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Rotselaar 
werkt

Rotselaar werkt samen 
met Infrax actief verder 
aan de uitbreiding van het 
rioleringsnetwerk in onze 
gemeente. Dankzij heel 
wat inspanningen heeft 
Rotselaar daarvoor ook 
nieuwe subsidies ontvan-
gen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij.
Lees het hier, op pagina 4!

FOTO: Carine Goris, Schepen van 
Openbare Werken en Milieu



Spelen in Rotselaar

De school van Rotselaar-Heikant kreeg 
een nieuw speeltoestel (17 000 euro). De 
Buitenschoolse Kinderopvang zal hier 
ook dankbaar gebruik kunnen van maken.
In de buurt van de Jef  Scherensstraat in 
Werchter -aan het nieuwe woonproject- 
werd een nieuw speelplein ingericht 
(20 000 euro)

De gemeente zet bewust in op kwalitatie-
ve, veilige en goed onderhouden speelter-
reinen.

Recent werd ook het nieuw gemeentelijk 
speelbos ’t Waterdraakje in Wezemaal 
officieel in gebruik genomen. Met dit 
initiatief  kunnen onze kinderen naar 
hartenlust buiten spelen en genieten van 
de vrije natuur.

Groen Rotselaar
Klimaatactieplan
Rotselaar onder-
tekende zopas 
het Europese 
Burgemees-
tersconvenant. 
De gemeente engageert zich om de 
CO2 uitstoot tegen 2020 met min-
stens 20 % te verminderen. Rotselaar 
maakt een klimaatactieplan op met 
concrete maatregelen om deze doel-
stellingen te behalen. Een efficiënte 
en duurzame dienstverlening staat 
centraal voor CD&V- Rotselaar.

Groen wagenpark met min-
der verbruik
De technische 
uitvoeringsdienst 
zal dit jaar een 
grote vrachtwa-
gen vervangen door een kleiner, lich-
ter model dat minder verbruikt en 
minder CO2 uitstoot. Rotselaar en 
Eandis zetten heel wat proefprojecten 
op rond groene mobiliteit met elektri-
sche wagens en fietsen. De gemeente 
kocht ook een elektrische scooter aan 
voor korte verplaatsingen.

Zuinige gebouwen
In de gemeentelijke scholen werden 
recent nieuwe stookketels ge-
plaatst met software voor een zuinig 
verbruik. Deze nieuwe verwarming 
betekent een aanzienlijke investering 
van 142 000 euro (Wezemaal) en 
257 000 euro (Werchter). Deze nood-
zakelijke investering garandeert dat 

onze kinderen in de winter niet in de 
kou zullen staan. De moderne stook-
ketels zorgen natuurlijk voor een 
grote besparing op de energiekosten 
en een pak minder CO2 uitstoot.

De Buitenschoolse Kinderopvang 
in Werchter werd beter geïsoleerd. 
Het gebouw kreeg ook een nieuwe 
trap(hal) en een voordeur met 
toegangsbeveiliging. De kostprijs 
hiervoor bedroeg 50 000 euro.

Milieuvriendelijk onderhoud
In de winter 
biedt pekel een 
milieuvriendelijk 
alternatief  voor 
het strooien van zout. 
Ook voor het onderhoud van de 
groenvoorzieningen kiezen we reso-
luut voor het milieu en vermijden we 
het gebruik van schadelijke pesticiden.

Minder stroomverbruik
Rotselaar zal de komende jaren 
aanzienlijk minder stroom verbrui-
ken. In samenwerking met Eandis 
wordt er momenteel een ‘masterplan 
openbare verlichting’ uitgewerkt. 
In sommige straten kan de verlich-
ting op sommige tijdstippen worden 
gedimd. De veiligheid blijft vanzelf-
sprekend altijd centraal staan. Ook de 
vernieuwing van de verlichtingspalen 
en een ‘actieplan gemeentelijke 
gebouwen’ zullen voor een sterke 
daling van het energieverbruik 
zorgen. 

CD&V-Rotselaar vindt het be-
langrijk dat kinderen voldoen-
de ruimte hebben om buiten 
te spelen en dichtbij huis te 
kunnen ravotten.

4

Heropening Abenopad
Op 24 september 2014 wandelde de 
Raad voor Personen met een Handi-
cap het vernieuwde Abenopad in. Het 
Abenopad is een prachtig wandelpad 
dat toegankelijk is voor rolstoelgebrui-
kers. De wandeling met de specifieke 
wegwijzers loopt langs de toren ‘Ter 
Heide’ en via het Wingebrugje naar de 

Plas en sportcentrum de Meander.

Er werden grondige verbeteringswer-
ken uitgevoerd zodat elke bezoeker 
-met of  zonder beperking- nu ten volle 
kan genieten van het groen en de rust 
aan de Plas van Rotselaar.
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Uitbreiding rioleringsnet in Rotselaar

Op de Heikant-
berg wordt er 
momenteel con-
creet gewerkt aan 
de uitbreiding van 

het rioleringsnet. De Beukenlaan en 
delen van de Olmendreef, Dennen-
laan, Regastraat, Kastanjedreef  en 
Acacialaan krijgen nieuwe riolering en 
weginfrastructuur.

Omwille van de 
smalle straten gaat 
er extra aandacht 
naar de coördinatie 
van de werken en de 

bereikbaarheid van de woningen. 

In de Elzendreef, 
Kwikstaartweg 
en Wilgenlaan 
werden onder-
houdswerken aan 

de wegen uitgevoerd. De infrastruc-
tuur werd er grondig verbeterd met een 
nieuw wegdek.

Ook in de Nieuwebaan in Werch-
ter kan er een gescheiden riolering 
worden aangelegd dankzij een subsidie 
van 620 000 euro. Tegelijkertijd zal er 
ook een vrijliggend fietspad worden 
aangelegd langs de Nieuwebaan. Ook 

het grote fietspadenproject Werchter-
Haacht wordt gerealiseerd. In dit pro-
ject worden er langs beide zijden van de 
weg vrijliggende fietspaden aangelegd 
met aandacht voor veilige oversteek-
plaatsen. Deze werken starten na het 
bouwverlof  van 2015.
Zo wordt er van aan het rondpunt in 
Werchter tot in het centrum van Haacht 
een nieuwe, veilige fietsverbinding ge-
realiseerd voor onze fietsers en de vele 
scholieren.
Rotselaar kan op 80 % Vlaamse subsidie 
rekenen voor de aanleg van het fietspad.
Aan Werchter-brug  worden extra 
parkeerplaatsen voorzien. De uitvoe-

ring hiervan zal 
kortelings gebeu-
ren door de eigen 
gemeentelijke 
diensten. 

Het volgende project dat op de plan-
ning staat is nieuwe riolering voor 
Hoogland, Kleine Molenweg en 
Hermansstraat in Werchter. Hier 
worden ook extra initiatieven genomen 
voor waterbeheersing en verkeersveilig-
heid. Het studiebureau werkt op dit mo-
ment aan het definitieve ontwerp zodat 
er hopelijk volgend jaar aan de slag kan 
gegaan worden.

Denk maar aan de kermiscomités in 
de verschillende deelgemeenten, de 
Wezemaalse Wijnfeesten, de nieuwe en 
originele projecten ‘PikNik Musik’ en 
‘Rotselaar Feest‘ aan de Plas en de 'Dag 
van de Inwoner'. 

Ook de buurtcomités worden financieel 
en materieel ondersteund om activitei-
ten te organiseren en zo de bewoners 
samen te brengen. 

Voor de herdenking van de Groote 
Oorlog werd er, in samenwerking met 
het verenigingsleven, een succesvol pro-
gramma uitgewerkt. Vele honderden, 
enthousiaste inwoners waren aanwezig 
op de talrijke activiteiten.

Rotselaar is een gemeente die 
bruist van leven. Samen met 
talrijke verenigingen en organi-
saties worden er heel wat activi-
teiten succesvol op poten gezet. 

Bruisend 
Rotselaar

Repair Café
Het Repair Café is een bijeen-
komst waar buurtgenoten en 
vrijwilligers elkaar helpen met het 
herstellen van allerhande voor-
werpen.
Dit kan gaan van elektrische voor-
werpen, fietsen, meubels, … tot het 
herstellen van kleding. In een Repair 
Café leren mensen dat herstellen van 
goederen een goed alternatief  is in 
plaats van dingen weg te gooien. Zo 
helpen we de afvalberg verkleinen en 
krijgen voorwerpen een tweede leven.

Daarnaast is het ook een sociaal 
evenement: mensen ontmoeten elkaar 

op een nieuwe, verrassende wijze en 
ontdekken dezelfde interesses.
Terwijl je geniet van een kop koffie en 
een lekker stuk taart, trachten vrijwil-
ligers jouw toestel of  kledingstuk te 
herstellen.

Dit project werd vorig jaar opgestart 
en het volgende Repair Café gaat 
door op zaterdag 13 december 2014 
tussen 14 uur en 17 uur in cultuur-
huis Jack-Op in Werchter.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Week van de Senioren 

CD&V-Rotselaar zet de 
senioren centraal! 

Middagrestaurant  
in Wezemaal

Sinds enkele 
jaren kunnen 
onze inwoners  

op vrijdagmiddag deelnemen 
aan het middagrestaurant in 
het dienstencentrum ‘Oude 
Pastorie’ in Werchter. Voor een 
zacht prijsje kan je er wekelijks 
genieten van een lekkere en 
gevarieerde maaltijd.

Vanaf  december willen we met het 
dienstencentrum ook een middagres-
taurant in de parochiezaal in Weze-
maal aanbieden.

Heb je geen zin om te koken of  eet je 
liever in gezelschap, kom dan gerust 
een keer naar ons middagrestaurant.

In het kader van de ‘week van de 
senioren’ openen we ons middagres-
taurant een eerste keer op woensdag 
19 november 2014 in de parochiezaal 
van Wezemaal. 

Voor de volgende edities hou je best 
het krantje van het dienstencentrum 
in het oog.
CD&V-Rotselaar stimuleert ontmoe-
ting en wil met dit nieuwe aanbod 
mensen op een gezellige manier 
samenbrengen rond een heerlijke 
maaltijd. 

Tijdens de week van 14 tot 21 novem-
ber 2014 wordt een nieuw initiatief  
gelanceerd: de ‘Week van de Senioren’. 
Tijdens deze week worden de Rotse-
laarse senioren extra in de bloemetjes 
gezet. 
De gemeente en het Sociaal Huis 
organiseren tal van leuke activiteiten 
in samenwerking met de Seniorenraad, 
Wooninfopunt, Sportoase en de lokale 

verenigingen en woon-en zorgcentra.
De week start op vrijdag 14 november 
2014 met een groots Seniorenfeest. 
Daarna volgen een brede waaier van 
sportieve, culturele en ontspannende 
activiteiten waarin iedereen zijn gading 
zal kunnen vinden. 
Alle informatie en de volledige kalen-
der kan je vinden in de volgende Info 
Rotselaar. 

Nieuw wijkkantoor voor  
Politie in Rotselaar
Dienstverlening voor inwoners staat centraal

Voor CD&V-Rotselaar staat een goede dienstverlening voor onze 
inwoners centraal. Binnenkort kan u terecht in het nieuwe wijkkan-
toor van de politie. Het moderne gebouw garandeert een uitste-
kende service en de nodige privacy voor de bezoekers.

Het nieuwe wijkkantoor grenst aan de 
parking van het administratief  centrum. 
Zo worden de verschillende diensten 
(gemeentehuis, vrijetijdscentrum De 
Mena en politie) in het centrum van 
Rotselaar gecentraliseerd. De openings-
uren van het gemeentehuis en deze 
van wijkkantoor lopen gelijk, ook op 
zaterdagvoormiddag. De werken zijn 
momenteel bezig en schieten goed op. 
Begin 2015 zal het nieuwe wijkkantoor 
in gebruik genomen worden.


