
De verkiezingen naderen met rasse schre-
den, terwijl de economische crisis onze 
mensen en onze bedrijven diep treft. Meer 
dan ooit rekent u dan ook op politici die hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Enkel onze efficiënte cocktail van realis-
tische economische prikkels en sociale 
bescherming biedt een uitweg uit deze 
moeilijke tijden.
Dankzij onze contacten met het middenveld, 
onze vele leden, de grote vertegenwoordi-
ging in de gemeentebesturen en de inzet van 
onze lokale afdelingen en talloze militan-
ten, staan wij van alle politieke partijen het 
dichtst bij de mensen en zijn wij het best ge-
plaatst om een ‘gedragen’ beleid te voeren.
Als lijsttrekker stel ik u graag onze sterke 
Vlaams-Brabantse lijst voor. U vindt deze 
op pagina 6&7 van deze editie van Direct.
Zorg er op 7 juni mee voor dat we kunnen 
wegen op het beleid van de volgende jaren, 
want Vlaanderen heeft nood aan bestuurders 
die hun verantwoordelijkheid opnemen.

Tom Dehaene
Lijsttrekker

Sterk in moeilijke tijden
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rotselaar

Tweeledig programma
Het gemeentebestuur wenst deze zone 
verder uit te bouwen ten voordele van 
de eigen inwoners en heeft hiervoor een 
tweeledig programma opgesteld:

een verplicht gedeelte: omvat onder •	
andere de bouw van een multifunctio-
nele fuifzaal met goede geluidsisolatie, 
diverse buitensportterreinen (volley, 
basket, streetsoccer, skatepark, ...), 
kleedkamers en een kantine, 5 over-
dekte petanquebanen en ruimte voor de 
Rotselaarse speelpleinwerking. 
een optioneel programma dat in samen-•	
werking met privépartners kan worden 
gerealiseerd en waarvan de invulling 
afhankelijk is van de markt, rendabili-
teit, haalbaarheid ...Er wordt natuurlijk 
op toegezien dat alle inwoners hierbij 
zullen kunnen genieten van speciale 
voordelen, zoals nu bijvoorbeeld aan 
‘de plas’ reeds het geval is!

CD&V voorstander recreatiegebied 
Voor CD&V is het niet alleen belangrijk 
dat deze verdere uitbouw van het domein 
ten voordele van de eigen inwoners is, 
ook het behoud van de prachtige natuur 

en de groene long rond de Wingevallei is 
belangrijk. We willen ook dat extra aan-
dacht besteed wordt aan het gebruik van 
milieuvriendelijke materialen en ook de 
mogelijkheid om hernieuwbare energie te 
gebruiken, moet goed worden onderzocht.

Gemeente verwerft 
belangrijke gronden voor 
uitbreiding recreatiedomein
Met de aankoop van verschillende gronden aan domein ‘ter heide’ wordt de lang-
verwachte uitbreiding van de recreatiezone gerealiseerd. De nieuw aangekochte 
gronden (grootte: ± 6,5 hectare) situeren zich tussen de Torenstraat-Steenweg op 
Wezemaal, toren ‘ter heide’ en de Terheidelaan. In totaal beschikt de gemeente nu 
aan toren ‘ter heide’ over ± 11,4 hectare en aan de plas over 3,6 hectare grond. 

Rotselaar in de kijker
De Vlaamse regering investeerde de afgelopen jaren massaal in Rotselaar.

Benieuwd? Tom Dehaene maakte een indrukwekkend overzicht, je vindt het op www.dirkclaes.be 
Neem zeker eens een kijkje... Vlaanderen werkt!
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Het nieuwe plein achter het gemeentehuis betekent alweer een nieuwe fase in het plan tot vernieuwing van de dorpskern in Rot-
selaar-centrum. Deze volgende stap betreft de ingebruikname van de parking, die in september helemaal klaar zal zijn. De nieuwe 
verkeersregeling in het centrum zal er bovendien voor zorgen dat het centrum veiliger wordt en de leefbaarheid voor de buurt sterk 
zal toenemen! Het administratief centrum kan natuurlijk ook gemakkelijk met de fiets worden bezocht: achteraan staan er verschil-
lende beveiligde en overdekte fietsenstallingen! 

Nieuwe parkeerplaatsen in Rotselaar centrum en aan station Wezemaal

Extra parkings 
binnenkort beschikbaar!

Ook aan het station in Wezemaal worden er door de gemeente bijkomende parkingfaciliteiten aangeboden. Het station van Wezemaal 
is het mobiliteitsknooppunt van onze gemeente: school-  bel- en Lijnbussen, treinen (85 stops op een weekdag: +500 reizigers!), 
... Na de aanleg van de eerste twee autoparkings wordt er een derde volwaardige parking (hoek Winkelveldbaan – Langestraat) ter 
beschikking gesteld.  Binnenkort zal ook de fietsenparking (aan de kant van Wezemaal) volledig worden heringericht. 
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Nieuw speelpleintje 
ingehuldigd!

CD&V ijvert 
voor veilige 
speel-
pleintjes
CD&V besliste om de gemeentelijke 
speelpleintjes een nieuwe impuls te 
geven. Dit omdat we het erg belang-
rijk vinden dat onze kinderen en 
jongeren op een veilige manier in de 
eigen buurt kunnen spelen en ravot-
ten. Daarnaast bevordert een speel-
terrein natuurlijk ook het sociale 
contact tussen de buurtbewoners.

We leggen de lat hoog, maar we kiezen 
voor een ruim aanbod van kwalitatief 
sterke speelpleintjes! 
Op zaterdag 4 april werd, na het speel-
pleintje aan de Meander, het eerste 
vernieuwde speelplein in de St. Antoni-
uswijk door de buurtkinderen geopend. 
Op het totaal vernieuwde grasterrein 
werden speeltuigjes geplaatst voor de 
allerkleinsten, schommels en voetbal-
doelen voor de iets groteren, speciale 
‘hoogzitters’ voor de jongeren. Dit 
soort zitbanken is speciaal ontworpen 
om boven op de leuning te zitten, zo 
krijg je een beter zicht over het speel-
plein.  De speeltuigjes staan zodanig 
ingeplant dat het terrein ook nog 
bruikbaar is voor een groter buurtfeest 
of evenement.

Jaarlijks worden gemeentelijk heel 
wat inspanningen geleverd en een 
bedrag van 50.000 euro voorzien ter 
bevordering van veilig spelen in een 
groene ruimte dicht bij huis!

mobiliteit@Rotselaar
JONGCD&V Rotselaar 
roept mobiliteit uit tot het thema van 2009! 

Een degelijke weginfrastructuur, veilige fiets- en voetpaden en een goed uitgebouwd 
netwerk van openbaar vervoer zijn onze uitgangspunten. Er werd de afgelopen jaren 
door onze CD&V-mandatarissen al heel wat werk gemaakt van deze doelstellingen...en 
met succes! 

Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk en daar willen wij aan meewerken. Hieronder 
vindt u de 10 concrete speerpunten van JONGCD&V. U zult er ongetwijfeld nog van 
horen!

(1) Veilige schoolomgeving
Geparkeerde auto’s horen enkel thuis in speciale parkingzones zodat ze fietsers en 
voetgangers niet in gevaar brengen. Een verkeersevenement en -parcours moet onze 
kinderen als zwakke weggebruiker vertrouwd maken met de gevaren van de weg.

(2) Nacht- en feestbussen
Het openbaar vervoer is een gemakkelijk en veilig alternatief voor een nachtelijk 
uitje naar een van onze omliggende steden. Binnenkort breidt De Lijn zijn nachtelijke 
dienstverlening in de weekends uit naar Aarschot en Leuven en zal er om het half uur 
een bus rijden! De jeugddienst zou op speciale momenten een feestbus kunnen inleggen 
tussen onze jeugdhuizen en de buurgemeenten waar een groot evenement doorgaat.

(3) Busverbinding naar Haacht 
Onlangs zorgde onze burgemeester ervoor dat Werchter een wekelijkse busverbinding 
naar Haacht krijgt en dat de Werchterse kotstudenten nu ook op zondag met de Lijnbus 
naar Leuven kunnen reizen.

(4) Wegenkaart voor fietsers en voetgangers 
Onze nieuw aangelegde kerkwegels zorgen voor veilige en handige binnenwegjes. 
Jammer dat vele wegjes nog niet echt bekend zijn bij het grote publiek. Een wegenkaart 
voor fietsers en voetgangers zou ze nog beter tot hun recht laten komen!

(5) Het treinstation van Wezemaal 
Het treinstation van Wezemaal is de mobiliteitstroef van onze gemeente. JONGCD&V 
pleit voor een verbetering van de stationsinfrastructuur. De verhoging en verharding 
van perron 2 is een echte must (5). Een ander aandachtspunt is een volwaardige en 
overdekte fietsenparking met diefstalbeveiliging (6). De nieuwe autoparking kan 
gemakkelijk door een voetgangerstrapje worden verbonden met de Langestraat (7). Op 
termijn moet een ondertunneling voor voetgangers en fietsers worden overwogen. Dit 
zou vele gevaarlijke situaties kunnen vermijden (8)! 

(9) Gratis Lijnkaart
Jongeren stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken: een eenmalige gratis Lijn-
kaart ter waarde van 8 euro voor onze tieners.

(10) Verlichting
Het Meanderpad zorgt voor een veilige verbinding tussen Rotselaar en Werchter. Alleen 
is het er ’s nachts pikkedonker. Een milieuvriendelijke verlichting zorgt hopelijk snel 
voor verbetering!

VRAGEN? jongrotselaar@gmail.com 
MEER INFO? www.cdenva-rotselaar.be 
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Uit de regio...
Enig idee wie uit jouw regio CD&V versterken zal de komende verkiezingen?  Hieronder kan je een kort overzicht terugvin-
den van de kandidaten voor het Vlaams Parlement.

Jan Laurys
Diest - uittredend parlementslid (sinds 1999) - burgemeester 
Diest - evenwicht tussen solidariteit & verantwoordelijkheid 
-  no-nonsens - doorzetter  - druk sociaal leven - lid  ACW - zou 
graag een verwoed fietser zijn indien hij de tijd had –  hageland-
liefhebber –  inhoud boven verpakking – zijn motto: De goede 
dingen goed doen!
jan.laurys@vlaamsparlement.be - www.janlaurys.be

Annita Vandebroeck
Kortenaken – provincieraadslid – OCMW-voorzitter – Schepen 
van Landbouw   – gelooft  in economische mogelijkheden Ha-
geland – haar motto: Levenskwaliteit voor zorgbehoevenden & 
Landbouw in harmonie met milieu
annita@ocmw-kortenaken.be  – www.annita.be  

Steven Omblets
Aarschot - Schepen van Cultuur, Toerisme & Burgerzaken – So-
cioloog & sociaal assistent – muzikant – Jeugdcentrum De Klin-
ker – ACW -  vrijwilligers doen de wereld draaien!  – zijn motto: 
Inhoud is de beste slogan – Doe de stemtest op zijn site!
steven@stevenomblets.be  – www.stevenomblets.be   

Katrien Vermijlen 
Holsbeek – gemeenteraadslid –  apotheker – tennis - wintersport  
– thema’s: kansensamenleving, zorgaanbod, preventieve ge-
zondheidszorg, sport & gemeenschapsleven - mijn motto: zoveel 
mogelijk mensen een leven lang laten sporten.
www.katrienvermijlen.be – katrien.vermijlen@skynet.be 

Machteld Vantrappen
Tremelo – Gemeenteraadslid - Opleidster ACV – Voorzitster 
ACW – 4 krachtlijnen: sterk sociaal & sociaal sterk / duurzaam 
omgaan met milieu, ruimte & energie /verantwoord & rechtvaar-
dig beleid  / respect als basiswaarde
vantrappen.machteld@telenet.be - www.machteldvantrappen.be 

Meer info omtrent de kandidaten kan je terugvinden op: www.cdenv.be/verkiezingen2009  

Stem gerust voor meerdere kandidaten 
binnen één en dezelfde lijst.

Elke stem is een volwaardige stem.

Anne Cleiren 
Boortmeerbeek – schepen sport, senioren, sociale zaken, gezond-
heid, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking -  voor een 
zorgzame en een sociale samenleving, waarin iedereen op gelijke 
en rechtvaardige wijze behandeld wordt
anne.cleiren@hotmail.com
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