
■ Voorwoord
Voor je ligt opnieuw een
CD&V Direct boordevol
info, verslagen van recente
activiteiten en uiteraard de
bijpassende foto’s.

Na het verschijnen van de
vorige CD&V Direct, een
maand geleden, is er bin-
nen onze partij nog hard
verder gewerkt om tot een
goede, sterke, evenwichti-
ge en representatieve lijst
te komen. En het doet mij
veel plezier te melden dat
dit ook gelukt is. 

13 mannen en 12 vrou-
wen, 21 CD&V-ers en 4
N-VA-ers. 15 kandidaten
met ervaring, 10 nieuwko-
mers, waarvan 5 jongeren.
7 mensen uit Rotselaar, 4
uit de Heikant, 5 uit
Werchter en 9 uit
Wezemaal. Een gemiddel-
de leeftijd van 46 jaar. Dat
zijn de cijfers. 

Maar het belangrijkste zijn
natuurlijk de mensen ach-
ter de getallen. En dat zijn
stuk voor stuk waardevol-
le kandidaten. Nu reeds
zijn zij samen met de rest
van het bestuur bezig om
campagne en programma
tot een goed einde te bren-
gen.

Ook u kan trouwens uw
bijdrage leveren om ons
programma verder te stof-
feren: ga naar onze websi-
te www.rotselaar.cdenv.be
en klik op “contact”.  Zo
kan u een berichtje sturen
met uw voorstellen, ideeën
en opmerkingen. Ook
onze buurtbabbels, waar-
over elders in dit blad
meer, leverden heel wat
stof tot nadenken. Samen
met onze dagdagelijkse
contacten met elk van u,
zal ons dit helpen om een
stevig, realistisch en vooral
financieel haalbaar pro-
gramma te maken. 

O ja, de namen van onze
25 kandidaten heeft u nog
te goed... Maar daarover
binnenkort meer.

Werner Mertens
Voorzitter

Vondelweg
Nadat in 2003 de
Groddeweg en Kerkebroek
werden voorzien van een
duurzame verharding, werd
nu met de Vondelweg het
laatste stuk van de verbin-
ding uitgevoerd.

Grensstraat
Ook in de Grensstraat werd
een laatste schakel in de
fietsverbinding tussen
Rotselaar en Wilsele (en ver-
der naar Leuven) voorzien
van een verharding in beton
(ook landbouwweg).
Nu kun je vanuit Rotselaar-
Centrum , via het in 2004
aangelegde fietspad van de
“Gevel” –Astridstraat en het
nieuwe deel van de
Grensstraat ,langs rustige en
veilige fietspaden tot in het
centrum van Leuven rijden.

Kerkhofstraat en
Beninksstraat
In de Kerkhofstraat in
Rotselaar Heikant starten

eerstdaags (na het aanleggen
van een Belgacomkabel en
uitbereiding van de aardgas-
leiding) de werken voor de
aanleg van verhoogde fiets-
paden (langs beide zijden)
Door het toenemend gebruik
van de Kerkhofstraat door
fietsers - door het succes van
het station Wezemaal en de
grote drukte tijdens de
zomermaanden van de
Rotselaarse plas - werd deze
tussenschakel opgenomen in
het Provinciaal fietsroute-
netwerk, waardoor de
Provincie Vlaams Brabant
een subsidie van 30% toe-
kende.

Momenteel wordt door een
studiebureau het vooront-
werp gemaakt voor vrijlig-
gende fietspaden in de
Beninksstraat. Hier komt
aan beide zijden een vrijlig-
gend fietspad in rode beton,
vanaf de bestaande paden
aan de begraafplaats tot op
de grens met Holsbeek

(Nieuwrode). De aanvang
van de werken is gepland
voor 2006.

Fietsverbinding
Hanewijk – Werchter-
Centrum
Gezien de gevaarlijke situatie
om als fietser vanuit de
Hanewijk Werchter-Centrum
te bereiken zal ongeveer 50
m over de brug een “afrit”
van de Nieuwebaan naar het
Hoekje aangelegd worden.
Deze zal achter het OCMW
gebouw uitkomen op het
Werchterplein. 

Op de brug tot aan de afrit
zal een dubbelrichtingsfiets-
pad aangelegd worden,

waardoor  het parkeren van
zware vrachtwagens op de
brug verboden zal worden.

Omdat het hier gaat om 
een Gewestweg, waar de
gemeente het initiatief neemt
voor de werken, krijgen we
hiervoor een subsidie van
80% van het Vlaamse
Gewest in het kader van de
Mobiliteitsconvenant. De
werken worden dit jaar nog
aanbesteed. Zowel de
gemeente als het Vlaams
Gewest hebben al de nodige
kredieten hiervoor voorzien.

Frans De Cat 
Schepen van

Openbare Werken

■ In januari werd in de Vondelweg (Werchter) een laatste
schakel aangelegd in de fietsverbinding tussen Tremelo en
Holsbeek. 

Project 65+: de wijkagent centraal

In Rotselaar werden onder-
tussen al ruim 1000 senio-
ren door onze wijkagenten
bezocht en het is de bedoe-
ling dat ze alle 65-plussers
in onze gemeente bezocht
hebben tegen het einde van
dit jaar.  De senioren krijgen
zo persoonlijk contact met
hun wijkagent, waardoor ze
hem of haar achteraf sneller
durven aanspreken op zijn
dagelijkse ronde.

Van elk bezoek dat de wijk-
agent uitvoert, wordt een

rapporteringsfiche gemaakt
en de gesignaliseerde pro-
blemen worden als volgt
behandeld:
- Buurtproblemen trachten
de wijkagenten onmiddellijk
op te lossen.  Tot hier toe
slagen zij daar goed in
- Verkeersproblemen en
problemen met overdreven
snelheid worden doorgege-
ven aan de politie, die het
dan centraal probeert op te
lossen
- Sociale problemen worden
doorgegeven aan het

OCMW
- Vragen met betrekking tot
de infrastructuur komen bij
de gemeente terecht

De senioren worden schrif-
telijk op de hoogte gebracht
hoe hun tip/probleem zal
opgevolgd worden.

In praktijk is gebleken dat
heel wat senioren (ongeveer
50%) niets te melden heb-
ben en tevreden zijn in
Rotselaar te wonen. Bij de
andere helft gaan de klach-
ten heel vaak over kleine
ongemakken die toch voor
heel wat overlast of voor
een onveiligheidsgevoel zor-
gen. Door deze problemen
nu te detecteren, kan de

politie in nauwe samenwer-
king met de senioren en met
de verschillende diensten,
deze problemen gericht aan-
pakken.

Vaak volstaan eenvoudige
ingrepen om zowel het
onveiligheidsgevoel van de
tipgever als het leven van
andere buurtbewoners aan-
genamer te maken.

Ook de collegaburgemees-
ters van Tremelo en
Begijnendijk zijn blij dat ze
in ons project 65+ gestapt
zijn 

Dirk Claes
Burgemeester

D!RECT
Informatieblad CD&V - JAARGANG 5 - NUMMER 3 - MEI-JUNI 2006

ROTSELAAR

Fietsroute-netwerk nadert zijn
voltooiing

■ Eind 2004 nam ik het initiatief in onze politiezone
BRT dit project op te starten.  Doel is de wijkagent
bekend te maken bij onze senioren.  De 65-plussers zijn
voor de wijkagenten immers een belangrijke antenne
om problemen te signaleren.

Zopas werden de renovatie-
werken aan de noodwoning

in Provinciebaan 12 te
Rotselaar voltooid.
Het gemeentebestuur,
eigenaar van het
gebouw, zorgde voor de
renovatie en stelt het

opnieuw ter beschikking van
het OCMW.
Hierdoor beschikt het
OCMW weer over een goed
uitgerust gebouw voor de

opvang van mensen in nood.
Zowel asielzoekers als men-
sen die in een tijdelijke cri-
sissituatie verkeren, kunnen
er terecht. Hierdoor kan het
OCMW weer een van haar
belangrijkste taken waarma-
ken: het garanderen van
degelijke (tijdelijke) huisves-
ting van mensen in noodsi-
tuaties.

Maximaal vijftien mensen

kunnen in dit huis wonen.
Onze medewerkers zorgen
voor aangepaste en profes-
sionele begeleiding van de
bewoners.

Gie Van Aerschot
OCMW-voorzitter

Gerenoveerde

noodwoning

“Provinciebaan 12”

opnieuw in gebruik



De komst van de RUP’s was
reeds aangekondigd, nu
wordt er al volop aan
gewerkt.
Het ruimtelijk uitvoerings-
plan zonevreemde bedrij-
ven is het verst gevorderd:
er was reeds overleg met de
diensten van de provincie
en van ruimtelijke orde-
ning.
Voor de zonevreemde recre-
atie was er overleg met alle
betrokkenen. De clubs en
verenigingen kregen de
kans om hun ruimtelijke
behoeften in de toekomst

duidelijk te maken.
Hiermee kan nagegaan
worden in welke richting
het uitvoeringsplan moet
uitgewerkt worden.
Tenslotte het derde RUP: de
zonevreemde woningen.
Van alle zonevreemde
woningen werden foto’s en
een gedetailleerde beschrij-
ving gemaakt, met de
bedoeling aan alle betrok-
kenen zo veel mogelijk kan-
sen te geven. Hierover krijg
je zo snel mogelijk meer
informatie.

Ons gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan wordt op
deze manier verder gecon-
cretiseerd en uitgevoerd.

Hilde Van Laer
Schepen

ruimtelijke ordening
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De inwoners van een bepaal-
de buurt of deelgemeente
informeren over welke pro-
jecten er bij hen op stapel
staan. Luisteren naar wat er
leeft en vernemen waar men-
sen nood aan hebben in hun
buurt. Dat zijn twee van de
redenen waarom wij de afge-
lopen jaren 8 buurtbabbels
hebben georganiseerd in
onze gemeente. In de
parochiezalen van Werchter,
Rotselaar, de Heikant en
Wezemaal streken wij tel-
kens tweemaal neer met de
burgemeester, de schepenen,
de ocmw-voorzitter en de
raadsleden om naar u te lui-
steren. Na een kort informa-
tief gedeelte kregen jullie,
inwoners, ruimschoots de
kans om uiting te geven aan

jullie bezorgdheden. Vele
van de grote en kleinere
wensen werden intussen ook
verwezenlijkt. Thema’s als
veiligheid en openbare wer-
ken bleken u telkens nauw
aan het hart te liggen. 

Een papieren rondvraag was
ook een mogelijkheid
geweest. Maar wij kozen
ervoor om in levende lijve en
van persoon tot persoon met
honderden onder u persoon-
lijk in contact te komen. Wij
legden tijdens elke buurt-
babbel ons oor te luisteren
om ervoor te zorgen dat u
verder op u twee oren kan
slapen.

Ook de volgende jaren wil-
len we deze gewoonte verder

zetten. U hoeft echter niet te
wachten tot de volgende
buurtbabbel om één van

onze mandatarissen aan te
spreken, u komt ze iedere
week ook tegen op de talrij-

ke Rotselaarse activiteiten.
CD&V, midden de mensen,
weet u...

■ Sinds een tijdje bestaat het idee om op het grasveld aan
sporthal ‘De Meander’ een plek te creëren waar heerlijk
kan gespeeld worden..

Een andere activiteit die
inmiddels is uitgegroeid tot
een echte traditie, is de jaar-
lijkse brunch op
Paasmaandag. Ook tijdens
de Brunch, editie 2006, liep
De Wal in Werchter weer
mooi vol. 
Een wandeling voor de
sportievelingen, paaseitjes
voor de kleinsten en lekker
eten voor iedereen vormden
ook dit jaar de gekende
ingrediënten voor een sfeer-
vol samenzijn.
Voor de leden was er ook
nog een extraatje, want de
verkiezingslijst werd er met
meer dan 96% goedge-
keurd. Over die lijst meer
elders in deze CD&V
Direct.

Kinderen zijn graag buiten
en willen klimmen en klau-
teren, en vooral plezier bele-
ven.
Door een speeltuig te plaat-
sen met 13 verschillende
speelfuncties wordt aan al
deze kinderwensen voldaan.

De nieuwe speelvoorziening
is zo ingericht dat kinderen
met of zonder handicap
samen buiten kunnen spe-
len. Door samen te spelen
leren kinderen met elkaar
om te gaan, rekening met
elkaar te houden en grenzen

te verleggen.

Het creëren van een spee-
lomgeving waar kinderen
vriendschappen en sociaal
gedrag leren ontwikkelen is
een verstandige investering
en bevordert de leefbaarheid
van een buurt. 

Laat de zomer nu maar
komen, wij zijn er klaar
voor!

Lucia Wouters
Schepen van jeugd

BuurtbabbelsBuurtbabbels

Als wij willen spelen….Als wij willen spelen….

Brunch Ruimtelijke
Uitvoerings

Plannen (RUP)

V.l.n.r.: Frans De Cat, Dirk Claes, Werner Mertens en Hilde Van Laer


