
We stellen je graag dit toekomstplan 
voor met tal van nieuwe initiatieven 
voor onze gemeente. Dit is het  
resultaat van grondig rekenwerk  
en vele gesprekken met inwoners. 

De komende jaren zorgen we voor 
veilige fietspaden en kiezen we 
voor een duurzame mobiliteit. We 
beschermen onze groene ruimte  
en moderniseren de scholen. 

Daarnaast blazen we de dorps-
kernen nieuw leven in met leuke 
evenementen, groenvoorzieningen 
en speelpleintjes. En we zorgen 
ervoor dat Rotselaar een aantrekke-
lijke woongemeente blijft met een 
betaalbaar woningaanbod. 

Tegelijk geven we verenigingen, 
jeugdhuizen en actieve inwoners 
alle kansen. Kwetsbare gezinnen en 
kinderen die in armoede opgroeien, 
krijgen extra ondersteuning. Want in 
onze gemeente telt iedereen mee.

Daarnaast verbeteren we de  
gemeentelijke communicatie en  
betrekken we inwoners en advies- 
raden bij nieuwe projecten.

Kortom, we zetten Rotselaar op  
de kaart met een gedurfde en 
vernieuwende toekomstvisie. Met 
dit plan kiezen we resoluut voor ‘slim 
samenleven’. Daarbij gaan we voor 
een financieel gezond beleid waarbij 
we investeren, de belastingen niét 
verhogen en tegelijk de schuldenlast 
met maar liefst 25% laten dalen.

Wij beloven om ons 
uiterste best te doen. 
Hopelijk bouw jij  
met ons mee aan  
de toekomst?!

Jelle Wouters 
Burgemeester

in ROTSELAAR

Ons toekomstplan? 
Slim samenleven.
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Veilig &  
duurzaam mobiel
We streven ernaar dat iedereen veilig en ook op een 
duurzame manier onderweg kan zijn. Voor ons nieuwe 
mobiliteitsplan rekenen we op jouw inbreng en die van 
onze adviesraden. In dit plan ligt de focus op betere 
fiets- en voetpaden, slimme parkeeroplossingen en 
acties om sluipverkeer aan te pakken.

KINDEREN VEILIG NAAR SCHOOL

 X We vernieuwen de kaart met de 
veilige schoolroutes. 

 X Door de aanleg van overflow- 
parkings in de dorpscentra,  
houden we meer auto’s uit de 
buurt van de schoolpoort.

 X Voetpaden worden vernieuwd. 

Zo stimuleren we kinderen en  
ouders om met de fiets of te 
voet naar school te gaan.

COMFORTABELE FIETSPADEN  
= FIETSPLEZIER

 X Er komen 20 kilometer nieuwe 
fietspaden bij. Bestaande fiets- 
verbindingen en trage wegen  
tussen dorpscentra en trekpleis-
ters kunnen rekenen op een 
regelmatig onderhoud.

 X De fietssnelweg wordt door- 
getrokken om het station van  
Wezemaal te verbinden met  
Aarschot en Leuven.

 X De signalisatie van fietsstraten  
wordt verder verbeterd.

MODERN EN TOEGANKELIJK 
(OPENBAAR) VERVOER

De stationsomgeving van Wezemaal 
krijgt een facelift:

 X De spooroverweg aan de Lange-
straat wordt ondertunneld voor 
meer veiligheid en een vlottere 
doorstroom.

 X De toegankelijkheid wordt  
verhoogd door de vernieuwing 
van de perrons en de auto- 
parkings en een uitbreiding  
van de fietsenstallingen.

We creëren Mobipunten, met  
eerst een pilootproject in Werchter. 
Daarna volgen de rotonde van  
Rotselaar en het station van  
Wezemaal. Zo stimuleren we  
gecombineerde mobiliteit met  
onder meer:

 X een uitbreiding van het openbaar 
vervoer (we vragen elk kwartier 
een stadsbus tussen de rotonde 
van Rotselaar en Leuven)

 X overdekte fietsenstallingen 

 X deelauto’s 

DE DRESSCODE IN ’T VERKEER, 
DA’S DE WEGCODE

Veiligheid op de weg bereiken  
we alleen als iedereen zich aan  
de verkeersregels houdt. 

 X We willen iedereen daar nog 
meer bewust van maken en  
zullen jou informeren over  
(nieuwe) verkeersregels en  
verkeerssituaties via uiteenlopen-
de kanalen en verkeerscursussen.

 X Er komen nieuwe flitscamera’s en 
meer snelheidscontroles door de 
politie. 

“Met de fiets 
Rotselaar 
doorkruisen, 
er is toch niets 
mooiers?”



Participatie & 
communicatie

Zorgen 
voor 
elkaar
Verder bouwen aan een 
warme samenleving waar 
plaats is voor iedereen en 
waar iedereen zich thuis 
voelt. Dat blijft een van onze 
speerpunten.

Iedereen is expert. In zijn buurt, zijn leef– of gezinssituatie 
en vanuit zijn eigen opleiding of beroep. We doen daarom 
zoveel mogelijk een beroep op jouw deskundigheid. Zo 
vergroten we ook het draagvlak voor nieuwe beslissingen. 
Om geïnformeerd mee te kunnen nadenken, zorgen we 
voor duidelijke communicatie vanuit de gemeente.

HET BESTE MEDICIJN TEGEN  
EENZAAMHEID? EEN BUUR(T)  
DIE LUISTERT

 X Buren moeten elkaar weer vaker 
ontmoeten. We zullen het aantal 
buurtcomités verdubbelen en hen 
begeleiden bij de opstart.

 X We willen eenzaamheid tegen-
gaan. Een van de initiatieven die 
we daarvoor in het leven roepen, 
is de Telefoonster (voor een hart-
verwarmende babbel).

ONZE KINDEREN, DE TOEKOMST 
VAN ROTSELAAR

 X We blijven werken aan kwalita-
tief onderwijs, met persoonlijke 
begeleiding van de leerlingen en 
ondersteuning voor kinderen die 
het moeilijk hebben (zorguren).

 X We voorzien 700.000 euro per 
jaar om te investeren in onze 
schoolgebouwen. We vernieuwen 
de ICT-infrastructuur in de scholen 
en kopen digitale schoolborden 
aan. Voor de school in de Heikant 
dienen we een subsidieaanvraag 
voor een nieuwbouw in. 

WE VOORZIEN ONDER- 
STEUNING VOOR WIE DAT  
HET HARDST NODIG HEEFT.  
ONZE JONGE GEZINNEN  
MOGEN REKENEN OP:

 X flexibele kinderopvang, met een 
verdere uitbreiding van de activi-
teiten voor en na school en tijdens 
de vakantieperiodes

Om jou maximaal te betrekken, 
maken we onder meer gebruik van 
een digitaal participatieplatform 
waar iedereen zich kan uitspre-
ken over verschillende aspecten 
van het beleid (buurtbevraging, 
jeugdenquête …). We stippelen 
daarnaast ook andere participatie- 
trajecten uit, want niet iedereen 
vindt even goed zijn weg in de 
digitale wereld.

 X We vernieuwen de werking  
van de adviesraden en onder-
steunen hen met subsidies.

 X Met een jaarlijks inspiratie- 
moment hopen we jou te  
stimuleren om actief deel te 
nemen aan het beleid.

 X We willen beter, proactiever en 
heel open en eerlijk met jou 
communiceren over het beleid, 
nieuwe initiatieven en beslissin-
gen. Daarvoor maken we zoveel 
mogelijk gebruik van nieuwe 
communicatiekanalen (sociale 
media, digitale nieuwsbrief, 
ledborden …).



Het nieuwe 
wonen
Bouwshift, kernversterking, verdichting ... Willen we 
onze groene ruimte behouden, dan zullen we anders 
moeten gaan wonen. De groene ruimte is schaars. Wat 
er is nog is, moet maximaal bewaard blijven en waar 
mogelijk creëren we bijkomend groen. Wij zien vooral 
heel wat voordelen ...

 X de uitbouw van het ‘Huis van het 
Kind’, met opvoedingsondersteu-
ning voor jonge ouders tijdens 
opvoedingscafés

 X de vernieuwing van kinderdag- 
verblijf ‘De Hummeltjes’ en een 
nieuw jaarlijks ontmoetings- 
moment met alle onthaalouders 
en kinderdagverblijven 

 X een nieuwe locatie voor Kind & 
Gezin waar meer comfort is voor 
jonge gezinnen

… EN WE LATEN JOU NIET  
IN DE KOU STAAN ALS HET  
WAT MOEILIJKER GAAT 

 X Een sociale kruidenier zal kwa- 
liteitsvoeding en basisproducten 
aanbieden voor wie het financieel 
moeilijk heeft.

 X Kinderen van kansarme gezinnen 
geven we een financieel duwtje 
in de rug zodat ook zij de kans 
hebben om deel te nemen aan 
ontspannende, sportieve en  
culturele activiteiten.

 X We bouwen 120 nieuwe sociale 
woningen in Rotselaar tegen 2024 
(te huur of te koop).

 X We zien erop toe dat iedereen 
betaalbaar en op maat in eigen 
dorp kan blijven wonen.

ORANJE ZORGT VOOR MEER 
BLAUW OP STRAAT

 X De aanwezigheid van de wijk-
agent wordt uitgebouwd zodat 
Rotselaar een veilige gemeente 
blijft.

 X We richten een handhavingscel 
op om bouw- en milieumisdrijven 
en illegale boomkap actief op te 
sporen en te bestraffen.

DOOR DICHTER BIJ ELKAAR 
TE GAAN WONEN

 X kunnen we meer handelaars 
aantrekken. Zo stimuleren we 
ondernemerschap. 

 X verminderen we het aantal  
autoritten. Dat komt de ver-
keersveiligheid én de lucht-
kwaliteit ten goede.

 X stimuleren we meer en beter 
openbaar vervoer (bus en 
trein) … 

IN ONZE DORPSKERNEN 
MOET HET AANGENAAM  
VERTOEVEN ZIJN 

 X Elk dorpsplein moet een ont-
moetingsplaats zijn.

 X Onroerend erfgoed wordt 
beter beschermd om de 
herkenbaarheid en eigenheid 
van onze dorpskernen te 
behouden.

 X Dorpscentra en woonbuurten 
worden heringericht om de 
verkeersveiligheid én de leef-
baarheid te verbeteren. 

 X Concreet voorzien we ge-
scheiden riolering en een 
verkeersveilige aanleg van  
de Walenstraat, de Hane-
wijk, Eekstraat, Eektweg en 
Gemeentepad, Kapelstaat, 
Groenstraat, Pastorijstraat 
en Parkstraat, Vakenstraat, 
Steenweg op Gelrode en 
Zallakenstraat, Nieuwebaan, 
Steenweg op Holsbeek, Elzen-
dreef, Kwikstaartweg, Esdreef, 
Grotestraat en Vondelweg en 
vernieuwing van de Heirbaan, 
de parking van sportcomplex 
Meander en de brug in de 
Grotestraat.

S(C)HOP LEVEN IN JE BUURT

 X We trekken buurtwinkels aan 
naar de centra en zorgen zo 
voor levendige dorpskernen.

 X Door de oprichting van  
een overlegplatform voor 
ondernemers en extra  
ondersteuning van starters, 
moedigen we creatief  
ondernemerschap aan.



Bovendien 
en niet in 
het minst ...

Jeugd, cultuur  
en ontspanning
Cultuur en ontspanning brengen mensen samen.  
Daar zijn we meer dan ooit van overtuigd. Rotselaar 
heeft een rijk verenigingsleven en dat moet zo blijven. 

ROTSELAAR VERENIGT EN GEEFT 
ELK TALENT EEN PODIUM

 X We moderniseren de uitleen-
dienst voor verenigingen en 
buurtcomités en breiden die 
verder uit.

 X We voorzien een subsidie voor 
jullie initiatieven om vernieu-
wende projecten te lanceren, 
inwoners samen te brengen, een 
TROTS-dag te organiseren …

 X We bieden ondersteuning aan de 
vele verenigingen, promoten mee 
hun activiteiten en subsidiëren 
hun werking.

 X Vrijetijdscentra De Mena en  
CC Jack-Op worden vernieuwd.

 X We willen een kweekvijver zijn 
voor creatief talent. We stimuleren 
de jeugdcultuur en voeren acties 
voor meer kunst in het straatbeeld 
via street art-projecten.

 X We stellen de gebouwen van de 
gemeente open wanneer ze niet 
in gebruik zijn (kinderopvang als 
ontmoetingsplaats voor de buurt, 
school als sporthal voor lokale 
sportclubs …) want de gemeente-
lijke infrastructuur is van iedereen.

 X Het aanbod van de bibliotheek,  
zowel boeken als e-boeken en 
dvd’s, zal regelmatig vernieuwd 
worden.

DE ROTSELAARSE JEUGD HEEFT 
RECHT OP EEN EIGEN PLEK.

 X Er komt een nieuwe infrastructuur 
voor jeugdhuis Mena en we  
subsidiëren de renovatie van 
jeugdhuis Floere Bloes.

 X Het skatepark op domein  
Ter Heide wordt vernieuwd  
en uitgebreid.

‘DE PLAS’ IS EEN BELANGRIJKE 
TROEF DIE WE VERDER WILLEN 
UITSPELEN

 X Er komt een nieuw zwempaviljoen 
met sanitair, EHBO, omkleed- 
ruimtes …

 X We denken na over en voorzien 
budget voor originele initiatieven 
als een drijvend zwemponton,  
een waterspringkasteel en een 
zomerse pop-upbar …

 X Het strand wordt rookvrij want 
gezonde lucht en een gezinsvrien-
delijke omgeving zijn belangrijk.

 X ... werken we aan een nieuw 
en ambitieus klimaatplan 
voor Rotselaar met tal van  
acties en initiatieven om  
de CO2 en het fijn stof te  
verminderen in onze buurt.

 X ... vormen we het hele  
openbare verlichtingsnetwerk 
om met milieuvriendelijke 
ledverlichting. Na elke fase 
gaat de straatverlichting ’s 
nachts weer aan! 

 X ... werken we verder aan een 
moderne dienstverlening  
met een uitbreiding van de 
technische dienst en groen-
dienst voor een betere  
afhandeling van meldingen, 
de uitbouw van een digitaal 
loket, een vernieuwd ont-
haal in het gemeentehuis en 
dienstverlening op afspraak.

 X ... willen we het WK Wiel- 
rennen naar Rotselaar halen.



Dit beleidsplan is het resultaat van teamwerk. Niet alleen onze eigen ploeg, 
maar ook heel wat inwoners, dachten mee na over de toekomst van ons 
dorp. De wereld is constant in beweging. Om mee te blijven en geen 
enkele trein te missen, zijn vernieuwende ideeën en een frisse blik nodig. 

Werk je graag mee aan een fijne gemeente en een leuke buurt? 
Neem dan zeker contact op met een van onze teamleden.  
We verwelkomen jou met open armen!
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