
■ Voorwoord
In onze vorige editie lan-
ceerde ik een oproep om
tijdens de verkiezingspe-
riode op verstandige wijze
om te gaan met verkie-
zingspropaganda. Het
doet mij plezier dat reeds 3
partijen aan dergelijke
bespreking willen deelne-
men. Op ’t moment dat
deze CD&V-Direct ver-
schijnt, is een eerste over-
leg achter de rug.

Dat de verkiezingskoorts
toeneemt is voelbaar. Ze-
ker als je voorzitter bent
van de grootste lokale par-
tij en als je daarnaast ook
gemeenteraadslid bent,
voel je dat de zenuwach-
tigheid toeneemt bij de
oppositie.
Begin januari kondigden
wij aan met een kartellijst
CD&V/NVA naar de ver-
kiezingen te trekken. In-
tussen is duidelijk dat de
lijst zal getrokken worden
door burgemeester Dirk
Claes. Meer info vind je
verder in deze CD&V-
Direct.

De rest van de lijst krijgt
stilaan vorm. Ik beloof een
mix van ervaring, nieuw
bloed, jong en minder
jong, bekend en minder
bekend. Een lijst vol ver-
scheidenheid, met één
gemeenschappelijk punt:
iedereen is zich bewust van
de taak die hij of zij
opneemt en is bereid een
stukje Rotselaar te verte-
genwoordigen in de
OCMW- of gemeenteraad.
Niemand zal ‘zomaar’ op
onze lijst voorkomen.
Waar ‘anderen’ de ver-
plichte verdeling van 50 %
mannen en 50 % vrouwen
als een ‘verplichte gril’
zien, heeft het bij ons
geleid tot een gezond even-
wicht aan interessante én
geïnteresseerde mannen en
vrouwen. Nadat de lijst op
ons bestuur is goedge-
keurd, zullen wij die aan
jou communiceren.
Dit alles opdat je ook de
volgende jaren op je twee
oren kan slapen.

Werner Mertens
Voorzitter CD&V

Rotselaar

CD&V-afdeling Rotselaar
dankt Herman van ganser
harte voor zijn inzet en
engagement dat hij de laat-
ste jaren heeft getoond als
raadslid en als voorzitter
van het OCMW.
Herman heeft het OCMW
met een “groot hart” geleid
!!

Op voorstel van het CD&V-
bestuur,werden in de
OCMW-raad van 28 febru-
ari nieuwe functies toege-
kend en een nieuwe voorzit-
ter verkozen.

Andy De Boel volgt Her-
man Deroey op als raadslid
en Jean Van Buggenhout
werd aangeduid als lid van
het Vast Bureau, terwijl Jules
Philipsen deel zal uitmaken
van het overlegcomité
gemeente-OCMW.
Wies Vingerhoedt en Mia
Pollet blijven uiteraard
raadslid.

Gie Van Aerschot werd ver-
kozen als nieuwe OCMW-
voorzitter. 
Wie Gie wat beter kent,
weet dat hij reeds jarenlang
het wel en wee van het
OCMW op de voet volgt.
Gie studeerde voor maat-
schappelijk assistent en
werkt in het OCMW van
Leuven, eerst als maatschap-
pelijk werker en later als
hoofdmaatschappelijk wer-
ker. Momenteel heeft hij een
coördinatietaak in een
Leuvens OCMW-woon- en
zorgcentrum. Sedert april
2001 zetelt Gie als raadslid
en lid van het Vast Bureau in
het OCMW.

We zijn ervan overtuigd dat
deze vijf CD&V’ers en één
NVA’er, (samen zes van de
negen zetels in de OCMW-
raad!) een stevige basis vor-
men voor een sterk lokaal

sociaal beleid. Het OCMW
zal deskundig worden verder
bestuurd door dynamische
en bekwame mensen .

Vooral onze senioren, perso-
nen met een handicap, jonge
gezinnen die een goede kin-

deropvang zoeken in onze
kinderkribbe “De Hum-
meltjes” en onze kansarmen
kunnen op onze OCMW-
mandatarissen blijvend een
beroep doen.

■ Herman Deroey heeft in
januari ll. om gezondheids-
redenen ontslag genomen
als raadslid en voorzitter
van het OCMW. Gie Van
Aerschot is verkozen tot
nieuwe voorzitter.

Nieuwe voorzitter en 
nieuw raadslid van het OCMW
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brunch
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ROTSELAAR

Stemmenkampioen

Niet verwonderlijk als u
weet dat Claes in Rotselaar
de absolute en onbetwiste
stemmenkampioen is, waar-
door hij bij de vorige verkie-
zingen bijna 1/3de van alle

uitgebrachte stemmen achter
zijn naam kon schrijven. Het
bracht zijn partij dan ook
terecht een absolute meer-
derheid op met 12 van de 23
zetels.

Dit succes is voornamelijk te
verklaren omdat CD&V in
Rotselaar steeds vooruit
gekeken heeft en alle verkie-
zingsbeloften nagekomen
werden. Ook de voeling met
de inwoners, door geregeld
buurtbabbels te organiseren,
houdt de mandatarissen
alert.

Aandacht voor 
de mensen

Een beleid wordt immers
gevoerd vanuit de inwoners
met aandacht voor hun dag-
dagelijkse zorgen. Eén van
die zorgen is bijvoorbeeld
het vinden van betaalbare
bouwgrond. Dirk Claes
streeft hier voor het ter
beschikking stellen van nieu-
we bouwkavels aan schap-
pelijke prijzen in Werchter.

Een nieuwe bibliotheek met
culturele infrastructuur
wordt gerealiseerd in de
Mena. Tal van nieuwe fiets-
paden werden aangelegd en
oude kerkwegeltjes kregen
een opknapbeurt. De veilig-
heid in en rond de school-
omgeving wordt in overleg
met ouders en leerlingen nog
verbeterd. Onder impuls van
Dirk Claes werd in
Rotselaar het rusthuis
gebouwd, wat momenteel al
aan uitbreiding toe is.

Samen met kartelpartner N-
VA willen CD&V en aan-
voerder Dirk Claes op dit
elan verder bouwen aan een
gemeente waar het goed om
leven is. En dat ze daar al
goed in geslaagd zijn mag
blijken uit het feit dat
Rotselaar uitgroeide tot een
gemeente met méér dan
15.000 inwoners, waardoor
er bij de komende verkiezin-
gen van 8 oktober twee
extra zetels te verdelen zijn.

■ Bij de komende gemeen-
teraadsverkiezingen zal de
kartellijst in Rotselaar aan-
gevoerd worden door bur-
gemeester Dirk Claes.

Dirk Claes lijsttrekker kartel 
CD&V/N-VA Rotselaar

Wanneer: 
op paasmaandag, 17 april
2006 tussen 8u en 14u
Waar: in de kantine van
SK Plenke te Werchter

Voor de prijs van 10 euro
per persoon (5 euro voor
kinderen jonger dan 10
jaar) heeft u de keuze uit
verschillende soorten
brood en beleg, pistolets,
sandwiches, vers fruit,
yoghurt, pensen met
appelmoes en spek met
eieren

Om de eetlust wat aan te
scherpen kan u gratis deel-
nemen aan een natuur-
wandeling o.l.v. een gids
om 9u en 11u.



Tal van verenigingen moeten
elk jaar tellen op de financië-
le opbrengsten van hun fuif
en andere activiteiten om de
werking van hun vereniging
te garanderen. Voor JONG-
CD&V is er duidelijk een
grote nood aan een geschik-
te fuif- en evenementenruim-

te in onze gemeente met een
grotere capaciteit en vol-
doende faciliteiten. JONG-
CD&V gaat daarom mee op
zoek naar een alternatieve
locatie in onze gemeente.

De gemeente kocht vorig
jaar het voetbalterrein van
Sportief Rotselaar met bij-
horende kantine. Deze ter-
reinen zijn in recreatiegebied
gelegen aansluitend aan het
domein De Plas. De site rond
de toren heeft het voordeel
dat het centraal gelegen is in
onze gemeente en kan wor-
den geïntegreerd in het ganse
domein rond de Plas. Van de
vernieuwing van de Kantine
van Sportief Rotselaar op
het domein Ter Heide aan de
toren wil JONG-CD&V dan
ook gebruik maken om op
deze site werk te maken van
een degelijke fuifzaal en deze
uit te bouwen tot een recre-
atiepool in onze gemeente.

Naast de verdere ondersteu-
ning van de bestaande jeugd-
initiatieven stelt JONG-
CD&V voor om de bestaan-
de kantine van het voetbal-
terrein te vernieuwen en uit
te bouwen tot een bijkomen-

de multifunctionele ruimte
met fuif- en keukenfacilitei-
ten. Een ruimte die ook kan
worden uitgerust, zodat ze
als repetitielokaal kan
gebruikt worden voor talrij-
ke groepjes die momenteel in
Rotselaar her en der in onge-
lukkige omstandigheden die-

nen te repeteren.
Tevens bestaat de mogelijk-
heid om in de toekomst ook
de omliggende (recreatie)-
gronden te verwerven om
hierop nog andere recreatie-
ve activiteiten te ontwikke-
len die momenteel nog niet
of onvoldoende aan bod
komen.

JONG-CD&V 
Rotselaar
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Zo speelt het aantal leden
een rol, maar ook het aantal
activiteiten, het uitgeven van
een tijschrift, het aantal
kampdagen, de deelname
aan de jeugdraad en de vor-
ming van de leiding.

Elke jeugdvereniging steekt
wat tijd in het samenstellen
van een subsidiedossiertje,
we krijgen hiermee een mooi
beeld van hun werking en
last but not least, er komt
een aardige duit in de club-

kas.
Om u een idee te geven van
de subsidieverdeling van het
werkjaar 2005 geven we u
het volgende overzicht:

■ Elk jaar opnieuw wordt er conform het jeugdwerkbe-
leidsplan een subsidieverdeling opgemaakt voor de erken-
de jeugdverenigingen in onze gemeente. Teneinde de sub-
sidies zo correct mogelijk te verdelen wordt er aan de
jeugdverenigingen gevraagd om een aantal gegevens
nauwkeurig bij te houden.

Subsidieverdeling jeugdwerk Rotselaar

Werking Kampvervoer Project Lokalen Kadervorming Totaal

Scouts Rotselaar 2.539,67 3 210,71 3 1.322,99 3 2.163,94 3 113,30 3 6.350,61 3

Scouts Wezemaal 2.785,36 3 210,71 3 / 6.563,98 3 255,92 3 9.815,97 3

Scouts Heikant 2.423,49 3 210,71 3 / 4.797,16 3 / 7.431,36 3

Chiro Wezemaal 2.598,15 3 584,41 3 / 4.342,53 3 127,98 3 7.653,07 3

Chiro Werchter 2.612,08 3 298,13 3 / / / 2.910,21 3

JH Floere Bloes 2.351,87 3 / / 5.118,65 3 / 7.470,52 3

JH Mena 1.177,74 3 / / / / 1.177,74 3

Individuelen / / / / 743,70 3 743,70 3

■ Met het wegvallen van de veiling van Werchter en na de
verkoop van de Concordiazaal blijft er voor de jongeren
haast geen ruimte over om een fuif te organiseren. Fuiven
worden tegenwoordig georganiseerd in de eigen lokalen,
in het jeugdhuis Floere Bloes in Wezemaal of in een voet-
balkantine. Naast deze bestaande locaties blijft er nood
aan een bijkomende grotere zaal voor fuiven en andere
activiteiten.

Domein Ter Heide: Fuif- en recreatieruimte

Het vakje individuelen is
bestemd voor jongeren die
een vormingscursus gevolgd

hebben en die recht hebben
op een gedeeltelijke terug-
betaling van het inschrij-

vingsgeld.
Met deze bedragen krijgen
onze jeugdverenigingen een

appreciatie voor hun werk
en een stevige duw in de rug
om hun werking verder te

zetten.
Lucia Wouters, 

Schepen van jeugd

www.rotselaar.cdenv.be

APRES-SKI  FUIF
Vrijdag 24 maart 2006

Zaaltje ‘t Kaffee (aan rond punt)

APRES-SKI  FUIF
Vrijdag 24 maart 2006

Zaaltje ‘t Kaffee (aan rond punt)

Met jeneverbar en gratis vaten
(1ste vat om 21u30)     inkom gratis


