voor de toekomst:
90 ideeën voor onze gemeente
De voorbije maanden vroegen we honderden inwoners: “Hoe zou jij Rotselaar omschrijven?”
Het antwoord? “Een groene gemeente met een centrale ligging, waar het fijn om wonen is.
En bovendien een warme thuis, met een sterk dorpsgevoel: da’s te danken aan het hechte
verenigingsleven en de vele evenementen.” Een antwoord dat ons als muziek in de oren klinkt.
De voorbije jaren hebben we – elke dag opnieuw – ons best gedaan om een groene, hechte
en levendige gemeente te creëren.
Maar Team Rotselaar denkt al vooruit… We broeden constant op ideeën die de toekomst
bepalen. Daarom bogen we ons ook over een tweede vraag: hoe zou Rotselaar er in de
toekomst best uitzien? Ook hier klonk het antwoord luid en duidelijk. En dat antwoord vormt
de basis voor ons toekomstplan.

De komende jaren willen we…
… veilig fietsen mogelijk maken en een voorbeeld zijn op vlak van duurzame mobiliteit
… onze groene ruimte beschermen
… de scholen verder moderniseren
… de dorpskernen leven inblazen met creatief ondernemerschap (steun aan handelaars, 		
pop-up, beleving, …)
… een aantrekkelijke woongemeente blijven, met een betaalbaar woningaanbod dat inspeelt
op nieuwe woontrends
… actieve inwoners (verenigingen) en kwetsbare burgers steunen
… luisteren naar iedereen (participatie)

Kortom, we zetten Rotselaar op de kaart met een gedurfde en vernieuwende toekomstvisie.
CD&V Rotselaar kiest voor ‘slim samenleven’. Hoe we dat doen? Dat ontdek je in dit toekomstplan, met een 90-tal ideeën voor Rotselaar, gespreid over vier werven (mobiliteit, zorg, wonen
en ontspanning).

#teamrotselaar

slim samenleven

Toekomstplan Rotselaar - Werchter - Wezemaal - Heikant

WERF 1: MOBILITEIT
Kinderen en ouders veilig naar school
•

Verkeersveilige en autoluwe straten aan alle scholen, met voorrang voor fietsers en voetgangers

•

Overflowparkings inrichten in de dorpscentra, die uitzonderlijk als extra parkeergelegenheid gebruikt kunnen worden:
—— Als randparking voor en na schooltijd, zodat de omgeving rond de schoolpoort zelf autoluw kan blijven
bij grote drukte (bv. evenementen, kermissen, begrafenissen, ...)

•

Strenge aanpak van verkeersovertredingen in de schoolomgeving

Meer fietsveiligheid maakt meer fietsplezier
•

Veilige en comfortabele fietspaden en goede fietsverbindingen tussen dorpscentra en
trekpleisters (scholen, sportcentrum, gemeentehuis, recreatiedomein, …)

•

(Her)aanleg van minstens 10 kilometer comfortabele voetpaden, waar je ook makkelijk
kan passeren met kinderwagens en rolstoelen

•

Fiets- en voetgangerstunnel die Heirbaan en Bert Leysenlaan met elkaar verbindt

•

Verlichte fietssnelweg naar Leuven en Aarschot via treinstations

•

Meer fietsstraten en goed onderhouden trage wegen bieden veilig en snel alternatief

•

Vernieuwen van minstens 20 kilometer fietspaden

•

Goed onderhouden fietspaden, in elk seizoen (sneeuw- en bladvrij)

•

Fietsverbinding tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan

De dresscode in ’t verkeer? Da’s de wegcode.
•

Woonerf of ‘zone 30’ in de dorpscentra bannen sluipverkeer en creëren verkeersveilige
en leefbare buurten
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•

Onze plannen voor de herinrichting van de centrale verkeersassen - met vrijliggende
fietspaden en veilige kruispunten - zijn klaar, nu ligt de bal in het kamp van de Vlaamse
overheid. We blijven ook druk uitoefenen om:
—— De Holsbeeksesteenweg her aan te leggen met nieuwe fietspaden en aan de rotonde een rechtstreekse
afslag (bypass) naar Wezemaal te voorzien (om de doorstroming van het verkeer te verbeteren)
—— Spitsstroken te voorzien op de autostrade E314 (tussen Leuven en Aarschot) om het sluipverkeer op de
Aarschotsesteenweg tegen te gaan

•

Digitale smiley- en snelheidsborden in woonbuurten, zodat chauffeurs er bewust minder
snel rijden

•

Extra politieploeg zorgt voor leefbare woonbuurten, door meer te controleren op snelheid
en verkeersovertredingen streng te bestraffen

•

Flitscamera’s in elke flitspaal en trajectcontrole op centrale verkeersassen

Voor een modern & toegankelijk station
•

Nieuwe stationsomgeving, met een ondertunneling van de spooroverweg aan de
Langestraat en nieuwe fietspaden.

•

Inzet van een rechtstreekse treinverbinding tussen Wezemaal en Brussel

•

Elk kwartier een stadsbus tussen Leuven en de rotonde in Rotselaar

•

Ijveren voor een nieuwe busverbinding tussen Werchter en Haacht

•

Toegankelijk station: aandringen bij de NMBS om perron te verhogen
en voldoende parking te voorzien

Mobipunten? Ja, Mobipunten
•

Mobipunten inrichten aan station, Werchter Brug, rotonde Rotselaar en Wezemaalplein,
met:
—— Deelauto’s en –fietsen
—— Beveiligde en overdekte fietsenstallingen
—— Elektrische laadpalen, WiFi en lockers

•

Het gemeentelijke wagenpark beschikbaar stellen als deelauto’s voor de inwoners
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Vernieuwingsprojecten voor verkeersveilige en leefbare buurten in élke
deelgemeente
•

Werchter
—— Nieuwebaan: gescheiden riolering, vernieuwen rijbaan en aanleg fietspaden
—— Hanewijk: gescheiden riolering en vernieuwen rijbaan met verkeersremmende maatregelen
—— Grotestraat: gescheiden riolering, vernieuwen rijbaan met fietspaden
—— Vondelweg: gescheiden riolering, vernieuwen rijbaan en inrichting als fietsstraat

•

Rotselaar
—— Kapelstraat, Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat: gescheiden riolering met vernieuwde straten en
voetpaden met inrichting als woonerf en fietsstraten
—— Walenstraat: gescheiden riolering en nieuwe rijbaan met verkeersremmende maatregelen

•

Heikant
—— Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat: gescheiden riolering met vernieuwde straten en
fietspaden met verkeersremmende maatregelen

•

Heikantberg
—— Elzendreef, Kwikstaartweg, Esdreef: gescheiden riolering en nieuwe rijbaan met inrichting als woonpark

•

Wezemaal
—— Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad: gescheiden riolering met vernieuwde straten en verkeersremmende maatregelen & inrichten van woonerf in deel Eektstraat
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WERF 2: ZORG
Het beste medicijn tegen eenzaamheid? Een buur(t) die luistert.
•

Uitbouw ‘Huis van het Kind’, met opvoedingsondersteuning voor jonge ouders tijdens
opvoedingscafés

•

Een aanspreekpunt in elke buurt (i.s.m. buurtcomité, postbode, wijkagent, …), zodat we
eenzaamheid kunnen herkennen en een helpende hand kunnen aanreiken

•

Ondertekening en uitvoering van de engagementsverklaring ‘Global goals, local focus’,
met 17 duurzame en wereldwijd erkende ontwikkelingsdoelstellingen. Want ook lokaal
kunnen we ons steentje bijdragen aan een betere wereld.

•

Eén keer per week in elke deelgemeente een middagrestaurant, waar senioren genieten
van een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd én van elkaars gezelschap

•

Eén centraal contactpunt voor alle seniorendiensten

•

Vrijwilligersloket: ondersteuning van vrijwilligers, vorming en goede afstemming van
vraag & aanbod

•

Internationale solidariteit: ondersteuning voor en bewustmaking van inwoners die in het
buitenland ontwikkelingsprojecten organiseren

Onze kinderen, de toekomst van Rotselaar
•

Strijd tegen kinderarmoede:
—— Participatiecheques geven elk kind – ook kinderen uit kansarme gezinnen - de kans om deel te nemen
aan ontspannende, sportieve en culturele activiteiten
—— Bewustmakingsacties van Sociaal Huis bij kinderen en ouders via scholen en ouderraden, om kinderarmoede op het spoor te komen en te verhelpen

•

Kwalitatief onderwijs, met extra zorg wanneer nodig:
—— Gloednieuwe kleuterschool en kinderopvang ‘De Kameleon’ in Werchter
—— Vernieuwing turnzaal van de gemeentelijke basisschool ‘Het Nest’ in Wezemaal
—— Scholenplatform opstarten, waar alle scholen van Rotselaar overleggen en hun kennis en ervaring
delen
—— Inzet van zorgondersteuning, in de vorm van zorguren en persoonlijke begeleiding van kinderen die
het wat moeilijker hebben op school
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•

Kinderopvang helpt ouders om werk en gezin te combineren:
—— Flexibele kinderopvang, die gegarandeerd plaats biedt aan elk kind, meteen aansluit voor en na
schooltijd en mee evolueert met de wensen van de ouders en de noden van de kinderen
—— Uitbreiding aanbod activiteiten tijdens vakantieperiodes (ook voor 12- tot 14-jarigen)

•

STEM-ateliers om jongeren warm te maken voor technologie

Oud worden in jouw vertrouwde buurt
•

Buurtwinkels en markten in dorpscentra stimuleren

•

Nieuw aanbod dagopvang ondersteunt mantelzorgers: ook dagopvang thuis, bijvoorbeeld voor dementerende mensen of bejaarden die slecht te been zijn

•

Voldoende, betaalbare en kwalitatieve thuiszorgdiensten (poetsdienst, maaltijd aan huis,
klusjes, …)

•

Meer zitbanken in elke buurt, om gezellig bij te praten met buren, vrienden of (klein)
kinderen

•

Winkels en openbare gebouwen toegankelijk maken, door oprijplatformen voor
kinderwagens en rolstoelen te voorzien

•

Woonzorgcentra openstellen voor iedereen als ontmoetingsplaats (bv. organisatie van
buurtactiviteiten), zodat de inwoners contact houden met de omgeving
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WERF 3: WONEN
Groen in je buurt geeft zuurstof aan je leven
•

Minstens één groene open ruimte in elke dorpskern, waar je kan ontspannen, bijpraten,
sporten, …

•

Alle dorpspleinen inrichten als ontmoetingsplaats, niet louter als parking voor auto’s

•

Minder bouwen in de open ruimte met actief en gecontroleerd behoud van groen

Betaalbaar en comfortabel wonen in je eigen nest
•

Wooninfopunt promoten, waar je gratis advies kan inwinnen wanneer je (ver)bouwt

•

Premie voor senioren of mensen met een beperking die hun huis verbouwen, zodat ze
langer in hun eigen woning kunnen blijven (bv. aangepaste douche, slaapkamer
beneden, een zitlift, …)

•

120 nieuwe sociale woningen in Rotselaar tegen 2024 (te huur of te koop)

•

Divers en betaalbaar woningaanbod (mix van seniorenwoningen, kleine appartementen
voor jonge gezinnen en sociale woningen), door samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappij en private bouwpromotoren

•

Betaalbare assistentiewoningen in de dorpskernen, zodat je levenslang kan blijven wonen
in je eigen buurt

S(c)hop leven in je buurt
•

Beleving in de dorpen brengen door ambachten en streekproducten te promoten en
leegstaande panden in de kijker te zetten (bijvoorbeeld met een aanmoedigingspremie
voor pop-ups)

•

Buren elkaar terug vaker laten ontmoeten, door het aantal buurtcomités te verdubbelen
en deze buurtcomités te begeleiden bij de opstart (bv. met een vrijwilligersverzekering

•

Tijdige en duidelijke communicatie naar bewoners en handelaars bij openbare werken

•

‘Raad Lokale Economie’ opstarten: een overlegplatform waar de gemeente ondernemers
(bedrijfsleiders, handelaars & vrije beroepen) samen het economisch beleid uitstippelen

•

Contactpunt opstarten met eerstelijnsinfo voor handelaars, ondernemers & vrije beroepen

#teamrotselaar
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•

Duurzaam hergebruik aanmoedigen door
—— Repair Café’s, waar mensen samenkomen om spullen te repareren (bv. kleding, meubels, fietsen, …)
onder begeleiding van deskundige vrijwilligers
—— Thematische ruil- en weggeefbeurzen, waar inwoners overbodige spullen kunnen ruilen of weggeven

Oranje zorgt voor blauw op straat
•

Aanwezigheid van wijkagent in jouw straat uitbouwen, zodat Rotselaar een veilige
gemeente blijft

•

Krachtdadige aanpak van overlast en (kleine) criminaliteit door de politie

•

Camerabewaking op cruciale plaatsen (bv. aan het station) om (fiets)diefstal, drugs en
vandalisme te bestrijden (smart security)

•

Begeleiding bij de opstart van Buurt Informatie Netwerken (BIN), waarin burgers elkaar
waarschuwen voor inbraken en overlast

•

Een propere omgeving ontmoedigt vandalisme: daarom voorzien we nette buurtpleintjes
met speeltuigen, goed onderhouden speelbossen en verzorgde begraafplaatsen

•

Versneld omschakelen naar milieuvriendelijke ledlampen, die je ’s nachts kan dimmen (in
plaats van te doven)

•

Strijden voor eerlijke spreiding van vliegverkeer: wij zijn resoluut tegen de nieuwe
vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’

#teamrotselaar
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WERF 4: ONTSPANNING
Rotselaar verenigt
•

Gemeentelijke infrastructuur (scholen, sportzalen, vergaderlokalen, ...) openstellen voor
clubs en verenigingen wanneer deze niet in gebruik is
—— Bv. kinderopvang als ontmoetingsplaats voor de buurt
—— Bv. loods als repetitielokaal voor creatieve inwoners

•

Uitleendatabank lanceren, zodat verenigingen, bewonersdiensten, lokale handelaars en
de gemeente gemakkelijk onderling materiaal, infrastructuur en lokalen kunnen delen en
reserveren

•

TROTS-dag voor alle inwoners organiseren (bijvoorbeeld met Fata Morgana tussen
buurtverenigingen)

•

Nieuwjaarsdrink organiseren en buurtfeesten stimuleren om mensen en buurten samen
te brengen

•

Gemeenschappelijke studeerruimte voor studenten tijdens de blokperiodes

Beleef Rotselaar
•

Originele initiatieven op Domein ‘Ter Heide’: drijvend zwemponton, waterspringkasteel,
zomerse pop-up-bar aan ‘De Plas’

•

Gezellige ontmoetingsplaatsen inrichten, met inbreng van de buurtbewoners (naar het
voorbeeld van het Festival Park Werchter, Demerbroekpark, Wijngaardberg, soldatenbrug
Demerdijk, ...)

•

Rookvrij maken van de zwemzone op recreatiedomein ‘Ter Heide’

•

Goed onderhouden speelterreinen in elke buurt en outdoor sporttoestellen op recreatiedomein ‘Ter Heide’

Elk talent verdient een podium
•

Jeugdcultuur promoten door nieuwe ideeën van de jongeren financieel te steunen (fuifcheques, podiumvlees, DJ-contest, gamemarathon, kinderfuif, oordoppenactie, ...)

•

Kunst in het straatbeeld: streetart aanmoedigen via een wedstrijd (kunst in tunnels, op
openbare plaatsen, op elektriciteitskasten, …)

•

Modern aanbod in de bibliotheek, waar we rekening houden met voorstellen van de lezers
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Wat er leeft in de buurt… wordt bepaald door wíe er leeft
•

Digitaal participatieplatform, zodat je je kan uitspreken over verschillende aspecten van
het beleid (bijvoorbeeld buurtbevraging, jeugdenquête, …)

•

Digitaal informeren met gerichte nieuwsbrieven, online activiteitenkalender en sociale
media

•

Kruisbestuiving en samenwerking tussen adviesraden, onder andere tijdens een jaarlijks
inspiratie- en overlegmoment

Bedankt Rotselaar!
De essentie van politiek? Dat is luisteren en tussen de mensen staan. Daarom leggen we
voortdurend ons oor te luisteren. Dit toekomstplan kwam dan ook tot stand dankzij de goede
suggesties van vele inwoners.
Want #teamrotselaar is een open beweging. Via deze weg luistert CD&V naar de ideeën en
nieuwe inzichten van elke inwoner en vereniging. In de schoot van #teamrotselaar is ook de
‘Club40’ ontstaan. De ‘Club40’ groepeert 40 enthousiaste mannen en vrouwen, uit alle delen van Rotselaar, met verschillende achtergronden en zonder politieke binding. Deze groep
zit regelmatig rond de tafel en wijst ons op wat er leeft in onze gemeente. Zo bepalen deze
betrokken inwoners de thema’s en voorstellen in dit toekomstplan.
Daarnaast bedanken we ook deze adviesraden en verenigingen voor hun waardevolle
inbreng:
•

Unizo

•

Jeugdraad

•

Seniorenraad

•

Natuurpunt

•

Fietsersbond

•

Gezondheidsraad

•

Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

•

Bewonersplatform ‘maak je buurt mee’

•

Kindergemeenteraad

•

Adviesraad Personen met een Handicap

Ten slotte nog een woord van dank aan de vele inwoners van onze gemeente, die ons dagelijks
aanspreken en inspireren met hun ideeën en voorstellen.
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