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CD&V ROTSELAAR, WIJ
HEBBEN EEN HART VOOR U
Seniorenweek groot succes!
Tijdens de Seniorenweek
hebben honderden Rotselaarse
senioren zopas geproefd van het
ruime aanbod activiteiten en
ontmoetingsdagen die in onze
gemeente worden aangeboden.
“Senioren kunnen zich inschrijven
voor maar liefst 25 sociale, sportieve,
culinaire, culturele of toeristische
activiteiten. Bovendien betaalt de
gemeente de kosten zelf zodat de
activiteiten zo goed als gratis worden
aangeboden”, licht schepen van
Senioren Gie Van Aerschot (foto)
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Een vaste waarde is het jaarlijkse
seniorenfeest, waar maar liefst 800
deelnemers op afkomen. Inwoners
worden er getrakteerd op een lekker
feestmaal en beleven een gezellige
namiddag met een spetterend
optreden.
Deze Seniorenweek is echt
naar de buurten gegaan. Een
goede samenwerking met de
buurtcomités, zoals Paar en
Hoogland, en de organisatie van
speciale middagrestaurants in de
deelgemeenten zorgden voor vele
enthousiaste inwoners.

“Met bijna 25 procent 60-plussers
zijn senioren de toekomst van
Rotselaar. Het is dan ook belangrijk
om onze senioren maximaal te
betrekken bij het beleid”, aldus
OCMW-voorzitter en schepen Lucia
Wouters (foto). “Deze week is
een uniek project dat de senioren
in de kijker zet en vele inwoners
samenbrengt. Het is een groot
succes dankzij de grote inzet
van de Seniorenraad en talrijke
gemotiveerde vrijwilligers”.

NIEUW
WIJKKANTOOR
POLITIE
Rotselaar heeft een nieuw
wijkkantoor voor de politie. De
nieuwe locatie in de Parkstraat
ligt centraal, vlakbij het
administratief centrum. Ook de
openingsuren van het nieuwe
politiekantoor zijn afgestemd op
de gemeentelijke diensten. Zo kan
u er zelfs op maandagavond en
zaterdagvoormiddag terecht.

MODERNE EN EFFICIËNTE POLITIE
“Voor de gemeente Rotselaar staat een krachtig veiligheidsbeleid
hoog op de agenda. Een moderne en efficiënte politie is hiervoor een
belangrijk instrument” aldus burgemeester Dirk Claes.
“De politie moet dicht bij de
mensen staan en rechtstreeks ten
dienste van onze inwoners. De
wijkagenten zijn een eerste belangrijk aanspreekpunt. Een bezoek aan het wijkkantoor moet
dan ook heel gemakkelijk en laagdrempelig zijn”, stelt burgemeester Dirk Claes.
Onze inwoners zullen dus in de
beste omstandigheden en met een
klantvriendelijke service worden
ontvangen!

NIEUWE KANSEN VOOR ROTSELAARSE JEUGD
Jaarlijks verdeelt de gemeente Rotselaar maar liefst 40.000 euro subsidies voor onze jeugd. De
Gemeenteraad nam de vele suggesties van de Jeugdraad mee op in het nieuwe subsidiereglement. Zo
wordt er maximaal rekening gehouden met de noden van onze vijf jeugdverenigingen en beide jeugdhuizen.
De prioriteiten van het nieuwe beleid zijn
een kwalitatieve jeugdwerking door ervaren leiders met een brevet op zak. Er
wordt extra geïnvesteerd in bijkomende
vorming (EHBO, brandveiligheid, fuifcoach, jeugdwerk, …) van onze jongeren.
En ook het inschrijvingsgeld voor cursussen zal tot 100 euro worden terugbetaald.
Natuurlijk is het belangrijk dat iederéén
mee kan genieten van het fantastische
aanbod van Scouts en Chiro. Speciale
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aandacht gaat er dus naar kinderen uit
kansarme gezinnen of jongeren met een
beperking.
Ook de organisatie van kampen en
weekends wordt door de gemeente graag
financieel gesteund. Vanaf nu worden
trouwens ook de kosten voor de inrichting van fuifzaal ‘De Toren’ deels terugbetaald.
Het gemeentebestuur verdeelt elk jaar ook
17.000 euro voor moderne en (brand)

veilige lokalen. Hiermee wordt geïnvesteerd in (ver)nieuwbouw, isolatie, blustoestellen, branddetectoren of aanpassingen
voor jongeren met een handicap.
CD&V Rotselaar wil dat de jeugd in onze
gemeente maximaal wordt ondersteund.
“Het garandeert succesvolle jeugdverenigingen en actieve, moderne jeugdhuizen met een hart voor onze kinderen en
jongeren”, aldus schepen van Jeugd Jelle
Wouters.

ACTIEPLAN VAN 200.000 EURO
REALISEERT NIEUWE, VEILIGE STRATEN
“Rotselaar vernieuwt momenteel heel wat straten: het actieplan
investeert meer dan 200.000 euro in goede en comfortabele
weginfrastructuur. Het versterkt de veiligheid van alle
weggebruikers”, aldus schepen van Openbare Werken Carine
Goris.
Met de winter in aantocht zijn de wegenwerken in Rotselaar in volle uitvoering.
Zo worden er op verschillende plaatsen
betonplaten vervangen (Dijlestraat, Grotestraat, Gevel, Duitsveldbaan, Stwg op
Wezemaal) en drempels en goten hersteld. De straat wordt vernieuwd met een
nieuwe laag asfalt in delen van de St-Cecilialaan, Leuvensebaan, Stwg op Nieuw-

rode, Wezemaal-centrum, Hanewijk en
Kapoenstraat.
Speciale aandacht gaat ook naar de nieuwe aanleg van wegen op de Heikantberg.
Zo worden de straten in de Esdreef,
Wandeldreef, Bremstraat en delen van de
Echostraat nu verhard en kwalitatief verbeterd met een nieuwe laag asfalt.

VEILIGE EN COMFORTABELE
STEENWEG WERCHTER – HAACHT
Begin 2016 starten we de
volledige heraanleg van de
steenweg tussen Werchter
en Haacht. De steenweg
wordt vernieuwd en krijgt
een gloednieuwe laag asfalt,
moderne verlichting en
vrijliggende fietspaden.

In het nieuwe ontwerp voorzien we natuurlijk de nodige groenzones om auto’s,
fietsers en voetgangers van elkaar te
scheiden. Veilig oversteken is hierbij een
belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn
er veilige oversteekplaatsen met een middeneiland ter hoogte van het Hazepad en
Erwtenveld.

Zo wordt de straat een stuk mooier, verbetert het comfort en wordt de straat veel
veiliger voor fietsers en voetgangers.
De brede fietspaden worden aangelegd
in rode cementbeton. De duurzame ledverlichting garandeert een heldere kwaliteit met een laag verbruik.

De kostprijs is 351.000 euro waarvoor
we 80 % subsidies hebben vastgekregen.
Het project start al in januari 2016 en
wordt gespreid in fases over 2 jaar. Het
lokaal verkeer zal tijdens de werken via
versmalde rijstroken de weg steeds kunnen blijven gebruiken.

In het Hoogland, de Kleine Molenweg en
de Hermansstraat (Werchter) krijgen de
inwoners in 2016 riolering en een nieuwe
straat, waarbij extra aandacht gaat naar de
veiligheid van de voetgangers en fietsers.
Dit project kost meer dan 2 miljoen euro
waarvan de gemeente Rotselaar 726.000
euro investeert.

NIEUWE VERLICHTING
VOOR MEANDERSPAD

Het Meanderspad en Veerpont
zijn belangrijke fiets- en
wandelverbindingen tussen
Werchter en Rotselaar. Vele
inwoners gebruiken het pad
richting werk, school of domein
‘Ter Heide’. Het is natuurlijk een
ideaal en verkeersveilig alternatief
voor de drukke Provinciebaan.
Het gemeentebestuur van Rotselaar kiest
ervoor om het pad te verlichten met een
nieuwe installatie. Dit zorgt ervoor dat
de zichtbaarheid en de veiligheid voor
de fietsers en wandelaars sterk verbetert.
Nog deze maand zal er een moderne verlichting geplaatst worden. Het nieuwe
systeem werkt op ledverlichting en is aangesloten op het openbare verlichtingsnet.
De nieuwe installatie kost 25.000 euro
en respecteert het natuurlijk karakter van
deze groene bosomgeving. Bovendien
kan de nieuwe verlichting aangepast worden zodat ze dooft na middernacht, maar
bij speciale evenementen (zoals fuiven)
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SPEELBOS
WERCHTER
CD&V Rotselaar vindt het
belangrijk dat onze kinderen
buiten in het groen kunnen
spelen. Na de opening van het
Waterdraakje in Wezemaal
is nu ook het tweede bos
‘t Speelhol in Werchter
officieel in gebruik genomen.
Het stuk grond (langs de Nieuwebaan) werd recent aangekocht
door de gemeente. Zo verzekeren
we dat deze gronden niet in privébezit terecht komen. De aankoop
is voor 80 % door de provincie terugbetaald.

Werchter-centrum krijgt zo één grote,
groene speelzone van aan het chirodomein langs het speelbos tot en met de uitgestrekte terreinen van ANB (Agentschap
Natuur & Bos). Speciale aandacht gaat er
naar natuurontdekking en biodiversiteit.
Dit vind je ook terug in de inrichting van
het speelbos met een insectenhotel en een
broedplaats voor steenuilen.
CD&V wil op korte termijn ook andere
speelzones openen voor bezoekers. Deze
bossen geven extra ruimte om er in de
vrije natuur te wandelen en te ravotten.
Zo wordt het prachtige natuurgebied ‘De
Gevel’ in Rotselaar momenteel ingericht
als nieuw wandelnetwerk. En samen met
‘Werchter Park’ bekijken we om ook de
bossen rond het festivalterrein van Rock
Werchter open te stellen en er een echt
‘belevingsbos’ van te maken!

EXTRA OVERDEKTE SPEELRUIMTE
IN SCHOOL HEIKANT

Bovendien zorgt de nieuwe infrastructuur
ook voor een overdekte verbinding tussen
de kleuter- en de lagere school. Het project kost meer dan 60.000 euro en werd
gerealiseerd door het ge-

meentebestuur en de ouderraad.
“Voor CD&V Rotselaar is kwaliteitsvol
onderwijs in een moderne schoolomgeving een prioriteit. We investeren daarom
jaarlijks heel wat financiële middelen in de vier gemeentescholen
in Rotselaar. De nieuwe speelplaatsoverkapping in RotselaarHeikant zorgt voor extra speelplezier voor de kinderen en meer
comfort voor de leerkrachten”,
vertelt schepen van Onderwijs
Dirk Jacobs.

EXCLUSIEVE KORTING
OORDOPPEN
Naar schatting 20% van de jongeren
loopt gehoorschade op door blootstelling aan lawaai. Daarom organiseerde
de gemeente Rotselaar met de Jeugdraad een succesvolle samenaankoop
van oordoppen.
“Deze op maat gemaakte oordoppen
bieden goede bescherming en laten
je comfortabel genieten tijdens concerten, optredens, fuiven, …” zegt
CD&V-schepen Jelle Wouters. De
exclusieve actie voor onze inwoners
biedt oordoppen op maat aan met een
korting van 55 euro. Bovendien verhuist het hoorcentrum speciaal voor
deze actie naar onze gemeente zodat
alle metingen hier worden aangeboden.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking
in onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
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Uw lokale contactpersoon:
Gert heylen
(heylen.gert@skynet.be)
www.rotselaar.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/rotselaar.cdenv

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

De speelplaats van de gemeenteschool in Rotselaar-Heikant werd zopas
vernieuwd. Een nieuwe overkapping biedt maar liefst 140 m² bijkomende
overdekte speelruimte voor meer dan 330 kinderen.

