JANUARI 2012

VOORWOO

RD

Beste inwoners,
Net zoals voorgaande jaren geven we U graag een overzicht van wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en
wat er het komende jaar op het programma staat.
Ook de komende maanden blijven we stevig doorwerken. Met evenveel energie en gedrevenheid als de voorbije
vijf jaar. En met steeds hetzelfde doel voor ogen: Rotselaar verder uitbouwen tot een moderne en dynamische
gemeente, met respect voor haar eigenheid en landelijk karakter. Een gemeente waar het goed is om te wonen en
zich te ontspannen!
Dit blijven we doen met een groep van enthousiaste mensen, die zich naast hun politiek engagement, ook blijven
inzetten voor de talrijke verenigingen in onze gemeente. Wij kijken het nieuwe jaar in elk geval met vertrouwen
tegemoet.
Namens CD&V Rotselaar wensen we U - en al wie U dierbaar is - een gezond, voorspoedig en succesvol 2012 toe!

R E A L IS A T IE

S 2011

OCMW
• Opening en uitbreiding van

vernieuwde kinderkribbe
‘De Hummeltjes’ met 600.000
euro subsidies (sedert 2006 is
opvangcapaciteit verhoogd van 49
naar 59 erkende opvangplaatsen)

Openbare Werken
• Aanleg gescheiden riolering en

wegenwerken in Eekhoornlaan,
Heirbaan, Nachtegalenlaan
Langestraat, Kruisboogstraat,
Ambachtstraat en Beversluis
• Aanleg Winterdijk tegen
overstromingsgevaar

• Nieuwe brug ’t Schipke
• Uitbreiding permanentie voor

winterdienst en nieuw materiaal
tegen sneeuw en ijzel
• Uitbreiding containerpark Beversluis

• Herstel trage wegen en vernieuwing
voetpaden Sint-Antoniuswijk

Milieu
• Aanplanting geboortebos
• Nieuwe subsidie groendaken
Jeugd
• Nieuw fuifreglement
• Fuifkoffers voor jeugdverenigingen
• Dank-BBQ voor jeugdvrijwilligers
• Locaties voor buitenschoolse

kinderopvang aanpassen aan nieuwe
regels brandveiligheid
• Alcohol- en drugscharter met onze
jeugd-en sportverenigingen
• Brandblusoefeningen voor
jeugdwerkers
• Cultureel aanbod voor kinderen en
jongeren

Onderwijs
• Nieuwbouw en verbouwing school

’t Centrum
• Aankoop smartborden en
informaticamateriaal voor de

PLANNEN 2

gemeentelijke basisscholen
• Vernieuwen verwarmingsinstallatie
school Heikant
• Nieuwe overdekte fietsenstalling
school Wezemaal

Financiën
• Borgstellingsregeling voor sport-,

cultuur- en jeugdverenigingen

Extra
• Buurtbabbels in Werchter en

Rotselaar-Heikant
• Nieuw meldingssysteem voor
inwoners
• 600.000 euro subsidies ontvangen
voor Vrijetijdscentrum ‘De Mena’
• BTW-recuperatie voor domein Ter
Heide (2,1 miljoen euro)
• Succesvol cultuurseizoen ‘Verdiep 2’
in de Mena

012

OCMW
• Boodschappendienst vanaf januari

2012
• Middagrestaurant in ‘Oude Pastorie’
• Nieuwe infokrant met activiteiten
van het Dienstencentrum

Openbare Werken
• Fiets- en voetgangerstunnel onder

spoorweg Abdijlaan
• fiets- en voetgangersbrug tussen
Hanewijk en Werchter-centrum
• Ontwerp en streefbeeldstudie
voor de doortochten in Rotselaar en
Wezemaal
• 2 nieuwe fietsbrugjes over de Winge
• Riolering en wegenwerken in
Beukenlaan en delen Acacialaan,
Wandeldreef, Dennenlaan en
Olmendreef

Milieu
• Aankoop (speel)bossen voor

Wezemaal en Werchter
• 100% groene stroom voor
gemeentelijk verbruik
• Aankoop elektrische bromfiets en
installatie elektrische laadpalen

Informatie
• Plaatsen van 2 grote digitale

infoborden voor activiteiten
verenigingen en gemeente-info
• Nieuwe gemeentelijke infogids
• Re-styling van de gemeentelijke
website

Jeugd
• Renovatie buitenschoolse

kinderopvang Bergstraat Rotselaar
• Nieuwbouw kunst- en
muziekonderwijs Heikant
• Kermissen attractiever uitbouwen in
samenwerking met de verenigingen

Onderwijs
• Vernieuwing speelplaats

kleuterschool Werchter, Wezemaal en
Heikant
• Nieuw sanitair kleuterschool
Werchter
• Nieuwe ramen en deuren,
fietsenstalling en elektriciteit school
Heikant

Extra
• Ingebruikname nieuwe sport- en

cultuurinfrastructuur ‘Ter Heide’
Ver. Uitg.: Frans Raiglot, Beukenlaan 14, 3110 Rotselaar-Heikant

• Buurtbabbels in Wezemaal en
Rotselaar
• Kennismakingsdagen in de bib voor
senioren
• Opening Rock Werchter X- 2e
belevingscentrum Rock Werchter

• Gemeentelijke subsidie voor
aanpassing woning voor senioren en
personen met een handicap
• Nieuw wijkpolitiekantoor nabij
gemeentehuis
• Herziening PRUP Rock Werchter met
uitbouw landschapspark
• Plaatsing fietstrappers
• Cultuurprogramma voor senioren
• Toegankelijkheidstest voor
gemeentelijke gebouwen
• Kunstroute door onze gemeente

