
CARINE GORIS
  WORDT NIEUWE SCHEPEN
Op 31 december komt er, zoals twee jaar geleden werd beslist, een einde aan het 
schepenmandaat van Frans De Cat. Oorspronkelijk was voorzien dat hij zou wor-
den opgevolgd door Livy Van den Eynde, maar doordat zij ontslag heeft genomen 
als gemeenteraadslid is dit niet meer mogelijk. Het partijbestuur van CD&V Rot-
selaar heeft daarom beslist om Carine Goris voor te dragen als nieuwe schepen.
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rotselaar
Elkaar een gelukkig jaar wensen is 
goed. Samen aan een gelukkig jaar 
werken is beter.

Overal waar mensen voor elkaar kiezen, 
kiezen zij voor een betere samenleving. 
Door de zaken aan te pakken, door 
creatief te zijn en te ondernemen blijkt 
dat mensen tot grote daden in staat zijn. 
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuis-
zorg, jeugdverenigingen en nog veel meer 
initiatieven en organisaties begonnen 
ooit als geëngageerde inzet van en voor 
mensen. Daarom ook dat wij het gezin zo 
sterk verdedigen. Maar ook de buurt, het 
verenigingsleven, tot heel Rotselaar, heel 
Vlaanderen, ja zelfs heel Europa en als 
het kon de hele wereld.
We beleven stormachtige economische 
tijden, waaraan niemand ontsnapt. Maar 
crisissen zijn uitdagingen. Een overheid 
heeft weinig vat op de internationale 
economie. Wij willen de mensen dus niet 
wijs maken dat we via overheidsingrepen 
ons land kunnen isoleren uit de bedrei-
gingen van de buitenwereld. Maar we 
willen de mensen wel sociaal-economisch 
sterker maken, zodat ze beter bestand zijn 
tegen de grillen van de wereldeconomie. 
We willen ook ondernemers en bedrijven 
versterken, zodat zij op hun beurt onze 
economie versterken. 
Alleen door oprechte samenwerking kun-
nen we ervoor zorgen dat niemand in de 
kou blijft staan. Dat is de kerstwens van 
CD&V voor U.

Marianne Thyssen, nationaal voorzitter CD&V

Frans Raiglot, voorzitter CD&V Rotselaar

Samen werken aan 
een gelukkig nieuw jaar

Dat Carine, net als Frans De Cat even-
eens van Werchter is, is geen toeval.  We 
vinden het als partij belangrijk dat de 
verschillende deelgemeenten ook in het 
schepencollege vertegenwoordigd zijn.
Carine zal in principe de huidige be-
voegdheden van Frans De Cat, te weten 
openbare werken, begraafplaatsen, milieu 
en duurzaamheid, overnemen en is reeds 
volop bezig om zich in deze dossiers in te 
werken. 

We wensen Frans De Cat, die 14 jaar 
lang onafgebroken schepen is geweest, 
uitdrukkelijk te danken voor het geleverde 
werk, en we rekenen erop dat we ook 
de komende jaren van zijn opgebouwde 
expertise verder gebruik zullen kunnen 
blijven maken, maar dan vanuit zijn hoe-
danigheid als gemeenteraadslid. 
Tevens wensen we Carine alle succes toe 
als nieuwe schepen.
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FUIFREGLEMENT IN ACTIE
De afgelopen maanden vonden er heel 
wat grote evenementen plaats in onze ge-
meente. De werking van het fuifreglement 
wordt nu algemeen toegepast en perfect 
nageleefd! Dit bewijst natuurlijk des te 
meer dat dit een goede en werkbare rege-
ling is. Het fuifreglement legt criteria op 
inzake geluidslimieten, brandveiligheid, 

security, afvalverwerking, ... 
CD&V wenst alle organisatoren nadruk-
kelijk te feliciteren met de organisatie 
van hun event en in het bijzonder onze 
jeugdhuizen voor de ‘Mena Open Air’ en 
de ‘Cocktail-party’! Als het goed is, mag 
het ook worden gezegd!

MOBILITEIT PRIORITEIT 
VOOR 2009
JONG CD&V maakt dit jaar werk van een 
sterk mobiliteitsplan voor Rotselaar!
Hoewel we er de afgelopen jaren in slaag-
den om al heel wat te realiseren (station 
Wezemaal, project ‘trage wegen’ en 
herwaardering van de kerkwegels, Belbus, 
nachtvervoer, school-bereikbaarheids-
plan, nieuwe fiets- en voetpaden, ...) 

mikken we op een nog beter bereikbaar en 
veiliger Rotselaar. 
Binnenkort mag u van ons verschillende 
concrete actiepunten verwachten die we in 
de nabije toekomst zeker zullen aanpak-
ken. Omdat we bij CD&V natuurlijk 
veel belang hechten aan inspraak, kan u 
uw tips & suggesties uiteraard aan ons 

overmaken! 
Wij zullen er zeker rekening mee hou-
den...
U hoort nog van ons!
   
E-mail: jellewouters1@hotmail.com
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OPENING NIEUWE BIB ROTSELAAR
Enkele sfeerbeelden...
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Gemeente Rotselaar organiseert buurtbabbel

CD&V IS ER KLAAR VOOR!
In ons verkiezingsprogramma hadden we het reeds beloofd, de organisatie van 
Buurtbabbels, waarbij de bewoners rechtstreeks worden geïnformeerd over de plan-
nen aangaande hun deelgemeente en waarbij zij ook rechtstreeks aan de betrokken 
mandatarissen hun visie kunnen geven. De inspiratie hiervoor was niet ver te zoeken. 
De voorbije jaren organiseerde de partij reeds in de alle deelgemeenten diverse buurt-
babbels waar telkens een aantallen geïnteresseerde inwoners op af kwamen. 

Dinsdag 19 november was het dan zo 
ver. Zo’n 100-tal inwoners uit Rotselaar-
Centrum verzamelden zich in de Mena 
om de eerste gemeentelijke Buurtbabbel 
bij te wonen. Na een sfeervolle fotore-
portage, waarbij Rotselaar vanuit diverse 
hoeken in beeld werd gebracht, gaven 
burgemeester, schepenen en voorzit-
ter van het OCMW een overzicht van 
de projecten die in het recente verleden 
op poten werden gezet. Ook de plan-
nen voor de volgende maanden en jaren 
werden uit de doeken gedaan. Hierbij 
kwamen uiteraard ook de plannen ivm 
Toren Terheide, de doortocht van Rotse-

laar, de winterdijk, de verbouwingen aan 
de school ’t Centrum en nog vele andere 
aan bod.
Na een korte pauze kregen de beleids-
mensen dan een hele reeks vragen 
voorgeschoteld. Deze vragen kwamen 
enerzijds van de aanwezige inwoners, 
maar anderzijds kwamen ze ook voort 
uit een ruime bevraging bij de Rotse-
laarse verenigingen. Ter voorbereiding 
van deze buurtbabbel hadden de CD&V 
en N-VA-afdelingen nl. het plan opgevat 
om zoveel mogelijk vertegenwoordigers 
van verenigingen een bezoek te brengen 
en te polsen naar de mogelijke knelpun-

ten in het beleid. Tijdens de buurtbabbel 
werd dan ook geen enkele vraag uit de 
weg gegaan. Vragen over de nieuwe zaal 
aan Toren Terheide, de parking achter 
het gemeentehuis, de verkeersituatie in 
het centrum van Rotselaar, de buiten-
schoolse kinderopvang, de telefonische 
bereikbaarheid van het gemeentehuis, de 
verlichting van de gemeentelijke gebou-
wen, de beschikbaarheid van vergader-
lokalen, enz… werden in alle openheid 
beantwoord.
Nu reeds wordt er gewerkt aan de voor-
bereiding van de volgende Buurtbabbel 
op 16 februari in Rotselaar-Heikant. 
Heeft u vragen die u die avond graag 
zou beantwoord zien, aarzel dan niet en 
spreek één van de vele CD&V of N-VA-
leden aan. Zij zullen er voor zorgen dat 
die zeker behandeld zullen worden. Want 
inspraak en participatie zijn geen loze 
woorden voor de huidige meerderheid.

MEER INFO?
Wil je graag meer info?
 Iets te melden aan ons bestuur? 
Graag op de hoogte van wat er zoal te 
gebeuren staat? 
Neem een kijkje op 

www.cdenva-rotselaar.be


