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MEER TREINEN VOOR 
STATION WEZEMAAL
Op uitdrukkelijke vraag van CD&V Rotselaar herbekijkt de 
NMBS de dienstregeling voor het station van Wezemaal. 
Met 32 extra treinen per dag zijn er vanaf juni 2015 meer dan 
100 treinstops. Nooit eerder waren dat er zoveel in Wezemaal. 
Lees verder op pagina 4
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Nadat CD&V Rotselaar zich actief ver-
zette tegen het nieuwe vervoersplan, 
past de NMBS de dienstregeling nu aan. 
Vanaf 15 juni zal de IC verbinding Ant-
werpen-Leuven stoppen in Wezemaal. 
“Deze nieuwe lijn zorgt niet alleen voor 
een rechtstreekse verbinding met Ant-
werpen, ook de verbinding met Brussel 
wordt veel beter. Zo zullen vele inwoners 
tijdens de ochtendspits viermaal per uur 
via Leuven naar Brussel kunnen sporen. 
Van de daluren tot middernacht zijn er 
vanaf juni maar liefst drie treinen per 
uur”, aldus burgemeester Dirk Claes.
Met dit initiatief erkent de NMBS de 
nood aan extra treinen die beter wor-
den gespreid. In de toekomst wordt de 
wachttijd gehalveerd. Door de inzet van 
nieuwe treinen zijn sinds kort ook 81 
extra zitplaatsen ter beschikking op an-
dere lijnen. Dit alles zal het comfort en 
de service voor onze inwoners sterk ver-
beteren. 

Ondanks de tevredenheid, blijft CD&V 
Rotselaar ijveren voor de verhoging en 
asfaltering van perron 2 en het voorzien 
van één of twee rechtstreekse verbindin-
gen naar Brussel. 
De nieuwe treinuren kan je raadplegen 
op www.rotselaar.cdenv.be

GRATIS 
NIEUWE 
KINDER- 
OPVANG
De gemeentelijke Buitenschoolse Kin-
deropvang van Rotselaar-centrum krijgt 
binnenkort een nieuwe locatie. Er komt 
een gloednieuwe vestiging in de Ka-
pelstraat, centraal gelegen en op wandel-
afstand van beide scholen. 

Er wordt tijdens het schooljaar en in de 
vakantie succesvolle kinderopvang aan-
geboden voor meer dan 100 kinderen.

Het project (bouwgrond, nieuwbouw 
en inrichting) wordt volledig gefinan-
cierd door een private partner. In de 
Bergstraat, waar de huidige vestiging is 
gelegen, komt er een mix van woonge-
legenheden en publiek toegankelijke 
groenpleinen.

De andere helft van het terrein in de Ka-
pelstraat komt volledig  ter beschikking 
van de Scouts.  De Scouts kan er gebruik 
maken van de faciliteiten van de nieuwe 
BKO: sanitair, toiletten, extra bergruim-
te, overdekte speelruimte, ... De fiets- en 
voetweg wordt verlegd en komt tussen 
de BKO en het scoutsterrein te liggen.

Schepen Jelle Wouters

MEER TREINEN: 
BETERE SERVICE

De provincie Vlaams-Brabant zal het 
Masterplan Rock Werchter aanpassen. 
De bijsturing komt er op aandringen 
van CD&V Rotselaar. Met dit Master-
plan wordt het festival definitief in onze 
gemeente verankerd. Tot vorig jaar was 
hier nog heel wat twijfel over en kregen 
we ontelbare vragen om het festival hier 
te houden. In de lente van 2015 stelde 
de provincie Vlaams-Brabant een ont-
werp Masterplan voor. Op basis van de 
suggesties van inwoners en verenigingen 
bekomt CD&V Rotselaar nu een uit-
gebreide bijsturing van het Masterplan 
RW. De provincie Vlaams-Brabant past 
het oorspronkelijke plan dus aan. De 
lokale verenigingen blijven zo hun cen-
trale rol behouden bij de uitbating van 
de drankstanden, parkings en campings. 
Door de oprichting van een permanente 
buurtwerking worden ook de inwoners 

beter bij het festival betrokken. 
De komende jaren zet de organisatie in 
op een groen festival en openbaar ver-
voer. Dit jaar al komt er aan Werchter-
brug een super-fietsenparking met meer 
capaciteit, een gemakkelijke registratie 
en 24/24-bewaking van uw fiets.
Het landschapspark wordt door de festi-
valorganisatie aangelegd. Het grote park, 
met mooie wandel- en fietspaden, zal 
een groene oase zijn in het centrum van 
Werchter. CD&V Rotselaar wil dat het 
landschapspark maximaal wordt open-
gesteld voor bezoekers. Verenigingen 
zullen er binnenkort ook kleinschalige 
activiteiten kunnen organiseren.
Zo verzekert dit nieuwe Masterplan  RW 
de toekomst van het festival in onze ge-
meente en verzoent het tegelijk de be-
langen van inwoners, landbouw en de 
verenigingen. 

FESTIVAL BLIJFT IN WERCHTER
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JEUGD BOVEN
JEUGDRAAD KERMIS
De Jeugdraad organiseerde een prachtige Jeugdraad Kermis. 
Het event trok honderden kinderen met een gouden ticket 
naar het Meer van Rotselaar. De vijf jeugdverenigingen en 
twee jeugdhuizen openden een heus pretpark met de leukste 
attracties. Iedereen kreeg een lekkere suikerspin en een drank-
je. Voor de papa’s en mama’s was er een zonnige strandbar met 
ijsjes en hamburgers.

GEBOORTEBOS
Bijna 200 kinderen plantten onlangs maar liefst 400 bomen 
aan. Zo is er ook dit jaar opnieuw een groot stuk bos in onze 
gemeente bij aangelegd. Het bos bevindt zich in Hellegat, 
waar de gemeente Rotselaar de afgelopen jaren al meer dan  
1 000 nieuwe bomen heeft geplant. Er wordt speciaal gekozen 
voor zomereiken: een boom van ‘bij ons’  en symbool voor 
kracht en vastberadenheid!

BUITENSPEELDAG 015
Rotselaar zet voluit in op kinderen en jonge gezinnen.   De 
Buitenspeeldag bezorgt honderden kinderen een geweldige 
namiddag vol spel & amusement in Sportoase ‘De Toren’.  
Rotselaar stimuleert dat kinderen buiten spelen in een groene 
buurt. De Buitenspeeldag past perfect in dit plan: kinderen 
en jongeren op een creatieve manier naar buiten brengen om 
samen te ravotten.

PODIUMVLEES
Rotselaar investeert in zijn muzikaal talent! ‘Podiumvlees zkt. 
Lokale Helden 2015’ is een muziekwedstrijd die lokaal talent 
een centrale plaats geeft op het podium. Uit maar liefst 32 
inzendingen werden de vijf finalisten gekozen. De verrassende 
optredens werden enthousiast onthaald. “Het is belangrijk om 
jeugdcultuur te stimuleren en zo namen we met de Jeugdraad 
het succesvolle initiatief voor deze ontdekkingstocht naar cre-
atief en muzikaal talent”, aldus schepen Jelle Wouters.

VERNIEUWDE BEUKENLAAN
Nog deze zomer wordt het tweede grote rioleringsproject 
op de Heikantberg gerealiseerd. De Beukenlaan, Acacialaan, 
Dennenlaan, Kastanjedreef, Olmendreef en (deel van) de Re-
gastraat krijgen zo riolering en een nieuwe weg. Dit is een 
complex werk: de ruimte  is beperkt en  alle nutsleidingen 
moeten er hun plaats krijgen. Dankzij een goede fasering en 
veel  overleg met de aannemer en buurtbewoners is dit vlot 
verlopen. 

De werken kunnen dan ook al tegen het bouwverlof afgerond 
worden. Bovendien is er een mooi, rustiek wegdek voorzien 
dat past op de Heikantberg en comfort geeft aan de omwo-
nenden.   De kostprijs voor dit project bedraagt 2,5 miljoen 
euro. De gemeente Rotselaar slaagde erin om hiervoor een 
subsidie van 1,6 miljoen euro te krijgen. Met deze projec-
ten worden onze waterlopen opnieuw een stuk properder, 
goed voor mens en milieu! 

MINDER VLIEGVERKEER
De Rechtbank heeft de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ vernie-
tigd. Deze zaak was recent aangespannen door de gemeente 
Rotselaar. De rechter eist dat de controversiële vliegroute 
nu wordt opgeheven. Per inbreuk wordt een dwangsom van  
50 000 euro opgelegd. Door de nieuwe vliegroute trokken er 
sinds vorig jaar ook stijgende vluchten over Rotselaar.

CD&V Rotselaar reageert zeer tevreden op deze uitspraak. 
Het was de juiste keuze van ons Gemeentebestuur om dit 
dossier zo ter harte te nemen en ook daadkrachtige juridische 
stappen te zetten. De terugkeer naar een billijke spreiding van 
het vliegverkeer zal de geluidshinder voor de inwoners van 
Rotselaar sterk verminderen.

Schepen Carine Goris
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BEDANKT FRANS!
Op 11 april 2015 moesten we onverwacht afscheid nemen van 
Frans De Cat. Frans was 15 jaar schepen en meer dan 20 jaar 
lid van de Gemeenteraad. In talrijke verenigingen was Frans 
actief als lid of bestuurslid. Hij stond er altijd klaar om mee de 
handen uit de mouwen te steken. Bedankt Frans, voor alles…

DIENSTENCENTRUM 
‘OUDE PASTORIE’
Lokaal Dienstencentrum Oude Pastorie Werchter viert zijn 
10 jarig bestaan! U kan er kennis maken met het ruime aan-
bod van activiteiten en de uitgebreide dienstverlening van het 
Sociaal Huis. Het LDC trekt elk jaar honderden enthousiaste 
inwoners met tientallen verrassende en interessante cursussen 
voor een breed publiek, ook voor u! Schepen en OCMW-
voorzitter Lucia Wouters: “Een sociaal beleid dicht bij de 
mensen is een prioriteit voor CD&V Rotselaar. Dit Lokaal 
Dienstencentrum is, dankzij de inzet van het OCMW en vele 
vrijwilligers, het sociale gezicht van onze gemeente”.

(vlnr OCMW raadsleden: Dany Van Eylen, 
Mia Van Cleynenbreugel, Gert Heylen, Kris Uytterhoeven 

en OCMW voorzitter Lucia Wouters)

STEIGERS AAN 
HET MEER
Domein ‘Ter Heide’ staat garant voor 
mooie wandelingen, leuke zwempartij-
tjes en fietstochten in het groen. Daar-
om zet de gemeente Rotselaar actief in 
op  vernieuwing en verbetering.

Met de herinrichting van de Plas komen 
er in de visserszone 14 nieuwe steigers en 
één grote steiger, toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers.  De oeverzone ontvangt 
bovendien meer zonlicht en de water-
kant wordt versterkt en krijgt groene 
aanplantingen. Dit zal de groei van het 
riet bevorderen en het aantal vissen in 
het Meer zeker weer doen toenemen!

WERCHTER AAN HET WATER
CD&V Rotselaar investeert in meer groen en gezellige ontmoetingsplaatsen in 
Werchter. Om het centrum verkeersluwer te maken, krijgt het kruispunt aan de 
Hanewijk een groene randparking voor auto’s. Dankzij de Hanewijkbrug is er een 
snelle verbinding met het centrum van Werchter. “Deze fiets- en voetgangersbrug 
zal aansluiten op een nieuw Dijleterras met een mooie overkapping en gezellige 
zittrappen. Het plein aan de Tweebruggenstraat wordt groener en krijgt zitbanken, 
spelelementen en extra fietsenstalling”, aldus schepen Carine Goris. Voor de aanleg 
van het Dijleterras ontvangt Rotselaar 44 281 euro subsidies. 

In het najaar start ook de aanleg van vrijliggende fietspaden met veilige oversteek-
plaatsen en nieuwe verlichting tussen Werchter en Haacht. Dit project verzekert de 
veiligheid en het comfort van onze fietsers en de schoolgaande jeugd!

Het Hoogland krijgt begin 2016 nieuwe riolering en de straat wordt vernieuwd en 
verkeersveilig ingericht met verzorgde groene bermen.


