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ROTSELAAR

Het domein is onderverdeeld 
in een noordelijke (zwem-, 
vis- en surfvijver De Plas, 
sporthal De Meander en 
omgeving) en een zuidelijke 
zone (domein Toren ter Hei-
de). De groene vallei van de 
Winge doorkruist de twee 
flanken en verzekert het na-
tuurkarakter van het gebied. 

Het gemeentebestuur ont-
wikkelde een visie op de 
recreatieve functies op het 
domein en wenst dat de ver-
nieuwingen ten goede komen 
aan de hele bevolking en het 
verenigingsleven.

Voor de realisatie wil men be-
roep doen op het concept van 
de publiek-private samen-
werking. Zo zal de gemeente 
samen met private partners 
nagaan welke mogelijkheden 

er zijn. Deze samenwerking 
verlaagt de kostprijs. Het is 
de bedoeling een aantrekke-
lijk programma op te stellen 
waarbij de privé-partners 
mee investeren in de uitbouw 
van het domein. 

In haar zoektocht naar geïn-
teresseerde partners stelt de 
gemeente enkele projecten 
voor die zeker in het plan 
moeten worden opgenomen. 
Zo plant men een polyvalen-
te fuifzaal voor ± 500 perso-
nen. Deze zaal zal ook kun-
nen worden gebruikt voor 
o.a. toneelrepetities, muzie-
kopleidingen en evenemen-
ten. Om de geluidsoverlast te 
beperken kan deze zaal deels 
onder de grond worden ge-
bouwd.

Daarnaast is het de bedoe-
ling ruimte te creëren voor 

diverse buitensporten: bas-
ket, street-soccer, skating,... 
Bovendien plant de gemeente 
ook de aanleg van een kunst-
grasveld. 

Op dit kunstgrasveld, dat 
zeer intensief kan gebruikt 
worden, zal de gemeente een 
uitgebreid aanbod doen van 
jeugdopleidingen, o.a. jeugd-
voetbal. Dit kunstgrasveld 
biedt daarvoor de ideale ba-
sis. De (voetballende) jeugd 
van Rotselaar zal dus zeker 
en vast de kans krijgen om 
zich sportief en recreatief uit 
te leven!

Ook aan seniorenrecreatie 
wordt gedacht, met o.a. pe-
tanque-banen. De sporters 
kunnen ook rekenen op aan-
gepast sanitair en kleedka-
mers.

Daarnaast wordt ook ruimte 
gemaakt voor de speelplein-
werking. Een infrastructuur 
op maat verzekert de toe-
komst van deze succesvolle 
jeugdopvang.

Ten slotte is er aandacht voor 
parkeergelegenheid: een de-
gelijke fietsenstalling en een 
overflowparking. 

Daarnaast schuift de gemeen-
te een ‘optioneel programma’ 
naar voren. Het is de bedoe-
ling een totaalprogramma op 
te stellen waarbij de privé-
partners mee investeren. De 

gemeente heeft alvast enkele 
facultatieve voorstellen: een 
uitbreiding van sporthal ‘de 
Meander’, de exploitatie van 
het sportcomplex, een well-
ness-center, bed&breakfast, 
een binnenspeeltuin, een 
Finse piste, tot de bouw van 
trekkershutten.

Door deze PPS-constructie 
beoogt de gemeente privé-
partners aan te trekken. Zij 
zullen de gemeentelijke in-
vesteringen mee betalen en 
helpen op die manier de in-
woners een kwalitatieve in-
frastructuur aan te bieden. 
De privé-partners kunnen 
natuurlijk ook van belang 
zijn bij de latere exploita-
tie, mits goede afspraken en 
verzekerde faciliteiten voor 
onze inwoners (bv. goedko-
pere tarieven).

Ter Heide willen we, met res-
pect voor de natuur, omvor-
men tot een uniek en modern 
recreatiedomein waar de in-
woners van Rotselaar nog 
lang geniet van hebben!

■ Ter Heide is een uniek recreatiedomein waarvan de ge-
meente, dankzij aankopen vanaf 1998, een kleine 10 ha in 
bezit heeft. Het gemeentebestuur wil dit domein een nieuw 
elan geven. Daarbij staat de herwaardering van de recreatie-
functie centraal.

Domein ter Heide: 
 Betaalbare recreatie 
voor iedere inwoner van Rotselaar!

Begin september legde 

Carine Goris de eed af 

als nieuw gemeente-

raadslid, in opvolging 

van Livy Van den Eynde. 

Wij wensen Carine een 

succesvol mandaat toe 

en danken Livy voor het 

geleverde werk de voor-

bije twee jaar.
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Vooreerst zijn er de lokale 
speelpleintjes die de kin-
deren uit de buurt de kans 
moeten geven om in een 
open en groene ruimte dicht 
bij huis te ravotten. De ge-
meente ziet er op toe dat er 
bij elke nieuwe verkaveling 
plaats wordt gemaakt voor 
een nieuw speelpleintje. Ook 
in het verleden werden er in 
Rotselaar heel wat van deze 
speelpleintjes aangelegd. 
Door de jaren evolueerden 
de noden, maar ook de re-
glementering op de speeltui-
gen werd veel strenger. 

Daarom besliste het ge-
meentebestuur om de speel-
pleintjes een nieuwe impuls 
te geven en de veiligheid 
krijgt daarbij een belangrij-
ke plaats. De speelpleintjes 
moeten een veilige onder-
grond hebben, de speeltui-
gen dienen te beantwoorden 

aan de bijzonder strenge 
Europese criteria en ook het 
verkeer rond het speelplein 
moet aangepast zijn aan spe-
lende kinderen.

De afgelopen maanden werd 
een inventaris opgemaakt 
van de toestand van de speel-
tuigen en -pleintjes. Mo-
menteel wordt onderzocht 
welke toestellen worden te-
ruggeplaatst en waar nieuwe 
moeten komen. Binnen drie 
jaar moeten de speelpleintjes 
een volledig nieuw uitzicht 
krijgen! Vanaf dan komt het 
erop aan de speelpleintjes 
permanent te onderhouden.

Ondertussen zijn ook de 
‘Speelstraten’ een succes. 
Op vaste dagen wordt de 
straat verkeersvrij gemaakt 
en krijgen de jongeren de 
kans zich uit te leven. Deze 
zomer werden speelstraten 

georganiseerd in o.a. de Am-
bachtstraat, de Uitweg, de 
Kerkweg, de Vlasselaarweg, 
de Veldstraat en de Toren-
hoflaan. Natuurlijk moet dit 
initiatief door de buurt zelf 
worden gedragen, maar de 
gemeente ondersteunt dit. 
We hopen dat dit ook vol-
gende zomer een vervolg 
kent!

Daarnaast is ook Speelplein-
werking ‘De Schavuit’ voor 
vele kinderen (en ouders) een 
vaste waarde. De Schavuit is 
meer dan louter kinderop-
vang. Tijdens de zomer- en 
paasvakantie kunnen vele 
kinderen, o.l.v. gekwalifi-
ceerde monitoren, genieten 
van een degelijk en ontspan-
nend aanbod kinderpret. 
Deze zomer had de speel-
pleinwerking gemiddeld 100 
kinderen per dag: een serieu-
ze stijging. Dankzij de talrij-
ke moni’s en het engagement 
van de speelpleinstuurgroep 
zorgt de gemeente voor een 
goede kwaliteit vakantie-
kinderopvang, iets wat in de 

omliggende gemeenten al-
lang geen evidentie meer is!

Last but not least willen we 
ook de verenigingen in de 
spotlights zetten! Rotselaar 
heeft vele jonge vrijwilligers 
die zich elke week inzetten 
voor hun (jeugd)beweging. 
Die inzet betekent veel voor 
het gemeenschapsleven! 
Naast de jeugdsubsidies 
worden de verenigingen ook 
geholpen bij de organisatie 
van hun kampen: de gemeen-
te financiert bv. het transport 
van het kampmateriaal. Ook 
de jeugdverenigingen die hier 
op bezoek zijn kunnen altijd 
rekenen op een gastvrije ont-
vangst in Rotselaar! 

U ziet: voor CD&V is een 
gezinsvriendelijk jeugdbeleid 
meer dan een slogan! We zijn 
permanent in de weer om 
het u en uw (klein)kinderen 
naar de zin te maken in onze 
gemeente! Ook de afgelopen 
maanden, zo blijkt, is dit 
weer gelukt...

■ Als gezinspartij vindt CD&V Rotselaar het belangrijk dat 
jonge mensen zich kunnen uitleven en ruimte hebben om te 
spelen in eigen gemeente. We schuiven vier concrete uitgangs-
punten naar voren.

CD&V 
ZOMERT MEE 
MET DE 
 ROTSELAARSE 
  JEUGD



De Winterdijk zal meer dan 
500 woningen in en rond de 
Hellicht beschermen tegen 
overstromingen. In 2003 be-
sliste het Gemeentebestuur 

kordaat dat er bijkomende 
maatregelen nodig waren in 
de strijd tegen het overstro-
mingsgevaar. Het algemene 
principe om de Winterdijk 

zoveel als mogelijk buiten de 
tuinen van de inwoners aan 
te leggen stond hierbij cen-
traal. Talloze vergaderingen 
volgden om de beste oplos-
sing te voorzien. Vandaag 
plukken we de vruchten van 
de inzet van het gemeente-
bestuur en mogen we fier 
zijn dat de bouwvergunning 
werd afgeleverd.
De plannen voorzien, ten 
westen van de Provincie-
baan, in de bouw van een 
nieuwe dijk die de aanwe-
zige woonzone zal indijken. 
Aan de binnenkant van de 
dijk komt er een gracht die 
het hemelwater verzamelt en 
dit afvoert naar een pomp-
station. Tussen de Provincie-
baan, de Hellichtstraat, de 
Winge- en de Demervallei 

voorziet men de bouw van 
een winterdijk aan de rand 
van de vallei. De bedreigde 
woonzone wordt ook hier 
ingedijkt en het overtollige 
water wordt samengebracht 
in een dijkgracht met een ste-
vige buffercapaciteit. Ook ter 
hoogte van de Winge wordt 
de plaatselijke afwatering 
herbekeken en zal men maat-
regelen nemen zodat het wa-
ter controleerbaar wordt.

In een volgend stadium volgt 
de aanbesteding en zal de 
N.V. Zeekanaal verder con-
tact opnemen met de eige-
naars van de in te nemen 
gronden. We zullen dit dos-
sier natuurlijk nauwlettend 
opvolgen!

■ Op zondag 28 september kreeg onze gemeente de titel 
‘FairTradeGemeente’. Dit wil zeggen dat we er mee voor 
zorgen dat producten van eerlijke handel en duurzame land-
bouw hun weg vinden naar onze inwoners.

De start werd gegeven op de gemeenteraad van september 
2006 en sindsdien is een trekkersgroep bezig de volgende zes 
criteria te behalen.

1. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in haar aan-
koopbeleid.
2. In winkels, cafés en restaurants kunnen klanten fairtrade-
producten kopen.
3. Scholen, verenigingen en ondernemingen trekken de kaart 

van eerlijke handel. Bij feesten, opendeurdagen, activiteiten.
4. De lokale landbouwers krijgen een stevig duwtje in de rug.
5. Er is een werkgroep die het vuur brandend houdt.
6. De pers wordt ingelicht, er wordt over gesproken en ge-
schreven. En er zijn evenementen.

Heel wat organisaties, verenigingen en scholen engageren zich 
voor fairtrade en brengen dit onder de aandacht. De horeca- 
en handelszaken die fairtrade producten aanbieden dragen de 
‘ik ben verkocht’ sticker.

Er is al een ruim aanbod van fairtrade producten in Rotselaar 
en je kan deze gemakkelijk herkennen aan het ‘Max Havelaar’ 
etiket.

■ De plannen om de langverwachte Winterdijk aan te leggen 
worden concreet nu de Vlaamse Overheid de bouwvergun-
ning goedkeurde. Na een procedureslag van meer dan twee 
jaar krijgt Rotselaar eindelijk de vergunning om de dijk aan 
te leggen.

Winterdijk beschermt rotselaar 
   tegen overstromingsgevaar!

Rotselaar is fairtrade-gemeente!
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Colofon

Op 15 november heeft iedereen de kans om zich nog eens ste-
vig te amuseren of om met vrienden af te spreken in één van 
de gezellige zithoekjes van de loungebar. 

Geen verplichte aanwezigheid, maar een evenement waar ie-
dereen gewoon bij wil zijn!

Vanaf 21u bent u van harte welkom op dit ‘Bal Populaire’: in 
de grote zaal voor de vele optredens en in de prachtige lounge 
om even te relaxen en te genieten van een lekker aperitiefje!

Programma

- De Sublimo’s - (22u-23.30u)

Als je subliem moet zijn, neem je toch gewoon De Sublimo’s! 
Raf Van Brussel (ambiancebeest, bekend van o.a. Plane Va-
nilla, Sunny Side Up en talloze radio- en tv-projecten), Charles 
van Domburg (legendarische frontman van The Magical Fly-
ing Thunderbirds), en Bert Gielen (pianist bij Axelle Red, Jan 
Leyers, en andere muziekmonumenten).
Deze drie op één podium, samen met hun topdanseressen: dat 
is het recept voor een Subliem en spetterend feest!

- DJ Zaki & DJ Acts - (00.00u-01.30u)

Zaki: niet alleen de vader van 2 Many DJ’s / Dewaele Bro-
thers, maar eigenlijk de godfather van álle Vlaamse deejays, 
neemt na De Sublimo’s de honneurs waar. De Grand Cru van 
de deejays: dit moet je dus zien, voelen, beleven … en vooral 
horen!

- Dj D-Stroy - (1.30u-04u)

DJ D-Stroy is als geen ander bekend met het Vlaamse nacht-
leven en tovert elk evenement om in een mega-party! De or-
ganisatie van Marktrock benoemde hem tot vaste huis-dj van 
het Marktrock-café en ook op de oude markt is hij méér dan 
bekend. Deze Dj draait een mix van alle bekende danshits en 
combineert diverse muziekstijlen tot één mega-feestmoment!

VVK: € 5 - Kassa: € 7

Bal Populaire
15 november 2008

De Meander

■ Vanaf dit jaar maakt het burgemeestersbal plaats voor een 
totaal nieuwe formule: een spetterende dans- en praatavond 
waar iédereen op welkom is! Het wordt een schitterend event 
dat een avondvullend totaalprogramma biedt rond muzikale 
topacts en entertainment in een sfeervol kader.


