
VERNIEUWENDE KIJK 
OP ROTSELAAR
#TOEKOMST



3x vernieuwing
De vernieuwing is het sluitstuk van een door-
dachte strategie, die we al bij het begin van deze 
legislatuur ontvouwden. Maar wat betekent dat 
nu concreet? 

• Ten eerste krijgen enkele partijgenoten de 
kans om hun stempel te drukken op het 
beleid. Zo neemt Gert Heylen de fakkel 
over als schepen van sociale zaken. Werner 
Mertens krijgt de voorzittershamer in de 
gemeenteraad, waar Ilse Michiels, Kris 
Uytterhoeven, Nathalie Nouwen en Nele 
Demuynck voortaan zetelen als gemeente- 
raadslid. Rita Carmans treedt toe tot de 
OCMW-raad.

 
• We frissen ook onze interne organisatie 

op. Annemie Meulemans zal als voorzitter 
CD&V Rotselaar in goede banen leiden,  
terwijl Jan Bruyninckx Jong CD&V  
Rotselaar verder uitbouwt.

 
• Ten slotte trekken we nieuw talent aan. 

CD&V Rotselaar staat open voor nieuwe 
mensen en dito ideeën. We zijn dan ook heel 
blij met de komst van Jan Bruyninckx en 
Ellen De Rijck,vers bloed in ons midden. 

Daarom kiest CD&V Rotselaar bij het begin van 2016 voor een sterke vernieuwingsgolf. 
Onze partij geniet het vertrouwen van de inwoners van Rotselaar. 

Dat vertrouwen kan je enkel blijven verdienen wanneer je jezelf durft heruitvinden. 

In deze brochure stellen we je daarom enkele nieuwe gezichten voor. 
Daarmee zetten we in de verf dat CD&V Rotselaar een toekomstgerichte partij is, 

met een gezonde vernieuwingsdrang.

De wereld is constant in verandering. 
Alleen wanneer je voortdurend vernieuwt, 

kan je samen de toekomst maken.

Bedankt 
Lucia Wouters en Gie Van Aerschot geven hun 
schepenambt door en bieden de vernieuwing zo 
alle kansen. Hun expertise komt binnenkort goed 
van pas in het Autonoom Gemeentebedrijf. Jan 
Vanborren en Jules Philipsen zetten, vanuit 
hun professionele ervaring in de sociale sector, 
hun politiek engagement verder binnen de 
OCMW-raad. Ook Frans Raiglot en Dany Van 
Eylen blijven actief binnen het CD&V-bestuur, 
als ervaren coach van ons jeugdig talent. 

Toekomst 
Het is duidelijk: CD&V Rotselaar is klaar voor de 
toekomst. Onze nieuwe ploeg vormt een perfecte 
cocktail van jeugdig enthousiasme en politieke 
ervaring. Ze popelt om erin te vliegen, en samen 
met jou Rotselaar te blijven vernieuwen. Maar 
laat ons nog even niet te ver vooruitdenken: 
in deze eerste dagen van het nieuwe jaar 
wensen we je een fantastisch en vernieuwend 
2016, elke dag opnieuw! 



 Januari 2015 

 Start digitaal e-loket en nieuwe ICT in administratief centrum 
voor snellere dienstverlening 

 Invoering vragenuurtje voor inwoners op de Gemeenteraad 

 Prijsverlaging identiteitskaarten en uitreiking ‘biometrische’  
paspoorten met vingerscan 

 Dag van de inwoner en verenigingenbeurs ism Cultuurraad 

 Renteloze lening voor verenigingen 

 Uitvoering riolerings– en wegenproject Heikantberg :                          
Beukenlaan, Dennenlaan, Olmendreef, Regastraat, Kastanjedreef,    
Acacialaan, Elzendreef, Kwikstaartweg, Wilgenlaan 

 Extra overflow-parking en afzonderlijke in– en uitrit          
Sportoase De Toren 

 Restauratie Sint-Pieterskerk Rotselaar en nieuwe torenluiken 
kerk Werchter 

 Diefstal– en brandbeveiliging kerken Werchter en Wezemaal 

 Infovergaderingen en participatietraject voor de doortochten 
in Rotselaar en Wezemaal 

 Gemeente verzekert toekomst nacht-en feestbussen De Lijn. 

 Nieuwe schoolroutekaart en Trage Wegenkaart 

 Ondertekening ‘Save-charter’ : actieplan voor veiliger verkeer 

 Start juridische actie tegen vliegroute ‘Leuven rechtdoor’. 

 Ruimtelijk uitvoeringsplan woon– en weekendverblijven :    
zekerheid voor de inwoners 

 Reglement meergezinswoningen : vernieuwend bouwen met 
blik op de toekomst 

 Infosessies bouwpremies door Wooninfopunt 

 Contactmomenten Wooninfopunten in Lokaal Dienstencen-
trum  

 Kunstroute : meer dan 60 lokale kunstenaars stellen tentoon 

 Art meets Art : vernieuwende cultuur in de Mena 

 Kunstproject North West Walls (Arne Quinze) op festivalpark 
Rock Werchter 

 Nieuwe toeristische gids van Rotselaar 

 Nieuwe fietstocht ‘Bier– en Wijnroute’ 

 

 Opening speelbos ‘t Waterdraakje’ in Wezemaal 

 Nieuwe speeltuigen in Werchter (Jef Scherensstraat) en in      
Rotselaar–Heikant (basisschool) 

 Nieuwe samenwerking met Landelijke Kinderopvang  :          
toekomst buitenschoolse kinderopvang  verzekerd 

 Vernieuwde speelpleinwerking ‘de Schavuit’ voor opvang    
kinderen tijdens vakanties 

 Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang in Werchter 

 Algemeen beleid Openbare werken 

Wonen en Ruimtelijke Ordening Mobiliteit 

Dit was 2014... 

Jeugd Cultuur en Toerisme 

Beste inwoner, 

Graag wensen we u en al wie u dierbaar is een gezond en voorspoedig 2015 toe ! Vorig jaar stelden we u ons nieuw beleidsplan           
2014-2019 voor, een sterk plan voor de toekomst van Rotselaar. Hieronder geven we graag een overzicht van onze realisaties van 2014.            
U zal merken dat we niet stil gezeten hebben en er reeds heel wat projecten verwezenlijkt of opgestart werden.                                          
We blikken ook al even vooruit op onze plannen voor 2015. 

Het bestuur van CD&V Rotselaar   

WIJ WERKEN  
AAN EEN 
VERNIEUWENDE 
KIJK OP 
ROTSELAAR

SAMEN WENSEN WIJ JULLIE EEN GEZELLIG EN GELUKKIG 2016
Gert Heylen
schepen van sociale zaken

Gert - getrouwd met Liesbeth en papa van 
Merel, Linus en Florian - werkt binnen De 
Lijn aan het openbaar vervoer in onze regio. 
Door de samenwerking tussen de sociale 
en de gemeentelijke diensten te versterken, 
verbetert onze schepen de dienstverlening. 
Samen met het Sociaal Huis ondersteunt 
Gert kwetsbare inwoners van Rotselaar.

heylen.gert@skynet.be 

Werner Mertens
voorzitter van de gemeenteraad

Werner woont heel wat activiteiten bij en 
weet dus wat er leeft in Rotselaar. Hij laat je 
graag het beleid mee bepalen: zo lanceerde 
hij het vragenhalfuurtje, de buurtbabbels, 
en (binnenkort) de kindergemeenteraad. 
Dankzij het nieuwe digitale meldpunt zullen 
jouw vragen nog sneller en efficiënter 
behandeld worden.

werner.mertens4@telenet.be



SAMEN WENSEN WIJ JULLIE EEN GEZELLIG EN GELUKKIG 2016
Ilse Michiels
gemeenteraadslid

Als leerkracht en mama van vier kinderen 
vindt Ilse ‘veiligheid’ superbelangrijk. Zij 
ijvert voor een verkeersveilige woonomge-
ving, met goed onderhouden voet- en fiets-
paden. In de politieraad is Ilse vragende 
partij voor meer snelheidscontroles en een 
zichtbare, aanwezige buurtpolitie.

michiels.ilse@telenet.be

Kris Uytterhoeven
gemeenteraadslid

Landbouwer Kris tovert elke dag opnieuw 
(h)eerlijke producten van hier op je bord. 
In zijn eigen stijl zet hij de belangen van 
Rotselaar Centrum en de groene, open 
ruimte op de politieke agenda.

kris.uytterhoeven1@telenet.be

Nathalie Nouwen
gemeenteraadslid

Nathalie - voormalig voorzitter van de 
ouderraad van basisschool Heikant - 
zet zich in de gemeenteraad verder in 
voor kwalitatief onderwijs en flexibele 
kinderopvang in Rotselaar. Als fulltime 
werkende mama van Annabelle en William 
kent ze perfect de echte noden van een 
modern gezin.

nathalienouwen72@gmail.com

Nele Demuynck
gemeenteraadslid

Nele runt met haar echtgenoot en broer een 
dynamisch familiebedrijf. Ze weet dus als 
geen ander hoe belangrijk het is om lokale 
ondernemers te stimuleren: een bloeiende 
economie creëert levendige dorpscentra. 
Nele vindt ook betaalbare meergezinswo-
ningen belangrijk. Zo kunnen jonge gezin-
nen namelijk in Rotselaar blijven wonen.

nele@v-en-d.be



SAMEN WENSEN WIJ JULLIE EEN GEZELLIG EN GELUKKIG 2016
Rita Carmans
OCMW-raadslid

Sinds Rita vorig jaar met pensioen ging 
bij De Post, vind je haar nog vaker tussen 
de mensen en in haar tuin. Het groene 
karakter van de gemeente ligt haar nauw 
aan het hart. Daarom zal ze meewerken 
aan het klimaatactieplan in Rotselaar. Als 
vrijwilligster zet Rita zich bovendien in 
binnen het Lokaal Dienstencentrum.

rita_carmans@hotmail.com

Jan Bruyninckx
toekomstig OCMW-raadslid

Als groepsleider van Chiro Wezemaal 
groeide Jan uit tot voorzitter van de jeugd-
raad. Daar stond hij mee aan de wieg van 
succesvolle initiatieven zoals Podiumvlees, 
Jeugdraad kermis, de oordoppenactie en 
de renteloze lening voor verenigingen.  
Met JONG CD&V geeft Jan de Rotselaarse  
jongeren een stem in het beleid.

jan.bruyninckx1@gmail.com

Ellen De Rijck
toekomstig OCMW-raadslid

Als rasechte Werchterse weet Ellen goed 
wat haar dorp wil. Ze wil het bruisende 
dorpsleven stimuleren door verenigingen 
en sportclubs te steunen. Vanuit haar  
engagement in het buurtcomité Paereber-
gen kent ze de kracht van buurtfeesten, 
kermissen, fuiven, kerstlichtparades, …

ellenderijck@live.be

Annemie Meulemans
kandidaat-voorzitter CD&V Rotselaar

Annemie wil - vanuit haar ruime professio-
nele ervaring - onze partij op een moderne 
manier leiden. Haar ambitie is om jong en 
oud binnen CD&V samen te brengen. Met 
een open blik geeft zij het Rotselaar van de 
toekomst mee vorm: ze ziet het als haar 
persoonlijke uitdaging om nieuwe mensen 
(met frisse ideeën) aan te trekken.

annemie.meulemans@skynet.be
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CD&V is een dynamische, alomtegenwoordige ploeg. 
Een partij die visie koppelt aan daadkracht. 

En bovenal een sympathieke groep, waarin je kansen krijgt 
om mee te bouwen aan het Rotselaar van morgen. 

Neem contact, 
inspireer ons en 

bouw mee aan Rotselaar:

info@rotselaar.cdenv.be
 www.rotselaar.cdenv.be

www.facebook.com/CDV-Rotselaar

v.u. Nathalie Nouwen, Heirbaan 147, 3110 Rotselaar
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Ik ben een inwoner 
van Rotselaar en 
wil mijn steentje 

bijdragen

Ik woon sinds 
kort in Rotselaar 

en ik heb 
een vraag

Ik wil graag
 een nieuw idee 

met jullie 
delen


