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Grote investeringen voor Werchter-centrum
Naast de herinrichting Werchter-brug, die voor een veiliger en vlotter
verkeer zal zorgen, investeert de gemeente ook op tal van andere domeinen
in Werchter-centrum!
stukken uit de tentoonstelling. De
foyer zal worden omgetoverd tot een
prachtige bar die helemaal aan het
Werchterse bier is opgedragen.

Want net zoals het bekende rockfestival, heeft ook het ‘Jack-Op’-bier
een onuitwisbare stempel op het
(verenigings)leven van Werchter
gedrukt. Na twee jaar onderhandelen
heeft burgemeester Dirk Claes het
recept van Jack-Op vrijgekregen en
kan het legendarische Werchterse
streekbier binnenkort weer worden
gebrouwen! Naar aanleiding van deze
feestelijke gebeurtenis wordt er met
Werchter-kermis een heus Jack-Opfeestweekend georganiseerd met een
grote, tijdelijke tentoonstelling op de
voormalige brouwerijsite.

De foyer van de Cultuurzaal zal
trouwens blijvend worden aangekleed
met de meest authentieke ‘Jack-Op’-

Bovendien zal CD&V-minister Crevits binnenkort het jaagpad naast de
Dijle vernieuwen en van asfalt voorzien. Op die manier ontstaat er een
prachtige fiets- en wandelroute tussen
Diest en Mechelen. Werchter wordt
dan de ideale stopplaats om even te
verpozen!

Het Rotselaarse gemeentebestuur
onderhandelt daarom bij de Vlaamse
regering voor een nieuwe fiets- en

voetgangersbrug over de Dijle. Zo
worden de beide zijden van de dijk
(Hanewijk en Werchter-centrum met
het Jack-Op-cultuurhuis) veilig met
elkaar verbonden. Daarnaast ijvert
CD&V Rotselaar ook voor een fietsen voetgangersverbinding tussen de
Dijle en de Beverlaak. Op die manier
kunnen onze inwoners en de talloze
toeristen gemakkelijk doorsteken
naar Werchter-centrum, het Pater
Damiaanmuseum en het centrum van
Tremelo.

Dankzij het Rock Werchter-belevingscentrum, de herlancering van het
streekbier, de mooie Jack-Op-foyer
en de herinrichting van het centrum
wordt Werchter ook buiten de zomermaanden toeristisch en cultureel op
de kaart gezet. Deze nieuwe uitstraling gaat natuurlijk veel verder dan
de grenzen van onze provincie en zal
zelfs internationale toeristen weten
aan te trekken!

Massa’s
subsidies
voor Rotselaar
CD&V Rotselaar wil blijvend
vernieuwen in de hele gemeente.
Daarom gaat het gemeentebestuur
telkens na of we subsidies kunnen
krijgen voor onze gemeentelijke
projecten. Zo halen we jaarlijks
heel wat financiële middelen naar
Rotselaar en slagen we erin om permanent te blijven investeren!
Jack-Op-foyer en de Rock Werchterexpositie, een tweede schijf van subsidies volgt in 2011!
De gemeente bouwt haar cultuuraanbod sterk uit met onder andere een
volwaardig cultuurprogramma en de
‘Week van de Amateurkunsten’. Daardoor ontvangen we jaarlijks 76.500
euro. Vanaf dit jaar komt hier nog een
extra subsidie voor de werkingskosten
bij!
De gemeente recupereert via het Autonoom Gemeentebedrijf maar liefst
1.458.370 euro aan btw voor de bouw
van het gemeentehuis en de renovatie
van de Mena.
De kerk van Wezemaal krijgt een
grondige renovatiebeurt, hiervoor
ontvangt de gemeente een subsidie
van 12.500 euro. De werken aan de
Wezemaalse kerk zullen nog dit jaar
van start gaan!
Sint-Martinuskerk
te Wezemaal

Bestuurshernieuwing 2010:

Onze voorzitters
Elke 3 jaar hernieuwt CD&V zijn besturen. Ook in Rotselaar gebeurde dit
met de gebruikelijke stemming. Frans
Raiglot blijft onze trouwe voorzitter
en ontving hier ruime steun voor. Ook
JONG CD&V en CD&V Senioren
kozen hun voorzitter, Jelle Wouters en
Jean Van Buggenhout.
Frans, Jelle en Jean streven naar een
goede samenwerking binnen een sterk
partijbestuur. Dit is belangrijk want
het CD&V-bestuur bepaalt mee het
gemeentelijk beleid en ondersteunt de
mandatarissen in het schepencollege
en de gemeente- en OCMW-raad.
Van links naar rechts:
Jean Van, Frans Raiglot en Jelle Wouters
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Trage wegenkaart in uw brievenbus
Trage wegen? Rotselaar heeft talrijke trage wegen. Het zijn kleine wegjes
(kerkwegels, holle wegen, jaagpaden, steegjes) die regelmatig door wandelaars en fietsers worden gebruikt. De gemeente heeft nu maar liefst 80 van
deze wegjes opgewaardeerd door ze een naam te geven en op te lijsten in
een speciale ‘trage wegenkaart’. Iedere inwoner ontvangt de trage wegenkaart gratis in zijn brievenbus.
Op deze manier winnen de wegjes
weer aan bekendheid en wordt het
gebruik ervan gestimuleerd. De trage
wegen bieden de zwakke weggebruiker een uitstekend alternatief om te
ontsnappen aan het drukke verkeer.
Zeker de schoolgaande jeugd heeft
met deze kaart een geschikte handleiding voor een veilige route op weg
naar de school of de sportclub.
De mooiste natuurplekjes
Bovendien wordt er permanent verder
gewerkt aan de toestand van diverse

trage wegen. Talrijke kerkwegels in
Rotselaar werden ondertussen al beklinkerd. Alle wegjes hebben ook een
eigen straatnaambord dat de herkenbaarheid versterkt. Op de wat langere
trajecten zorgen houten ecopaaltjes
ervoor dat je ook onderweg op de
juiste route blijft.
Het is zeker de bedoeling om de
recreant en de gebruiker van de trage
wegen binnenkort ook via infoborden te informeren over de natuurlijke
omgeving.

Nieuwe wegjes op komst
De komende jaren zal de gemeente
elk jaar 10 nieuwe wegjes onderzoeken om opnieuw open te stellen.
Dit jaar al wordt werk gemaakt van
het herstel en de verharding van een
aantal wegen: ‘de Bimden’, ‘Pad naar
Dievekensmolen’ en het ‘Tarweland’.
Om de goede staat te garanderen
wordt beroep gedaan op peters en
meters. Zij zijn mee verantwoordelijk voor een bepaald wegje in de
buurt en brengen de gemeente op de
hoogte wanneer onderhoud nodig is.
Zo willen we binnen afzienbare tijd
een milieuvriendelijk, duurzaam en
aangenaam verbindingsnetwerk van
wegjes creëren in gans de gemeente.

Aan u om deze kaart eens uit te
testen!

Sterke waardering voor Rotselaars gemeentebeleid:

Dirk Claes is echte Burgervader, Netwerker en Bemiddelaar
Begin 2010 hield het ‘Het Nieuwsblad’ een lezersenquête. Resultaat? We
zijn allen blij in een gemeente als Rotselaar te mogen wonen. Hierbij enkele resultaten…
(CD&V-NVA) voerde ook een zaterdagpermanentie in voor een snelle
dienstverlening, zelfs in het weekend!

Wat meteen opvalt uit het onderzoek
is de goede score voor de klantvriendelijkheid van de gemeentediensten.
In het nieuw administratief centrum
wordt veel aandacht besteed aan
een goede dienstverlening: er zijn
bijvoorbeeld geen klassieke loketten
meer, de mensen worden rechtstreeks
ontvangen aan het bureau van de
gemeentebediende. De bestuursploeg
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Ook de vooruitgang op het vlak van
betaalbare woningen voor eigen
inwoners komt naar voor. Dat bewijst
dat het gemeentelijk bouwproject –
waarbij dertig kavels in Werchter aan
twintig procent onder de marktprijs
prijs werden verkocht – een uiterst
goede zaak zijn.
De gemeente heeft bovendien veel
oog voor het parkeerbeleid en ontvangt hier een goed rapport voor. In
Rotselaar-Heikant, station Wezemaal
en aan het administratief centrum
werd er de laatste tijd hard gewerkt
aan een uitgebreid parkeeraanbod.

De werkgelegenheidsgraad blijft hoog
in onze gemeente. Danone en het
Wingepark zijn daarbij erg belangrijk,
maar ook de talrijke kleine zelfstandigen en KMO’s evenals de gemeentediensten en vele onderwijsinstellingen
zorgen voor heel wat werkgelegenheid in eigen streek!
Onze burgemeester Dirk Claes wordt
ook persoonlijk geapprecieerd en
zeker omwille van zijn bereikbaarheid
(telefonisch, mail, website) en aanwezigheid op talrijke gemeentelijke
activiteiten. Ook de buurtbabbels
worden door de inwoners sterk geapprecieerd. Doordat Dirk Claes ook
nationaal actief is, heeft hij een heel
netwerk voor de gemeente kunnen
uitbouwen. Niet onbelangrijk gezien
de vele verantwoordelijkheden die
op de gemeente afkomen en de grote
noodzaak om subsidies voor eigen
gemeente binnen te halen!
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Gemeentelijke kinderkribbe breidt uit!
De grondige renovatie en uitbreiding van de gemeentelijke kinderkribbe ‘De Hummeltjes’ is begonnen. Tijdens de verbouwingen blijft
de goede werking van de kribbe
zeker gegarandeerd.
De tijdelijke verhuis naar een alternatief onderkomen achter de kribbe verliep erg vlot. Ouders en het personeel
reageren alvast erg enthousiast op het
tijdelijke onderkomen dat over alle
nodige faciliteiten beschikt.

De kinderen zullen op het einde van
dit jaar, ten laatste begin 2011, naar
het sterk vernieuwde gebouw kunnen
terugkeren. Door de goede voorbereiding van deze werkzaamheden,
ontvangen we bovendien een hoge
subsidie. Maar liefst 60% van de totale kostprijs wordt terugbetaald door
het Vlaams Infrastructuurfonds!
Een aanzienlijk bedrag dat rechtstreeks ten goede komt aan de kinderopvang voor onze allerkleinsten!

Veiliger kruispunt Werchter Brug
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de herinrichting van het
kruispunt aan Werchter-brug. De verkeerssituatie zal er een stuk veiliger
worden voor de fietsers, voetgangers
en automobilisten. Ook de brug over
de Dijle is gelijktijdig gerenoveerd en
aangepast aan de Europese beveiligingsnormen.

Ondanks de zware winter zijn de
werken op schema uitgevoerd. Begin
juni wordt de finale toplaag asfalt
aangebracht en zijn de werken ten
einde. Werchter zal dan beschikken
over een veilig kruispunt en een vlotte
verkeersdoorstroming!
Nieuwe fietspaden in Vleugtweg
De Vleugtweg (Wezemaal) krijgt bin-

nenkort een verhoogd fietspad langs
beide zijden van de straat. De fietspaden hebben een breedte van 1,55m
en krijgen een goed zichtbare rode
betonverharding. De talrijke schoolgaande kinderen die hier dagelijks
passeren en ook de (jeugd)voetballers
en supporters van Rapide Wezemaal
zullen hier zeker dankbaar gebruik
van maken!

Veilige en natuurvriendelijke verbinding tussen Werchter en Rotselaar

Meanderpad wordt verlicht
Vele inwoners maken regelmatig
gebruik van het Meanderpad via
de ‘Soldatenbrug’. Voor zwakke
weggebruikers is het immers de
aangewezen route tussen Werchter
en Rotselaar. Dagelijks passeren
hier tientallen inwoners naar school
of het werk, sporthal De Meander,
buurtfuiven, recreatiedomein
‘Ter Heide’, …
CD&V Rotselaar is al lange tijd
vragende partij om deze weg ’s
avonds en ’s nachts te verlichten. Het
Meanderpad ligt echter in natuurgebied en de traditionele, permanente
verlichting is daarom niet aangewezen. Daarom koos de gemeente voor
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een milieuvriendelijke verlichting op
zonne-energie.
Doordat de verlichting enkel werkt
wanneer er iemand passeert, behouden we het natuurlijk karakter van de
omgeving. Het energieverbruik van
dit verlichtingssysteem is trouwens
zeer klein. De verlichting laadt op via
ingebouwde zonnepanelen en heeft
geen externe energie nodig. De ingebouwde ledlampjes hebben een lange
levensduur zodat de verlichting lange
tijd zal kunnen meegaan.
Hiermee investeert onze gemeentebestuur in een duurzaam, natuurvriendelijk en energiebesparend systeem
dat zorgt voor een veilige verbinding

tussen Rotselaar en Werchter voor al
onze inwoners!

.direct Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 3 - mei - juni 2010

Verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Rotselaar in de steigers

