
#sterkbestuur

 #teamrotselaar
Op de hoogte blijven van #teamrotselaar? 

 www.rotselaar.cdenv.be  nieuw  
 https://www.facebook.com/cdvrotselaar/

Ook gerealiseerd...

 —Moderne digitale dienstverlening: nieuwe 
website met e-loket, Meldpunt, e-shop en 
ondernemergids

 —Prachtige nieuwbouw voor kunst- en 
muziekacademie in Heikant

 —Modern cultureel aanbod ‘Verdiep2’ in De 
Mena, met Axl Peleman, Rick De Leeuw en Stan 
Van Samang als uitschieters

 —Uitbouw station Wezemaal: van 82 naar 114 
piekuurtreinen, verdubbeling weekendtreinen 
en 16 bijkomende snelle busritten tussen 
Werchter, Rotselaar en Leuven

 —Kaart met meer dan 90 trage wegen en 
kerkwegjes, als snel en veilig alternatief voor 
fietsers en wandelaars

 —Uitleendienst verhuurt nieuw materiaal 
kosteloos aan verenigingen en scholen

 —Speelzones in de vrije natuur in Rotselaar 
(Terheidelaan en De Gevel), Werchter (aan 
chiro en speelbos Speelhol) en Wezemaal (aan 
scouts en speelbos Waterdraakje) 

 —Wezemaalse wijnfeesten en gerestyled 
bezoekerscentrum zetten Hagelandse 
wijncultuur in de kijker

 —Middagrestaurants brengen senioren samen in 
Wezemaal (De Lelie) en Werchter (Pastorie)

 —Strijd tegen kinderarmoede: Kerstfeest, 
samenwerking met scholen, socio-culturele 
cheques 

 —Biomarkt Werchter, met gezonde producten 
van eigen kweek

 —1.600 bomen geplant in het geboortebos aan 
het Hellegat 

 —Heraanleg van Werchter-plein en kerkplein 
Rotselaar, met extra groen

 — Inwoners denken mee na over beleid: 
CitizenLab, kindergemeenteraad, adviesraden 
vragenuurtje voor gemeenteraad, …

 —Acties tegen toename vliegverkeer boven 
gemeente, met als blikvanger juridische 
procedure tegen vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’
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Met dank aan... 

CD&V Rotselaar combineert ervaring en daadkracht en vindt het belangrijk midden de mensen te staan. Hier blikken we samen 
terug op wat we voor jou gerealiseerd hebben de voorbije 6 jaar, het resultaat van sterk teamwork en slim samenleven.

Dirk Claes 
Als lijstduwer kunnen onze kopman Jelle en het 
ganse CD&V-team voor 200% op mij rekenen. 
Ik haak dus zeker niet af, zoals hier en daar 
gefluisterd wordt. Integendeel, de komende 
jaren blijf ik mijn expertise en ervaring als 
coach inzetten.

Samen zullen we er met de volle goesting voor gaan. Met jouw steun 
hoop ik de komende jaren nog een actieve rol te kunnen spelen in 
Rotselaar. De inwoners van Rotselaars hebben me de kans gegeven om 
aan mooie projecten te werken. Samen genieten we van onze vele trage 
wegen, 25 goed werkende bewonersdiensten, meer dan 100 treinstops 
per dag en de 150 bruisende verenigingen. Als ik denk aan al onze 
realisaties, ben ik vooral trots op:

 −domein ‘Ter Heide’ (met sporthal de Meander, de zwemzone en 
recreatiesite ‘De Toren’)

 − het administratief centrum, het wijkkantoor van de politie en 
vrijetijdscentrum Mena

 −onze prachtige scholen én kinderopvang in de vier dorpscentra
 −het landschapspark Rock Werchter (én de zekerheid dat het festival 

hier blijft)
 −twee woonzorgcentra en in elke deelgemeente assistentiewoningen 

Zowel voor als na de verkiezingen fietsen Jelle en ik, als hechte tandem, 
met de blik op eenzelfde doel gericht: een beter Rotselaar voor al onze 
inwoners.

Jelle Wouters
De komende jaren worden belangrijk. We 
staan op een kruispunt van grote uitdagingen 
voor onze gemeente. Onze CD&V-ploeg 
kiest resoluut voor de weg vooruit, met een 
gedurfde toekomstvisie voor groene en 
bruisende buurten. 

We zien Rotselaar als een warme en veilige thuis, waar de fiets en goed 
openbaar vervoer op de eerste plaats komen. We gaan de dorpskernen 
extra leven inblazen met buurtwinkels, toffe evenementen en een actief 
verenigingsleven. Tegelijk zullen we de open ruimte beschermen en 
nieuwe groene ontmoetingsplaatsen creëren voor jong en oud.

Als aanvoerder van dit team pak ik, met veel energie en enthousiasme, 
deze nieuwe uitdagingen vast. Midden de mensen staan, luisteren naar 
wat er leeft en gaan voor concrete oplossingen. Dat is onze stijl, zo maken 
we het verschil. Onze ploeg combineert dossierkennis en daadkracht. 
We staan open voor nieuwe inzichten en kijken met een ruimdenkende 
blik naar de toekomst. Bovendien kan ons sterk vernieuwde CD&V-team 
rekenen op ervaren boegbeelden.

Wij zijn er klaar voor…   Met jouw steun bouwen we samen verder aan de 
toekomst van Rotselaar!

Voorwoord

2000 dagen in Rotselaar
180 realisaties

27 topprojecten

#teamrotselaar

Ontdek nu alle 180 realisaties van CD&V Rotselaar  én onze 25 kandidaten voor de toekomst via 
www.rotselaar.cdenv.be
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CD&V Rotselaar combineert ervaring en daadkracht en vindt het belangrijk midden de mensen te staan. Hier blikken we samen 
terug op wat we voor jou gerealiseerd hebben de voorbije 6 jaar, het resultaat van sterk teamwork en slim samenleven.

Dirk Claes 
Als lijstduwer kunnen onze kopman Jelle en het 
ganse CD&V-team voor 200% op mij rekenen. 
Ik haak dus zeker niet af, zoals hier en daar 
gefluisterd wordt. Integendeel, de komende 
jaren blijf ik mijn expertise en ervaring als 
coach inzetten.

Samen zullen we er met de volle goesting voor gaan. Met jouw steun 
hoop ik de komende jaren nog een actieve rol te kunnen spelen in 
Rotselaar. De inwoners van Rotselaars hebben me de kans gegeven om 
aan mooie projecten te werken. Samen genieten we van onze vele trage 
wegen, 25 goed werkende bewonersdiensten, meer dan 100 treinstops 
per dag en de 150 bruisende verenigingen. Als ik denk aan al onze 
realisaties, ben ik vooral trots op:

 − domein ‘Ter Heide’ (met sporthal de Meander, de zwemzone en 
recreatiesite ‘De Toren’)

 −  het administratief centrum, het wijkkantoor van de politie en 
vrijetijdscentrum Mena

 − onze prachtige scholen én kinderopvang in de vier dorpscentra
 − het landschapspark Rock Werchter (én de zekerheid dat het festival 

hier blijft)
 − twee woonzorgcentra en in elke deelgemeente assistentiewoningen 

Zowel voor als na de verkiezingen fietsen Jelle en ik, als hechte tandem, 
met de blik op eenzelfde doel gericht: een beter Rotselaar voor al onze 
inwoners.

Jelle Wouters
De komende jaren worden belangrijk. We 
staan op een kruispunt van grote uitdagingen 
voor onze gemeente. Onze CD&V-ploeg 
kiest resoluut voor de weg vooruit, met een 
gedurfde toekomstvisie voor groene en 
bruisende buurten. 

We zien Rotselaar als een warme en veilige thuis, waar de fiets en goed 
openbaar vervoer op de eerste plaats komen. We gaan de dorpskernen 
extra leven inblazen met buurtwinkels, toffe evenementen en een actief 
verenigingsleven. Tegelijk zullen we de open ruimte beschermen en 
nieuwe groene ontmoetingsplaatsen creëren voor jong en oud.

Als aanvoerder van dit team pak ik, met veel energie en enthousiasme, 
deze nieuwe uitdagingen vast. Midden de mensen staan, luisteren naar 
wat er leeft en gaan voor concrete oplossingen. Dat is onze stijl, zo maken 
we het verschil. Onze ploeg combineert dossierkennis en daadkracht. 
We staan open voor nieuwe inzichten en kijken met een ruimdenkende 
blik naar de toekomst. Bovendien kan ons sterk vernieuwde CD&V-team 
rekenen op ervaren boegbeelden.
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Wonen voor jong en oud: 

− Woonkernen versterken: winkels aantrekken en nieuwe  

 woonvormen voor jonge gezinnen 

− Levenslang wonen voor senioren 

  (130 nieuwe assistentiewoningen + twee woon- en 

 zorgcentra ‘De Wyngaert’ en ‘De Lelie’)

Fietsvriendelijke gemeente:
− Verkeersveilige  scholen
− Nieuw fietsplan met fietsstraten 

Vernieuwing woonparkgebied Heikantberg: 
Mooi geasfalteerde wegen, groen woonpark en nieuwe riolering 
in Beukenlaan, Regastraat, Olmendreef, Acacialaan
en Dennenlaan

Veilige wegen en milieuvriendelijke riolering

in Werchter: 

− Herinrichten van Hoogland, Kleine Molenweg en Hermansstraat 

− Gescheiden fietspaden en nieuw wegdek op Haachtsesteenweg 

Rock Werchter blijft bij ons, dankzij Masterplan: 

− Goed nieuws voor lokale verenigingen én inwoners

− Bewonerstickets voor Rock Werchter en TW Classic

− Landschapspark ‘Werchter Park’ wordt publiek toegankelijk,  

  ook voor events van verenigingen

Uitbouw recreatiedomein  ‘Ter Heide’:

− Ontspannen: nieuwe speeltuin, hondenlosloopweide, 

 gratis zwemmen en events bij De Plas (bv. Oudejaarsduik,  

 buitenspeeldag, PikNik Musik, …)

− Sporten: sporthal, skatepark, kunstgrasvelden, zwembad en  

 Finse looppiste

− Succesvolle evenementen in nieuwe feest- en fuifzaal 

 ‘De Toren’

Verenigingsleven:
756.000 euro financiële steun aan verenigingen  en renteloze lening 

voor de bouw van hun lokalen  

Nieuwe kleuterschool in Werchter:In september 2018 leggen we de eerste steen van kleuterschool 
‘De Kameleon’, een warme thuis voor 150 kinderen

Kinderopvang als steun voor jonge ouders:
− Gloednieuwe kinderopvang voor beide scholen in  
 Rotselaar-centrum
− Gegarandeerde kinderopvang voor elk kind voor en na school
− Uitgebreid aanbod activiteiten, zowel naschools als in de   
 vakantie (verdubbeling vakantieaanbod)

Veilige gemeente:− Nog minder ongevallen door meer (verkeers)controles,  

 nog minder inbraken en criminaliteit door strenge aanpak  

 van vandalisme en GAS-boetes
− Moderne dienstverlening in nieuw wijkkantoor politie

Heikant

Rotselaar-centrum

Wezemaal

Werchter

Feest voor senioren: 

− Seniorenweek boordevol activiteiten

− Jubileumeditie seniorenfeest met 650 aanwezigen, dansshow en  

 feestmaaltijd

slim samenleven


