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Verordening woonparkgebieden

STRENGE BOUWREGELS GARANDEREN
GROEN KARAKTER HEIKANT- EN
MIDDELBERG
Bouwen en wonen
De gemeenteraad keurde een nieuwe
verordening voor woonparkgebieden
goed. Met deze verordening wordt het
groene en bosrijke karakter van de
Heikantberg en Middelberg gegarandeerd.
Het doel is om de open ruimte en het
groene karakter van de woonparkgebieden te bewaren en te
versterken. Daarom worden er nu
strengere regels opgelegd: de minimale oppervlakte van de bouwpercelen wordt zo uitgebreid, de
bebouwbare oppervlakte is beperkt
tot maximaal 15% en de boszone per
perceel wordt groter.

Huis-aan-huisblad voor de inwoners van Rotselaar, Werchter en Wezemaal
Lente-editie | maart 2021

Sinds begin dit jaar zorgt de
gemeentelijke handhavingscel bovendien voor een effectieve controle.
Het toezicht op illegale boomkap en de verplichte aanplanting van nieuwe bomen zijn de
grote prioriteiten. Zo moet het
groene karakter van de
Heikantberg en Middelberg in
Rotselaar bewaard blijven.

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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suggestie voor wat beter kan? Aarzel
niet en ga de conversatie aan!
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Lokale contactpersoon
Frans Raiglot (frans.raiglot@skynet.be)
rotselaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook
Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.

#dichtbijjou
Fietsers positief
over eerste fase
fietssnelweg in
Rotselaar

Het eerste deel van de gloednieuwe
fietssnelweg tussen Leuven en Aarschot
is geopend. Deze fietsroute verbindt de
Abdijlaan met het station van Wezemaal. Deze fietsverbinding is nu veilig
verlicht met duurzame ledverlichting.
Het traject is al meteen in gebruik
genomen en krijgt heel veel positieve
reacties. Extra wegmarkeringen en
beplantingen volgen zeer binnenkort.

Jouw lidmaatschap start hier.
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Rotselaar

www.facebook.com/cdvrotselaar

‘Kwalitatieve en veilige fietsverbindingen zijn dan ook een prioriteit voor
#teamrotselaar. Met dit project realiseren we nu een nieuwe fietsroute die
het station van Wezemaal als Mobipunt
verbindt met Leuven en Aarschot.
Zo stimuleren we meer mensen om de
fiets te nemen, zowel voor recreatief
gebruik als woon-werkverkeer” vertelt
schepen van Mobiliteit Carine Goris.
Nadien loopt de fietsroute naast de
spoorweg verder door tot in Aarschot.
Voor deze tweede fase worden de
plannen momenteel uitgewerkt.

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan.

Verantwoordelijke uitgever
Frans Raiglot
Carine Goris
Schepen van Mobiliteit

VOLG ONS
@CDENV

Ontspanning

Huis van het kind

EEN WARME THUIS
VOOR ALLE GEZINNEN

TOEKOMST DOMEIN TER HEIDE
Overeenkomst verzekert evenwicht tussen natuurwaarde en
recreatie
Domein Ter Heide wordt de komende
jaren verder ontwikkeld als natuur- en
recreatiezone. Burgemeester Jelle
Wouters onderhandelde hiervoor een
nieuwe overeenkomst met het Vlaams
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
De vorige toelating liep na bijna 30 jaar
af.

VACCINATIECENTRUM IN
ROTSELAAR
Burgemeester Jelle Wouters zorgde
ervoor dat het vaccinatiecentrum voor
de Eerstelijnszone Leuven Noord in
Rotselaar kon worden opgericht. Dat is
goed nieuws voor onze inwoners!

De gemeenteraad en de Vlaamse overheid keurden het nieuwe akkoord
ondertussen goed. Zo is de toekomst
van domein Ter Heide verzekerd.
Deze nieuwe overeenkomst is een
goede zaak en biedt een unieke kans
voor onze inwoners.

Dankzij dit vaccinatiecentrum in
Rotselaar kunnen onze inwoners in
een vertrouwde omgeving, dicht bij
huis ingeënt worden. De site van
Sportoase ‘De Toren’ is goed bereikbaar en biedt ruime parking.

"Het domein van 23 hectare is het
groene hart van onze gemeente. We
ontwikkelen het nu verder voor
natuurbeleving, sport en recreatie”
vertelt burgemeester Jelle Wouters.
De site ontstond in 1975 na zandwinning voor de aanleg van de E314.
Dankzij de nieuwe overeenkomst blijft
het domein ook de komende jaren
publiek toegankelijk voor ontspanning, wandelen, joggen en fietsen.
Het domein biedt ook een veilige fietsen wandelverbinding centraal in
Rotselaar. De grasvelden langs de
Terheidelaan worden in het akkoord
definitief ingekleurd als groene, open
vlakte en speelzone voor de kinderen
en jeugdbewegingen.
De gemeente onderhandelde bovendien dat zwemmen in dit prachtige
landschap in de toekomst gegarandeerd blijft.
Het is uniek dat openluchtzwemmen
en zonnebaden in een domein van ANB
is toegelaten. Ook surfclub De Winge
krijgt heel wat mogelijkheden voor
recreatie, plankzeilen en nieuwe
vormen van watersport.

Hoe meer mensen zich laten inenten,
hoe sneller we het coronavirus samen
verslaan.
Vele honderden vrijwilligers ondersteunen de vaccinatiecampagne. Ongelofelijk veel dank voor dit warme
engagement!
#samentegencorona
#teamrotselaar
Alle informatie over het vaccinatiecentrum:
www.vaccinatierotselaar.be
016/15.12.12

VERNIEUWING STATION
WEZEMAAL
In het domein wordt voortaan een
groene rustzone afgebakend waar het
Agentschap voor Natuur en Bos de
natuurwaarde zal versterken met extra
aandacht voor biodiversiteit en
natuurbeleving. Domein Ter Heide
wordt daarmee uitgebouwd tot een
broedplaats voor tal van unieke trekvogels.

“Met deze nieuwe overeenkomst
zullen we domein Ter Heide verder
uitbouwen tot trekpleister voor
recreatie, watersport en natuurbeleving in een prachtig
landschap”.

Nieuw zwempaviljoen
De gemeente zal zwemzone De Plas,
dankzij de nieuwe overeenkomst, nu
verder kunnen vernieuwen. Er zijn de
komende jaren dan ook belangrijke
investeringen voorzien. Zo komt er een
prachtig zwempaviljoen dat de blikvanger wordt van het hele domein.
Het paviljoen zal comfort bieden voor alle
bezoekers en redders. De nieuwbouw
wordt onder andere uitgerust met
gezinsvriendelijk sanitair, douches,
kleedruimtes, EHBO-lokaal en een verkooppunt voor drank.

Jelle Wouters

Burgemeester Rotselaar

De plannen voor de volledige heraanleg van de nieuwe stationsomgeving in Wezemaal zijn klaar.
Er komt een tunnel onder de Langestraat zodat de doorstroming van het
autoverkeer verbetert en pendelaars
de spoorweg niet meer moeten oversteken.
Daarnaast worden de autoparkings
vernieuwd, er komen goed toegankelijke perrons en kwalitatieve fietsenstallingen.
De nieuwe fietssnelweg wordt tegelijkertijd aangesloten op de stationssite. De fietsroute loopt dan, via een
mooie fietsbrug, over de nieuwe
tunnel in de Langestraat. De werken
starten begin 2022.

Rotselaar krijgt een prachtig Huis
van het Kind. De nieuwbouw komt
in de Kapelstraat, naast school De
Straal. Dit wordt ook de thuisbasis
van Kind & Gezin. Want we willen
deze dienstverlening voor alle
gezinnen in eigen gemeente, dicht
bij huis, verzekeren.
De gemeente investeert dan ook
390.000 euro in een energiezuinige
nieuwbouw die goed toegankelijk is.
De bouwwerken starten al na de
zomer.
“Als mama besef ik dat elk gezin
soms nood heeft aan ondersteuning.
Bij het Huis van het Kind kan je
daarom terecht met al jouw vragen.
Verder kan je er ook andere ouders
ontmoeten, tips uitwisselen en
workshops volgen. Want onze jonge
gezinnen verdienen echt alle steun”
vertelt schepen van Gezin Nele
Demuynck.
De coördinator van Huis van het Kind
is ondertussen al van start gegaan.
Centraal in de werking staat het
geven van advies bij het opvoeden,
vanaf de geboorte tot en met het
grootbrengen van jouw tiener(s).
Daarnaast willen we toekomstige
ouders wegwijs maken in aanbod
van kinderopvang en inzetten op
preventieve gezondheidszorg en de
uitbouw van een gezinsvriendelijk
vrijetijdsaanbod.
Enkele succesvolle acties werden al
uitgewerkt, zoals de studieruimtes
voor studenten en vrijetijdspakketten voor kansarme gezinnen.
De komende jaren wordt er ook
gefocust op het organiseren van
ontmoetingsmomenten,
peuterpunten en kindercarrousels. Zo realiseren we met #teamrotselaar een
toekomstgericht beleid waarbij onze
jonge gezinnen centraal staan!

