
 Januari 2015 

 Start digitaal e-loket en nieuwe ICT in administratief centrum 

voor snellere dienstverlening 

 Invoering vragenuurtje voor inwoners op de Gemeenteraad 

 Prijsverlaging identiteitskaarten en uitreiking ‘biometrische’  

paspoorten met vingerscan 

 Dag van de inwoner en verenigingenbeurs ism Cultuurraad 

 Renteloze lening voor verenigingen 

 Uitvoering riolerings– en wegenproject Heikantberg :                          

Beukenlaan, Dennenlaan, Olmendreef, Regastraat, Kastanjedreef,    

Acacialaan, Elzendreef, Kwikstaartweg, Wilgenlaan 

 Extra overflow-parking en afzonderlijke in– en uitrit          

Sportoase De Toren 

 Restauratie Sint-Pieterskerk Rotselaar en nieuwe torenluiken 

kerk Werchter 

 Diefstal– en brandbeveiliging kerken Werchter en Wezemaal 

 Infovergaderingen en participatietraject voor de doortochten 

in Rotselaar en Wezemaal 

 Gemeente verzekert toekomst nacht-en feestbussen De Lijn. 

 Nieuwe schoolroutekaart en Trage Wegenkaart 

 Ondertekening ‘Save-charter’ : actieplan voor veiliger verkeer 

 Start juridische actie tegen vliegroute ‘Leuven rechtdoor’. 

 Ruimtelijk uitvoeringsplan woon– en weekendverblijven :    

zekerheid voor de inwoners 

 Reglement meergezinswoningen : vernieuwend bouwen met 

blik op de toekomst 

 Infosessies bouwpremies door Wooninfopunt 

 Contactmomenten Wooninfopunten in Lokaal Dienstencen-

trum  

 Kunstroute : meer dan 60 lokale kunstenaars stellen tentoon 

 Art meets Art : vernieuwende cultuur in de Mena 

 Kunstproject North West Walls (Arne Quinze) op festivalpark 

Rock Werchter 

 Nieuwe toeristische gids van Rotselaar 

 Nieuwe fietstocht ‘Bier– en Wijnroute’ 

 

 Opening speelbos ‘t Waterdraakje’ in Wezemaal 

 Nieuwe speeltuigen in Werchter (Jef Scherensstraat) en in      

Rotselaar–Heikant (basisschool) 

 Nieuwe samenwerking met Landelijke Kinderopvang  :          

toekomst buitenschoolse kinderopvang  verzekerd 

 Vernieuwde speelpleinwerking ‘de Schavuit’ voor opvang    

kinderen tijdens vakanties 

 Vernieuwing buitenschoolse kinderopvang in Werchter 

 
Algemeen beleid Openbare werken 

Wonen en Ruimtelijke Ordening Mobiliteit 

Dit was 2014... 

Jeugd Cultuur en Toerisme 

Beste inwoner, 

Graag wensen we u en al wie u dierbaar is een gezond en voorspoedig 2015 toe ! Vorig jaar stelden we u ons nieuw beleidsplan           
2014-2019 voor, een sterk plan voor de toekomst van Rotselaar. Hieronder geven we graag een overzicht van onze realisaties van 2014.            
U zal merken dat we niet stil gezeten hebben en er reeds heel wat projecten verwezenlijkt of opgestart werden.                                          
We blikken ook al even vooruit op onze plannen voor 2015. 

Het bestuur van CD&V Rotselaar 
  



Openbare Werken 

 Opening vernieuwd Abenopad (toegankelijk voor rolstoelen) 

 Succesvolle organisatie van de Week van Senioren met        

talrijke activiteiten, optredens en work-shops 

 Repair-Café : duurzaam herstellen van gebruiksvoorwerpen 

 Project rond valpreventie voor onze senioren : Rotselaar            
laat je niet vallen. 

 Rotselaar behaalt FairTrade ster en heeft 3 FairTrade            
ambassadeurs. 

 Rotselaar Feest, Piknik Musik en Oudejaarsduik aan de Plas 

 Buitenspeeldag XL -  Dag van de Jeugdraad 

 Activiteiten herdenking ‘100 jaar Groote Oorlog’ : 

° restauratie oorlogsmonumenten en inhuldiging monument      
ter ere van oudstrijders en oorlogsslachtoffers 

° grootse herdenking ‘Slag aan de Molen’ en militaire oefening 
ism Defensie -  ’De Terugtocht’ brengt veel volk op straat 

° opening fietslus ‘Dijlelinie’ met 5 infozuilen over WO I 

 Rotselaar zet in op milieu met klimaatcharter en                     

burgemeestersconvenant 

 Noodplan rond mogelijke afschakeling elektriciteit 

 Energie besparen voor gemeentelijke gebouwen en             

openbare verlichting 

 PMD-zakken worden goedkoper 

 Grote zwerfvuilactie ism de verenigingen 

 Aanleg terrassen aan de Dijle in Werchter 

 Fietspadenproject tussen Werchter en Haacht 

 Nieuwe groene randparking Werchter-brug 

 Voorstelling  masterplan openbare verlichting Rotselaar 

 Renovatiedossier kerk Werchter klaarmaken voor                  

aanbesteding 

 Start uitvoering riolerings-en wegeniswerken Hoogland en    

zijstraten in Werchter 

 Integratie OCMW - Gemeente voorbereiden 

 Nieuw loket voor meldingen en klachten 

 Nieuw wijkkantoor politie Rotselaar 

 Verwerven gronden voor sociale woningbouw in Werchter 

 Afwerking landschapspark Rock Werchter 

 Bewonersloket Rock Werchter en 1.500 goedkopere RW-

tickets voor inwoners 

 Opstart middagrestaurant in Wezemaal 

 2de Seniorenweek en dansnamiddagen voor senioren 

 Picknick in Harmonie aan de Toren in Rotselaar 

 Opening speelbos in Werchter 

 Wijnstoet Wezemaal -  FairTrade -fietstocht 

 Nieuwe gemeentelijke wegenkaart 

 Geocaching in Wijnbezoekerscentrum Wezemaal 

 Nieuw programma Verdiep 2 : Cultuur met een grote C 

 Klankbordgroepen voor de doortochten in Rotselaar en       

Wezemaal 

 Uitbreiding netwerk Trage Wegen aan Chiro en rusthuissite 

Wezemaal 

 Nieuwe overdekte speelplaats in GBS Heikant ism Ouderraad 

 Nieuw loket kinderopvang -  Nieuwe kampbrochure 

 Jeugdraad kermis, Lokale Helden : Podiumvlees 2015 

 Opleiding fuifcoaches -  nieuw reglement jeugdsubsidies 

 Opening speelbos in Werchter 

 Uitbreiding aanbod e-boeken en gratis lidmaatschap bib  

 Voorleesdagen en  jeugdboekenweek in de bibliotheek 

 Computercafé en computercursussen voor senioren ism      

Bibliotheek en OCMW 

 Vernieuwing verwarming in de gemeentescholen Wezemaal  

en Werchter en moderne whiteboards voor alle scholen 

 

V.U. : Gert Heylen, Kruisboogstraat 22, Rotselaar 

Evenementen Sociaal beleid 

Bibliotheek en Onderwijs Milieu 

Dit was 2014... 

Dit wordt 2015... 

Algemeen beleid, Wonen en Ruimtelijke Ordening  

Sociaal beleid, Cultuur en Toerisme Mobiliteit, Onderwijs en Jeugd 


