
rotselaar.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 10 - nr 7 - noVember - deCember 2011

Op het terrein Grotestraat-Kleinstraat in Werchter realiseerde het Rotselaarse gemeentebestuur een 
eigen verkaveling. Deze biedt plaats aan maar liefst 50 nieuwe wooneenheden. Met dit project wil 
CD&V de eigen inwoners een betaalbare woning aanbieden. Zo kunnen jonge mensen en gezinnen 
in Rotselaar blijven wonen.
Ondertussen werden bijna alle 30 bouwkavels verkocht en zijn al heel wat huizen in aanbouw. We 
zijn dus duidelijk is ons opzet geslaagd: de gronden in deze gemeentelijke verkaveling kostten 
slechts 145€/m² wat zeker 20% onder de gebruikelijke marktprijs ligt. 
Sinds dit najaar worden er op dezelfde verkaveling ook elf bijkomende eengezinswoningen te koop 
aangeboden dankzij een samenwerking tussen Interleuven (bouwheer) en de gemeente Rotselaar 
(eigenaar gronden en verkoper).
CD&V ijvert ervoor dat ook in de toekomst nog soortgelijke woonprojecten worden opgestart zodat 
meer betaalbare bouwgronden ter beschikking van onze (jonge) inwoners worden gesteld.

Wonen in eigen gemeente
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Gemeente investeert in wegen en winterdienst

Asfalteren wegdek
Om het gemeentelijke wegen-
netwerk in goede staat te houden, 
investeren we voor 400.000 euro – 
een stijging van maar liefst 200.000 
euro – in uitgebreide asfalterings-
werken. Onder meer de Beverlaak, 
Melkerijstraat, Kloosterbroekpad, 
Torenhoflaan, Zuidstraat, Astrids-
traat, Gelrodesebaan, Beukenplein-
laan, Beversluis, Winkelveldbaan en 
Gildenstraat  krijgen een nieuw weg-
oppervlak. Bovendien worden ook 
de meeste kruispunten en andere 
delen van de Heikantberg aangepakt 
en verbeterd.
Eerder dit jaar kregen de Galgen-
straat, het Hazepad en het kruispunt 
van de Leuvensebaan met de Sint-
Cecilialaan en de Drielindenstraat 
al een nieuwe asfaltlaag. Volgend 
voorjaar krijgt ook het Rotselaar-
veld en delen van de Melkerijstraat, 
Gelrodesebaan, Astridstraat en 
Sint-Antoniuswijk een nieuwe asfalt-
bestrijking.

Winterdienst
De gemeente bereidt zich goed voor 
op de komende winterperiode. Met 
de aankoop van modern materiaal 

investeren we drastisch in de dienst-
verlening van de technische uitvoe-
ringsdienst. 
Een nieuwe vrachtwagen, voorzien 
van sneeuwschuif  en zoutstrooier, 
zal de sneeuw snel en efficiënt 
kunnen aanpakken. Ook bestaand 
materiaal wordt voorzien om de 
baan snel te kunnen ruimen. Daar-
naast wordt er een pekelinstallatie 
voor een kleine tractor aangekocht. 
Dit om fietspaden en pleinen snel 
sneeuwvrij te maken. Pekel is mi-
lieuvriendelijk en ideaal voor het 
ruimen van fietspaden.
Met deze aankopen kan de gemeen-
te de permanentiedienst in de winter 
verhogen en meer mensen inzetten 
voor het ruimen van wegen, pleinen, 
schoolinritten en fiets- en voetpa-
den. Door de uitbreiding van de 
gemeentelijke loods zal de gemeente 
binnenkort ook haar overdekte 
zoutvoorraad gevoelig kunnen uit-
breiden.

Voetpaden
Voor CD&V zijn de aanleg en het 
onderhoud van voet- en fietspaden 
heel belangrijk. Dit jaar werden, via 
een project voor sociale tewerkstel-
ling, meerdere voetpaden in de Sint-

Antoniuswijk heraangelegd. Eerder 
werd in de Sint-Antoniusstraat 
al een nieuw voetpad aangelegd 
vanaf  de Torenstraat tot voorbij het 
kerkhof. Zo kunnen de kinderen 
van vrije basisschool de Klinker 
veilig van en naar school. Ook de 
toegangsweg tot de gemeenteschool 

’t Centrum werd trouwens grondig 
vernieuwd.
In de Molenstraat worden binnen-
kort ook nieuwe voetpaden aange-
legd zodat iedereen een wandeling 
langs de nieuw aangelegde vistrap 
zal kunnen maken. Ook de bewo-
ners en bezoekers van het aanpa-
lende rusthuis zullen dankbaar van 
deze nieuwe voetpaden gebruik ma-
ken. Bovendien sluiten ze aan op de 
voetpaden in de Dijlestraat en zo op 
het netwerk van de (verharde) trage 
wegen naar Rotselaar-centrum.

Trage wegen 
Ook aan de herwaardering van onze 
trage wegen hecht CD&V dus veel 
belang. Vorig jaar gaf  de gemeente 
al een speciale kaart uit waarop 
meer dan 80 kerkwegels en trage 
wegen zijn aangeduid. 
Uiteraard wordt er ook voorzien in 
een goed onderhoud. Recent kreeg 
de dreef  naar het Montfortcollege 
een nieuwe bedekking. Ook het 
Dievemolekenspad (tussen Abdij-
laan en tunnel onder de spoorweg) 
en de Bimmen (tussen Hellicht 
en Rotselaar-centrum) werden 
opgewaardeerd. Weldra wordt in 

Elk jaar voorziet ons gemeentebestuur een aanzienlijk 
bedrag voor herstellingen aan wegen, fiets- en voetpa-
den. Na de voorbije strenge winter werd gekeken waar 
bijkomende herstellingen nodig zijn. Bovendien werd er 
extra budget voorzien om deze werken efficiënt te kunnen 
uitvoeren. Ook het budget voor andere wegherstellingen 
(betonplaten, goten, boordstenen, vluchtheuvels, rioolkol-
ken) werd meer dan verdubbeld naar 110.000 euro.
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Finse Piste in Rotselaar

Subsidies voor Rotselaar
Ruim 4 miljoen: de Mena al terugverdiend!

Lopen, joggen en wandelen zijn populaire sporten bij tal 
van sportievelingen. Wie aan de plas vertoeft, zal zeker 
vaststellen dat er heel wat inwoners hun loopschoenen 
aantrekken om de conditie op peil te houden.  Via ver-
schillende kanalen krijgen we de vraag om als gemeente-
bestuur een verlichte Finse piste aan te leggen. 

Werchter ook nog het Tarweland 
(naar Wakkerzeel) en Schipke (naar 
Tremelo) aangepakt.
Om de kerkwegels herkenbaar te 
maken voor gebruiker en aanko-
mend verkeer zullen er markeringen 
worden aangebracht aan wegen waar 
deze trage wegjes uitkomen. Het 
spreekt voor zich dat dit de veilig-
heid en zichtbaarheid van de zwakke 

weggebruiker zeker ten goede zal 
komen!

Sinds kort worden er voor de aan-
leg van een Finse piste ook subsidies 
voorzien door de Vlaamse regering. 
Daarom hebben we beslist om een 
verlichte Finse looppiste van 1.000 m 
aan te leggen rond de nieuwe parking 
en sportterreinen aan toren Ter Heide.
Zo kan deze populaire sport in de 
meest ideale omstandigheden en op een 
goede ondergrond gebeuren. Aangezien 
de looppiste wordt verlicht, zullen onze 
inwoners ook in de donkere herfst- en 
winteravonden verder en veilig kunnen 
blijven sporten.
De normale kostprijs voor aanleg van 
een Finse piste van 1 km bedraagt on-

geveer 130.000 euro. 
Bij de aanleg van zone zuid aan toren 
Ter Heide zijn reeds voor 40.000 euro 
werken voorzien die we niet extra moe-
ten maken voor de aanleg van de Finse 
piste. Met de bijkomende subsidie van 
60.000 euro van de Vlaamse regering 
zorgt dit dat we voor een extra investe-
ring van slechts 30.000 euro een gloed-
nieuwe Finse piste kunnen aanleggen!
De realisatie van dit project betekent 
een grote bijkomende meerwaarde 
voor project Ter Heide. Onze inwoners 
zullen er ongetwijfeld de ‘sportieve’ 
vruchten van kunnen plukken!

Na de Vlaamse subsidie ontving 
Rotselaar zopas nog 147.000 euro van 
de Provincie Vlaams-Brabant voor de 
renovatie van het Vrijetijdscentrum ‘De 
Mena’. In totaal ontving onze gemeen-
te voor 600.000 euro subsidies voor de 
Mena.
Werchter ontvangt 132.000 euro van 
Toerisme Vlaanderen en het Provincie-
bestuur voor de verdere uitbouw van 
Rock Werchter X. In totaal ontving 
de gemeente 345.000 euro voor het 
belevingscentrum Rock Werchter.
De gemeente recupereert  21% aan 
btw voor het ganse sport- en recrea-
tieproject Ter Heide na het afsluiten 

van een ruling met de btw-administratie. 
Op 10 miljoen euro is dit een winst van 
maar liefst 2,1 miljoen euro. Daarnaast 
werden subsidiedossiers ingediend voor 
de sportvloer van de sporthal en een 
bijkomende Finse looppiste: in totaal 
voor 80.000 euro.
Rotselaar heeft 1,1 miljoen euro 
subsidie ontvangen voor de riolerings-
werken in de Panoramalaan, Heirbaan-
Eekhoornlaan-Nachtegalenstraat en 
Langestraat-Beversluis-Kruisboogstraat.

CD&V Rotselaar wil blijvend vernieuwen in de hele gemeen-
te. Daarom gaat het gemeentebestuur telkens na of we 
subsidies kunnen krijgen voor onze gemeentelijke projec-
ten. Zo halen we jaarlijks heel wat financiële middelen naar 
Rotselaar en slagen we erin om permanent te blijven inves-
teren! Een greep uit het aanbod van de laatste weken.
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Rotselaarse jeugd in de spotlight!

Met project Ter Heide krijgt 
onze jeugd een eigen goedinge-
richte en geluidsdichte fuifzaal, 
goed bereikbaar vanuit de ver-
schillende deelgemeenten. JONG 
CD&V vraagt speciale, goedkope 
huurtarieven voor Rotselaarse 
verenigingen om de infrastruc-
tuur goed betaalbaar te houden. 
Tot de nieuwe fuifzaal in gebruik 
wordt genomen, kunnen jeugd-
verenigingen gebruik maken van 
een fuifcheque om basiskosten 
(huur tent, sanitair, brandveilig-
heid, …) te dekken.

Sinds 1 september is er een 
nieuw fuifreglement in onze po-
litiezone. Het gemeentebestuur 
voorziet een fuifbrochure die 
organisatoren een goede handlei-
ding geeft op vlak van veiligheid, 
geluid, aanvraagformulieren, 
alcoholgebruik, sluitingsuur en 
verzekeringen. Jeugdverenigingen 
kunnen binnenkort bij de ge-
meente ook handige fuifkoffers 
ontlenen. Een fuifkoffer bevat 
fluovestjes, zaklampen, preven-
tiemateriaal alcohol en drugs, 
armbandjes voor -16 jarigen, 
noodverlichting, …  Daarnaast 
werd er ook een geluidsbegren-
zer aangekocht waardoor het ge-

luid tijdens een fuif  beter onder 
controle blijft.

De gemeente Rotselaar biedt 
in samenwerking met De Lijn 
gratis nachtvervoer aan tus-
sen Leuven en Aarschot. Meer 
dan 700 inwoners maken in het 
weekend dankbaar gebruik van 
deze dienst die door de gemeente 
wordt betaald. Het nachtvervoer 
is een veilige en comfortabele 
manier om uit te gaan en biedt 
een goed alternatief  voor de wa-
gen of  brommer. Ook de ouders 
van jongere feestvierders weten 
dit bijzonder te appreciëren: ze 
worden niet langer ingeschakeld 
voor het vervoer en ze weten 
dat hun kinderen ‘s nachts veilig 
thuis geraken.

Vele jonge vrijwilligers zetten 
zich wekelijks in voor hun jeugd-
beweging of  jeugdhuis. Die inzet 
is van onschatbare waarde en 
bezorgt vele kinderen en jon-
geren de tijd van hun leven. De 
gemeente steunt het jeugdwerk 
door jeugdsubsidies (36.000 
euro), maar ook door praktische 
ondersteuning. Zo werd er on-
langs een cursus brandbestrijding 
voor jeugdwerkers georganiseerd 
en kocht de gemeente brandblus-
sers en branddekens aan om de 
brandveiligheid in de jeugdlo-
kalen te verzekeren. 

Ook speelpleinwerking ‘De 
Schavuit’ is voor vele kinde-
ren en ouders een vaste waarde 
geworden. Tijdens de zomer- en 
paasvakantie genieten vele kin-
deren, onder leiding van gemoti-

veerde en gekwalificeerde moni-
toren, van een ontspannend en 
gevarieerd aanbod speelplezier. 
De gemeente investeert jaarlijks 
voor meer dan 30.000 euro in 
onze speelpleinwerking.

De jeugddienst organiseerde 
een speciale dank-barbecue en 
stand-up-comedy avond om 
alle jongeren in de bloemetjes te 
zetten die zich de afgelopen zo-
mer inzetten voor de Rotselaarse 
jeugd!

Met tal van succesvolle initi-
atieven steunt het gemeen-
tebestuur de jongeren van 
onze gemeente!

Bekijk onze vernieuwde website !
www.rotselaar.cdenv.be 


