ZOMER 2012

VOORWOORD
Beste inwoners,
Geregeld houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze gemeente. Het vertrouwen dat u ons schenkt
willen we dan ook niet beschamen. Méér zelfs; dankzij de permanente inzet van onze burgemeester,     schepenen,
gemeente- en ocmw raadsleden kan ik u, niet zonder énige trots, melden dat we meer dan 90% van ons programma
hebben kunnen realiseren in de afgelopen legislatuur.  Bovendien hebben we de afgelopen jaren zelfs bijkomende
projecten uitgevoerd bovenop het verkiezingsprogramma.  Alle realisaties  gaan opsommen zou ons te ver leiden. Voor
uitgebreidere informatie verwijzen we u dan ook graag door naar onze website www.rotselaar.cdenv.be of naar één
van onze mandatarissen waarvan u een overzicht kan terugvinden op pagina 3. Bovendien ziet u onze mensen al zes
jaar op de talrijke evenementen en activiteiten van onze bruisende gemeente. Ook de komende maanden zal dat niet
anders zijn, want er staan weer heel wat activiteiten op het programma. CD&V kan met opgeheven hoofd stellen dat
we alle afspraken die we met u gemaakt hebben correct, eerlijk en in alle openheid zijn nagekomen. In deze uitgave
een overzicht van de belangrijkste realisaties. Verder hou ik eraan u een deugddoende vakantie toe te wensen.
Vriendelijke groeten,

Frans Raiglot
Voorzitter CD&V Rotselaar

FINANCIËN

• De afgelopen 12 jaar bleven de belastingen in
onze gemeente op een laag niveau (met 6,5%
personenbelasting is Rotselaar de 4e laagste van alle 30
gemeenten in het Arrondissement Leuven)
• De opcentiemen liggen onder het gemiddelde van onze
provincie
• Dankzij creatieve oplossingen hebben we belangrijke
projecten zoals de MENA en domein TER HEIDE kunnen
realiseren
• In totaal mochten we voor honderdduizenden Euros aan
subsidies ontvangen waardoor we de reële kostprijs van
onze investeringen voor de inwoners aanzienlijk konden
verlagen
• €2,1 miljoen recuperatie van BTW voor Domein TER HEIDE

ONDERWIJS
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• Nieuwbouw kunst- en muziekonderwijs Heikant
• Reorganisatie buitenschoolse kinderopvang en
vernieuwing Rotselaar Bergstraat
• Nieuwe speeltoestellen op de schoolspeelplaatsen
• Nieuwbouw in ‘t Centrum  en vernieuwing infrastructuur
(fietsstallingen, sanitair, klinkers,...)in alle  gemeentelijke
scholen
• Extra begeleiding in grote klassen
• Kinderen kunnen vanaf nu in eigen gemeente gaan
zwemmen
• Kwaliteitsonderwijs met oog voor nieuwe technologie

VERENIGINGEN

• Infrastructuur ter beschikking van onze verenigingen
(Jack-Op, Mena, nieuwe polyvalente zaal ‘De Toren’ en
sportcentrum ‘De Meander’)
• Digitale infoborden voor aankondiging van activiteiten
• Er werd vanuit de gemeente een borgstellingsregeling
uitgewerkt voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
• Kopieermachine ten dienste van alle verenigingen aan
democratische prijs

JEUGD

• Nachtbussen
• Subsidies voor renovatie jeugdlokalen
• Fuifreglement, fuifkoffer en een fuifcheque in afwachting
van de fuifzaal
• Aankoop speelbossen
• Voltijdse jeugdconsulent en nieuw jeugdbeleidsplan
• Bedankings-BBQ voor vrijwilligers en jeugdverenigingen
• Speeltuigen en –pleintjes in de wijken en aan de Meander
• Nieuwe fuifzaal

ZORG

• Volledige renovatie en uitbreiding OCMW-Kinderkribbe
de Hummeltjes tot 59 plaatsen
• Toegankelijksheidstest voor gemeentelijke gebouwen
• Verhoging van mantelzorgpremie naar € 30
• Oprichting (digitaal) sociaal huis en intergemeentelijk
sociaal verhuurkantoor (SVK)
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• Sportcentrum De Meander heeft aangepaste
kleedkamers en douches voor personen met een
handicap en een zwembad met beweegbare bodem
• Strijkwinkel voor ondersteuning gezinnen
• Nieuwe boodschappendienst voor minder mobiele
mensen
• Middagrestaurant in OCMW-dienstencentrum ‘Oude
Pastorie’

VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT

• Aandacht voor de zwakke weggebruikers (o.a. verharding
kerkwegels, fietssuggestiestroken,....)
• Aanleg fietspad (Vleugtweg) en voetpaden (Bergenhof,
Molenstraat, Dijlestraat, Sint-Antoniuswijk)
• Opwaardering Trage Wegen met benaming en Trage
Wegenkaart
• Nieuw mobiliteitsplan in samenwerking met actieve
Verkeersraad en werkgroep Schoolomgeving
• Plannen woonerf Eekt & herinrichting Rotselaar centrum
tot “zone 30”
• Gratis belbus in Rotselaar en op woensdag (marktdag)
tot Haacht
• Nieuwe wandel en fietsbrug over de Dijle in Werchter
• Uitbreiding parkeergelegenheid aan station Wezemaal
(fietsen en auto’s)

CULTUUR

• Schitterende optredens in de Mena op Verdiep 2 (met
o.a. Eva De Roovere, Axl Peleman, Bart Herman, …)
• Succesvolle nieuwe bibliotheek als ontmoetingsplaats in
de Mena
• Opening belevingscentrum Rock Werchter X en
herlancering Jack-Op bier
• Rock Werchter blijft in Werchter met aanpassing
Ruimtelijk Uitvoeringsplan R.W.
• Nieuwe impulsen voor de kermissen
• Uitgave brochure met onze lokale kunstenaars
• In de nieuwe polyvalente zaal (vanaf september in
gebruik op domein TER HEIDE) kunnen onze talrijke
verenigingen hun concerten en vertoningen optimaal
brengen (met podium en tribune voor 150 plaatsen)

SPORT

• Nieuw recreatiecentrum ‘De Toren’ met 2 nieuwe
en verlichte voetbalvelden (één in kunstgras), Finse
looppiste, sportterrein voor buitensporten (basket, volley,
streetsoccer), petanquebanen, skatepark en nieuwe
kleedkamers.
• Gratis toegang tot zwemzone ‘De Plas’
• Sporthal ‘De Meander’ werd omgebouwd tot een
modern sportcentrum met extra danszaal, zwembad met
beweegbare bodem en vernieuwde cafetaria

MILIEU

• Aanplanting geboortebos
• Aanmoedigen recyclage en invoering DIFTAR (vervuiler
betaalt)
• Nieuwe subsidie groendaken en gratis planadvies voor
duurzaam bouwen
• 100% groene stroom voor gemeentelijk verbruik
• Aankoop milieuvriendelijke veegmachine
• Vernieuwd en uitgebreid containerpark Beversluis
• Rotselaar werd ‘Fair Trade’ gemeente
• Financiële tussenkomst bij afkoppeling riolering

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

• Nieuw wijkpolitiekantoor nabij gemeentehuis in
voorbereiding
• Nieuw gemeentelijk rampenplan met ramp- en
evacuatieoefeningen
• Voortrekkersrol drug- en alcoholpreventie
• Subsidies voor de beveiliging van uw woning
• Plaatsing fietstrappers
• Oprichting gezondheidsraad
• Financiële tussenkomst bij vaccinaties tegen
baarmoederhalskanker voor jongeren

SENIOREN

• Gemeentelijke subsidie voor aanpassing woning voor
senioren en personen met een handicap
• Kennismakingsdagen in de BIB
• Speciaal cultuurprogramma voor senioren
• Jaarlijks gratis seniorenfeest met warme feestmaaltijd en
amusement
• Gevarieerd activiteitenaanbod in OCMW dienstencentrum
“De oude pastorie”

OPENBARE WERKEN

• Nieuwe voetpaden (oa in Sint-Antoniusstraat, Sint
Antoniuswijk, Dijlestraat, Molenstraat, Slagerswegje,
Uitweg en Bergenhof)
• Vernieuwing wegen en aanleg gescheiden riolering
(oa in Hogeweg, Paternosterstraat, Beatrijslaan,
Panoramalaan, deel Langestraat &Kruisboogstraat,
Beversluis, Ambachtstraat)
• Restauratie kerktoren en pastorij Wezemaal
• Aanleg winterdijk tegen overstromingsgevaar.
• Nieuwe wandel- en fietsbrug over de Dijle in Werchter
• Aanleg fietspad Vleugtweg
• Herinrichting kruispunt Werchter Brug
• Gemeenteplein met parking aan nieuw administratief
centrum
• Goedkeuring rooilijnen Heikantberg & rioleringswerken
met nieuw wegdek voor Eekhoornlaan, Heirbaan,
Nachtegaalstraat & Beukenlaan (in voorbereiding)

WONEN

• Betaalbaar wonen: bouwproject Werchter met 30
goedkope bouwkavels en 11 ééngezinswoningen
• Wooninfopunt met tips rond (ver)bouwen, premies,
duurzaam en veilig wonen: elke woensdag op het
gemeentehuis
• Rechtszekerheid voor alle zonevreemde woningen en
zonevreemde recreatie
• Inrichting van speelpleintjes en aanleg ‘trage wegen’ bij
nieuwe verkavelingen

INFORMATIE & PARTICIPATIE
•
•
•
•
•
•

Buurtbabbels in alle deelgemeenten
Vernieuwd gemeentelijk infoblad & website
Nieuw gemeentehuis met snelbalie en zaterdagservice
Warm welkom met ‘dag van de nieuwe inwoners’
Gemeentelijke adviesraden en 23 bewonersdiensten.
Brochure handelaars en infomomenten voor Wingepark &
handelaars
• Verbetering van het meldings-en klachtensysteem
• Betrokkenheid bij de gemeenteraad (projectie, geluids-en
stemsysteem, mondelinge vragen van raadsleden)

Onze mandatarissen
Schepencollege

Gemeenteraad

Burgemeester
Dirk Claes
0496-80 04 43
info@dirkclaes.be

Voorzitter
Werner Mertens
0485-88 43 07
werner.mertens4@telenet.be

Eerste schepen
Dirk Jacobs
0485-88 43 02
dirk.jacobs@rotselaar.be

Frans Decat
0495 45 43 03
fransdecat@skynet.be

Tweede schepen
Hugo Vandenberghe
016 44 47 40
Mr.Hvandenberghe@skynet.be

Hilde Van Laer
0472-94 57 72
hilde_van_laer@hotmail.com

Derde schepen
Lucia Wouters
0485-88 43 05
lucia_wouters@telenet.be

Patrick Vervoort
0496-11 39 41
patrick.tennisclub@gmail.com       

Vierde schepen
Jan Vanborren
0485-88 43 01
janvanborren@hotmail.com

Wim Oeyen
0495 27 38 77
wimoeyen@hotmail.com      

Vijfde schepen
Frans Decat (tot 2008)

Frank Staes
0494-90 51 46
staes.frank@telenet.be  

Vijfde schepen
Carine Goris (vanaf 2009)
0485 88 43 04
carine_goris@telenet.be

Jules Philipsen
0498-77 85 11
philipsen@telenet.be
Nele Demuynck
0479-41 96 04
nele_demuynck1@telenet.be

OCMW raad
Voorzitter
Gie Van Aerschot
0496-95 54 51
gie.vanaerschot@ocmwrotselaar.be

Rozette Van Herck (tot 2009)

André Van Aerschot
0479-82 97 54
andre.van.aerschot@telenet.be

Marie-Louise Vingerhoedt (tot 2009)

Dany Van Eylen (vanaf 2010)
0486 58 15 21
daniel.vaneylen@telenet.be

Mia Van Cleynenbreugel
0477-50 96 59
mia.vancleynenbreugel@telenet.be

Kris Uytterhoeven
0476 78 44 93
kris.uytterhoeven1@telenet.be

Bart De Hoef
0497-62 16 36
bart.dehoef@telenet.be

IN PRIMEUR!

Onze
kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012
Op 14 oktober worden er verkiezingen gehouden voor een nieuw gemeentebestuur. Onder de slogan
{iedereen inbegrepen} zijn we op zoek gegaan naar sterke kandidaten en hebben we gezorgd voor een
evenwichtige verdeling over de deelgemeenten en de diverse beleidsdomeinen. Stuk voor stuk kandidaten
die erg actief zijn in onze gemeente. Kandidaten die midden de mensen vertoeven en daar luisteren
naar uw bekommernissen en vragen. Ook via de buurtbabbels of het gewone dagdagelijkse ‘klapke’
horen we wat u graag verbeterd of aangepakt wil zien. Gesteund op uw wensen en steeds met het
algemeen belang voor ogen hebben we een programma voor de komende jaren opgesteld  dat we graag
na de vakantie verder willen toelichten. In primeur onze CD&V-kandidaten waaronder 9 splinternieuwe
kandidaten, aangevuld met een pak ervaring.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dirk CLAES
Carine GORIS
Jan VANBORREN
Lucia WOUTERS
Frank STAES
Mia VAN CLEYNENBREUGEL
Werner MERTENS
Inge TUBBAX
Jelle WOUTERS
Catherine TROCH
Jules PHILIPSEN
Danielle DESMET
Patrick VERVOORT

14. Nathalie NOUWEN
15. Gert HEYLEN
16. Annemie MEULEMANS
17. Kris UYTTERHOEVEN
18. Ilse MICHIELS
19. André VAN AERSCHOT
20. Martha DIDDEN
21. Bart DE HOEF
22. Rita CARMANS
23. Gie VAN AERSCHOT
24. Nele DEMUYNCK
25. Dirk JACOBS

{

PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
Onze CD&V-kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen: hartelijk aanbevolen!
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Jelle WOUTERS
plaats 4

Dirk CLAES
lijstduwer
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{iedereen inbegrepen{

