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Zilver blinkt in
Rotselaar
Weet je hoeveel senioren er in Rotselaar wonen? 4000! Met
andere woorden, 25% van het totaal aantal inwoners.
Onlangs genoten zij met volle teugen van hun seniorenweek.
Er stonden maar liefst 20 activiteiten op het programma, met
als klap op de vuurpijl de 25ste editie van het seniorenfeest.
Dit ‘zilveren jubileum’ werd een bruisend dansfeest, met lekker
eten en veel ambiance. De 650 aanwezigen onthaalden het
fantastische optreden van ‘Bar Americana’ enthousiast.

Schepen voor senioren Carine Goris en
burgemeester Dirk Claes tijdens het seniorenfeest

Maar een jaar telt natuurlijk 52 weken. De gemeente – met name
het Lokaal Dienstencentrum - zorgt daarom voor een gevarieerd
jaarprogramma. Tel daarbij nog de evenementen van de vele
seniorenverenigingen en je weet: Rotselaar bruist. Geen wonder
dat uit een grote enquête blijkt dat het merendeel van de
senioren hier graag woont.

#teamrotselaar
midden de mensen

Daar zijn we natuurlijk blij om. Maar we willen altijd beter doen,
en dit zijn de voornaamste actiepunten:
−− Aangepast wonen: door assistentiewoningen te bouwen
en een buurtwinkel in elke dorpskern aan te trekken, kan
iedereen in zijn vertrouwde dorp blijven wonen.
−− Veiligheid: de wijkagent komt thuis op bezoek om te
luisteren naar je bezorgdheden. Hij staat persoonlijk in voor
jouw veiligheid. Daarnaast streven we naar beter openbaar
vervoer en goed onderhouden voetpaden, zodat je je vlot
kan verplaatsen.
−− Eenzaamheid bestrijden: de beperkte groep senioren
die zich eenzaam voelt, willen we beter betrekken bij het
buurtleven. Via een speciale seniorengids informeren we
hen over activiteiten en zorg- en dienstverlening.
Actief beleid voeren is belangrijk. Maar elkaar zien en horen, dat
blijft toch het allerbelangrijkste. Samen met de seniorenraad
en de bewonersdiensten werkt #teamrotselaar aan een warm
contact tussen buren van alle leeftijden, zodat iedereen zich
thuis voelt in Rotselaar.
Annemie Meulemans,
voorzitter CD&V Rotselaar
0476 20 71 72
annemie.meulemans@skynet.be

Viering van 5 jaar ‘Dagverzorging NOAH voor senioren’
van Familiehulp in Werchter
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CD&V toont haar tanden: meer treinen
en snellere bussen voor Rotselaar
Om Rotselaar groen en bereikbaar te houden, werken we
hard aan het openbaar vervoer. De voorbije maanden
onderhandelde CD&V actief met de NMBS en De Lijn. Met
resultaat.
−−

Zo kon burgemeester Dirk Claes bekomen dat het aantal
treinen in het weekend verdubbelt. Op zaterdag rijden
voortaan twee treinen per uur naar Leuven en Antwerpen.
Nieuw is ook de rechtstreekse verbinding (elk uur) naar
zowel Hasselt als de luchthaven. De uitgebreide regeling
gaat in vanaf 10 december. Ten slotte dwong CD&V ook
extra kottreinen af: onze studenten kunnen zondagavond
om het half uur een trein naar Leuven nemen.

−−

De snelbus tussen Werchter, Rotselaar en Leuven is een
succes. Er zijn ’s ochtends vier snelbussen naar Leuven en
’s avonds vier naar Rotselaar en Werchter. Op vraag van
CD&V past De Lijn haar route binnenkort aan, zodat je
tijdens de spits sneller in Leuven geraakt. Vanaf januari 2018
rijdt de snelbus van Wilsele rechtstreeks via Kessel-Lo naar
Leuven. Deze aanpassing levert heel wat tijdswinst op.

−−

Ook de reisweg in Werchter wordt verbeterd. Vanaf het
voorjaar van 2018 rijden de bussen van De Lijn namelijk
niet meer via het centrum maar via de Nieuwe Baan.
Dat verbetert de leefbaarheid in het dorp sterk. CD&V
vindt het traject in het dorp te smal voor bussen: de
doorstroming is moeilijk en de bussen hinderen het
fietsverkeer. Er komt een nieuwe bushalte op de Nieuwe
Baan aan het kruispunt met ‘het Hoekje’.

Ontdek het aanbod op www.rotselaar.cdenv.be
Meer info:
Dirk Claes
0496 80 04 43 - info@dirkclaes.be
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In ‘TeamTalks’ legt #teamrotselaar het oor te luisteren bij een expert. Iemand met kennis van zaken, die vanuit zijn specialisatie
zijn visie geeft op Rotselaar. Dit keer geeft Kris Bachus (Onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling KU Leuven)
zijn mening over het milieubeleid van Rotselaar.

“Hopelijk groeit recyclagekampioen
Rotselaar ook uit tot een klimaatkampioen”

Is het nuttig dat Rotselaar aan een klimaatactieplan werkt?
Heel nuttig. Een dergelijk plan vergroot het bewustzijn allereerst
bij het gemeentebestuur zelf. Het tilt het thema als het ware
‘boven de milieudienst uit’ en heeft zo impact op het volledige
beleid. Daarnaast helpen de acties uit het plan, zoals een
samenaankoop voor zonneboilers, inwoners natuurlijk om hun
CO2-uitstoot te verlagen. En ten derde: meten is weten. Dankzij
het klimaatplan weten we hoeveel CO2 alle inwoners van
Rotselaar samen uitstoten. Nu kunnen we actie ondernemen om
deze uitstoot tegen 2020 met 20% te doen dalen.
De gemeente ondersteunt de biomarkt in Werchter en gebruikt
geen giftige pesticiden in speeltuinen, buurtpleinen en op
kerkhoven. Is dat de juiste aanpak?
Het vermijden van pesticiden is een goede zaak voor ieders
gezondheid én voor de biodiversiteit. De biolandbouw doet
het op dat vlak zeker beter dan de ‘klassieke’ landbouw.
Maar het feit dat de boeren ‘uit de omgeving komen’ is
minstens zo belangrijk als hun biologische methoden: lokaal
en seizoensgebonden voedsel is veel klimaatvriendelijker dan
overzees voedsel. Laat die Pink Lady-appels dus liggen en kies
voor een Jonagold uit eigen buurt.

De Fietszondag en vele ﬁetsacties motiveren ons om als
inwoner de ﬁets te nemen. Waarom is het goed om de auto
vaker aan de kant te laten?
Het terugdringen van het aantal autokilometers is een
onmisbare schakel in het klimaatbeleid. Als we daarin slagen,
verminderen we meteen ook de files, het aantal ongevallen
en de luchtvervuiling. Technologie alleen lost het probleem
niet op, we moeten ons gedrag aanpassen. Aanmoedigende
maatregelen - zoals het verbeteren van de fietspaden en het
openbaar vervoer - zijn belangrijk. Maar vaak ontbreekt de
durf om ook (auto)ontmoedigende maatregelen te nemen.
Meer ruimte voor de fiets ten koste van de auto? Autorijden en
parkeren duurder maken? Dat zijn taboes die we niet uit de weg
kunnen blijven gaan. Ook kleinere gemeenten zoals Rotselaar
kunnen met een gedurfd circulatieplan (zoals in Leuven en
Gent) hun steentje bijdragen. In het begin zal veel weerstand
opduiken, maar na een tijdje blijkt meestal dat zowel de handel
als de leefbaarheid erop vooruitgaan. En dan slaan de
meningen vaak om.
Rotselaar is een kampioen in afvalrecyclage. Kan een actief
afvalbeleid bijdragen tot een beter milieu?
Door afval te sorteren en zwerfvuil tegen te gaan levert elke
burger een bijdrage aan het milieu. Minstens even belangrijk
is het besparen van energie in woningen en gebouwen en het
verminderen van de autokilometers: die factoren nemen ruim
70% van de CO2-uitstoot van Rotselaar voor hun rekening.
Daarom kijk ik al uit naar het ‘voortgangsrapport’ van het
klimaatactieplan in 2018, waaruit zal blijken of Rotselaar op
schema zit. Hopelijk groeit recyclagekampioen Rotselaar ook uit
tot een klimaatkampioen.
Lees het volledige interview op www.rotselaar.cdenv.be
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De puntjes op de i

De kogel is door de kerk: Werchter krijgt een nieuwe kleuterschool. Op initiatief van CD&V stelde het gemeentebestuur namelijk zopas
een bouwﬁrma aan. Bovendien zijn de plannen van de ontwerper klaar. Binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend, zodat we na
de winter de eerste steen kunnen leggen.

“De plannen voor de nieuwe,

De plannen schetsen de krijtlijnen van een modern en functioneel
gebouw:
−
−
−

Het meer dan 1.000 m² grote complex omvat o.a. een eetzaal
met keuken van 100 m², een speelruimte van 80 m² en zes
ruime klaslokalen (met eigen berging en sanitair)
Daarnaast vind je een zorgruimte, een slaapzaal, een
ruime fietsenstalling en een overdekte buitenspeelruimte
van 120 m²
De speelplaats van de lagere en de kleuterschool zijn met
elkaar verbonden en centraal bevindt zich een aangename
werkruimte voor de leerkrachten

Een kind dat voor het eerst naar school gaat… dat is een
klein stapje door de schoolpoort maar een grote stap in het
leven. Het schoolgebouw waarin het kind speelt, leeft en leert
speelt een belangrijke rol. #teamrotselaar drong dan ook
zwaar aan op de investering van meer dan 2,6 miljoen euro
voor dit nieuwbouwproject. Het gemeentebestuur diende een
subsidiedossier in en ontvangt over 7 jaar een subsidie van
70% van de Vlaamse Overheid. Om het dossier snel te laten
vooruitgaan, beslisten we om het project alvast op te starten
en de kosten voor te financieren: het budget voor de opmaak
van de bouwplannen staat dit jaar al in de begroting van de
gemeente.

moderne kleuterschool in
Werchter zijn klaar”
- Dirk Jacobs, schepen van onderwijs
Ondertussen werken we hard verder zodat de nieuwe school
snel klaar is. Op 1 september 2019 kan Werchter uitpakken met
een nieuwe, moderne kleuterschool. Een veilige plek, waar
ouders hun kinderen gerust kunnen achterlaten. Een degelijke
en comfortabele speel- en leeromgeving. Een plaats waar de
kinderen en hun leerkrachten op de eerste plaats komen.
Ontdek meer schetsen op www.rotselaar.cdenv.be

Hoe Rock Werchter bijdraagt aan de
nieuwe kleuterschool
Vanwaar komen de ﬁnanciële middelen voor de bouw van deze
school? Wel, uit de verkoop van zes gronden van het OCMW
aan Rock Werchter. Na lange onderhandelingen slaagden
burgemeester Dirk Claes en schepen Gert Heylen erin deze
transactie succesvol af te ronden. De opbrengst van de
verkoop van deze gronden – hoofdzakelijk weides dichtbij het
festivalterrein – bedraagt maar liefst twee miljoen euro.
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3x #teamrotselaar
Dubbel scoutsnieuws: groen
speelbos in Wezemaal, nieuw
gebouw in Heikant
Scouts Wezemaal vierde haar 50ste
verjaardag met een groot volksfeest
op het marktplein. Omdat (jeugd)
verenigingen zo belangrijk zijn,
ondersteunde de gemeente deze
feestelijkheden financieel. Schepen
Jelle Wouters (CD&V Rotselaar) zorgde
bovendien voor een mooie verrassing:
de scouts kunnen zich binnenkort
namelijk uitleven in een nieuw speelbos
van 1,15 hectare groot. Dit speelterrein
grenst aan de huidige scoutsterreinen,
die de jeugdbeweging al gratis van de
gemeente huurt. Zo krijgen de kinderen
extra speelruimte om vrij te spelen in het
groen.
De scouts van Rotselaar-Heikant
huldigden met een grootscheepse
barbecue hun gloednieuwe gebouw in.
#teamrotselaar wil moderne en
(brand)veilige lokalen voor alle
jeugdbewegingen, zodat ons jeugdig
geweld zich onbezorgd kan uitleven: “De
jeugddienst loofde daarom 40.000 euro
subsidie uit voor het nieuwe gebouw.
Scouts Rotselaar-Heikant kreeg voor
dit project ook een renteloze lening
van 50.000 euro van de gemeente. Dit
was noodzakelijk voor de scoutsgroep
om de laatste financiële drempel te
overwinnen”, vertelt Jelle.

Twee nieuwe camera’s waken
over Rotselaar
Onze burgemeester Dirk Claes pakt
crimineel gedrag en zware verkeersovertredingen stevig aan. Op zijn
aangeven koopt Rotselaar dan ook twee
camera’s aan. Deze mobiele camera’s
houden een oogje in het zeil op
verschillende plaatsen in de gemeente:

−−

De APNR-camera herkent
nummerplaten en screent
geseinde, niet-gekeurde of nietverzekerde auto’s permanent. De
politie installeert deze camera
in een anonieme wagen op onze
invalswegen om bestuurders
ter plaatse te vatten. Bovendien
kunnen we zo ook inbrekersbendes
inrekenen.

−−

De andere camera waakt over
plaatsen die kampen met overlast, sluikstorten of diefstallen. Zo
bestrijden we bijvoorbeeld diefstallen
aan het station in Wezemaal en
vandalisme in het speelbos. De
camera registreert alle verdachte
handelingen en helpt de politie om
daders op te sporen en te bestraffen.

Schepen voor jeugd Jelle Wouters bij
scouts Heikant

#teamrotselaar steunt en helpt
mantelzorgers
De kans is groot dat je vroeg of laat
in contact komt met dementie. In je
familie of vriendenkring bijvoorbeeld.
Heel wat mensen kampen met vragen
of weten niet hoe ze met de ziekte
moeten omgaan. Op vraag van CD&V
Rotselaar besteedt het Sociaal Huis
daarom extra aandacht aan deze
ziekte. In het najaar organiseerde het
Sociaal Huis zelfs een speciale ‘Week
van de Dementie’. “Je kwam er te weten
wat dementie precies inhoudt, hoe je
het fenomeen kan voorkomen en hoe je
er best mee omgaat. De ondersteuning
van mantelzorgers is daarbij belangrijk. Ze omringen mensen met dementie
met ontzettend veel zorg en liefde”,
vertelt schepen van sociale zaken
Gert Heylen. De boeiende week werd
afgesloten op de ‘Werelddag Dementie’
in Werchter, waar speciale aandacht
uitging naar jongdementie.
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Twee nieuwe camera’s - en onze
burgemeester - waken over Rotselaar

#teamrotselaar steunt de
mantelzorgers

Rotselaar-quiz:

win een homemade #teamrotselaar-taart
Met deze quiz test #teamrotselaar jouw kennis over onze gemeente. Volg je #teamrotselaar op
www.rotselaar.cdenv.be, via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/cdvrotselaar/)
of in onze publicaties? Of heb je gewoon een gezonde interesse in het beleid in Rotselaar? Dan
maak je kans om aan de haal te gaan met de enige echte homemade #teamrotselaar-taart.

1.

1. Werchter krijgt een nieuwe
kleuterschool. #teamrotselaar heeft sterk
aangedrongen in dit dossier. Door de juiste
formule te kiezen zullen we:
a/ 70% subsidies ontvangen door het
project eerst voor te financieren
b/ 50% subsidies ontvangen en 50%
voorfinancieren
c/ geen subsidies ontvangen

2.

5.

Dankzij het klimaatactieplan van
Rotselaar zijn al heel wat acties ondernomen om in 2020 het CO2-verbruik in de
gemeente te verlagen. Enkele voorbeelden
van acties zijn:
a/ duurdere parkeerplaatsen en een
verbod op uitheems fruit
b/ verplichte verplaatsingen per fiets
van en naar school
c/ biomarkt in Werchter, fietszondag en
pesticideloze onkruidbestrijding

Om de jeugdbewegingen te
ondersteunen in hun werking, heeft de
gemeente naast een goed uitgeruste
uitleendienst, nu ook:
a/ een speelbos aangeplant aan het
gemeentehuis
b/een speelbos aangekocht voor scouts
Wezemaal en subsidies gegeven aan
scouts Heikant voor hun nieuwe lokaal
c/ een binnenspeeltuin gebouwd

Schiftingsvraag:

3.

Oplossingen
vorige editie

Tijdens ‘De Week van de Dementie’ ging
er speciale aandacht naar een bijzonder
belangrijke groep, namelijk:
a/ de mantelzorgers
b/ de vrienden
c/ de buren

4.

Burgemeester Dirk Claes heeft ervoor
gezorgd dat onze politiezone een APNRcamera aankoopt. Met deze slimme camera
kan je:
a/ niet-verzekerde wagens screenen en
ter plekke bekeuren
b/ alleen mooie wagens toelaten in het
dorp
c/ het aantal voertuigen op onze wegen
tellen

Kans maken op een overheerlijke
#teamrotselaar-taart,
persoonlijk aan huis geleverd? Bezorg
ons je antwoorden voor 1 februari:
−
−

Mail jouw antwoorden naar
info@rotselaar.cdenv.be.
Of drop ze in de brievenbus (Heirbaan
147) met vermelding van je naam, adres en
telefoonnummer.

Winnaar vorige editie

Hoeveel senioren waren ingeschreven
op het seniorenfeest op 24/11/2017,
georganiseerd door de seniorenraad en het
gemeentebestuur?

vraag 1: a/
vraag 2: a/
vraag 3: c/
vraag 4: b/
vraag 5: b/

Christine Vandevelde won de
#teamrotselaar-quiz. Een vers gebakken
chocoladetaart werd door #teamrotselaar
bij haar aan huis geleverd. Smakelijk!
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v.u. Nathalie Nouwen, Heirbaan 147, 3110 Rotselaar

Op de hoogte blijven van #teamrotselaar? Volg CD&V Rotselaar op
www.rotselaar.cdenv.be

