Snelbus naar Leuven!

.

In Rotselaar leeft een bonte buurt

E en nieuwe snelbus zorgt voor 16 extra ritten tussen
Werchter - Rotselaar en Leuven. Ook in het weekend wordt
het openbaar vervoer drastisch versterkt. CD&V Rotselaar
vroeg en kreeg van De Lijn een sterke uitbreiding van het
aantal busverbindingen. Na meer treinen voor het station in
Wezemaal ontvangen ook Rotselaar en Werchter nu een
ikse verbetering van het openbaar vervoer.
Deze snelbus, stopt in de spits enkel aan de bushaltes in Werchter en Rotselaar en
rijdt dan rechtstreeks naar Leuven.
Bovendien zal er ook op zaterdag nog vlotter naar Leuven worden gependeld met
een verdubbeling van het aanbod.
Dankzij deze extra initiatieven neemt de frequentie, maar ook het comfort van de
reiziger sterk toe. Natuurlijk blijven ook de nachtbussen op vrijdag en zaterdag
tot 3 uur ’s nachts behouden!
CD&V Rotselaar dankt De Lijn voor de goede samenwerking. Nog meer
inwoners uit Werchter en Rotselaar zullen nu de bus nemen!

Een handige reistabel kan je terugvinden op: http://rotselaar.cdenv.be

Heikant mobiel bereikbaar
Op vraag van CD&V Rotselaar is de mobiele bereikbaarheid in de Heikant verbeterd.
Aan Sportoase ‘De Meander’ werd er een nieuwe gsm-mast geplaatst. Op het einde
van het jaar zal ook Proximus aansluiten op de nieuwe zendmast.
Op vraag van de Jeugdraad zorgde Sportoase ook in de zalen van ‘De Toren’ voor een
nieuwe gsm-verbinding en gratis WiFi.

Vervoer voor iedereen
De Mindermobiele Centrale biedt een prachtige service: betaalbaar vervoer voor
personen met mobiliteitsproblemen, senioren of mensen met een beperkt inkomen.
Dit succesvolle initiatief staat - dankzij het Lokaal Dienstencentrum en veel
vrijwillige chauffeurs - garant voor 1.250 ritten per jaar. Vaak gaat het over een
familiebezoek, een rit naar het ziekenhuis, boodschappen of even langs het
postkantoor.
Nieuw sinds deze zomer is ook de Dienst Aangepast Vervoer. Rotselaar zorgt, samen
met vzw Mobiel, voor een nieuwe minibus met een lift voor rolstoelgebruikers.
Personen met een handicap of een beperkte mobiliteit kunnen zich zo vlot
verplaatsen.
Ontdek alle diensten aan huis en activiteiten van het Lokaal Dienstencentrum:
www.digitaalsociaalhuis.be/rotselaar

Senioren zijn de toekomst !
In Rotselaar tellen onze senioren mee. Om het beleid nog beter af te stemmen
op de noden, wordt met de Seniorenraad een groot onderzoek georganiseerd.
In deze enquête wordt gepeild naar de behoeften van alle zestigplussers.
Belangrijke thema’s als huisvesting, veiligheid, mobiliteit, gezondheid,
woonomgeving, dienstverlening en ontspanning komen zeker aan bod.
Bijna één op vier inwoners in Rotselaar is zestig jaar of ouder.
De resultaten zullen dus een belangrijk instrument zijn voor het toekomstig
seniorenbeleid. In de Seniorenweek wordt de officiële aftrap gegeven tijdens
het Seniorenfeest op vrijdag 13 november!

Buurtkrant .

Verantwoordelijke uitgever

In samenwerking met CD&V Rotselaar

Gert Heylen, Kruisboogstraat 22, Rotselaar

Klimaatactieplan Rotselaar 2020: uw idee ?!

GROS Rotselaar: Noord - Zuid

Rotselaar zet zich in om de CO2 uitstoot te reduceren met 20% tegen
2020. Momenteel werken we aan een concreet klimaatactieplan om deze
doelstellingen te realiseren.

De vrijwilligers van de GROS verdelen elk jaar 25.000 euro aan
ontwikkelingssamenwerking over verschillende sociale projecten die een band hebben
met Rotselaar: in Mexico, Ecuador, Burkina Faso, Lumbumbashi, Guali, Bamako, …
Eén derde van het budget gaat naar sensibilisering en de samenwerking met onze
scholen.
Bij grote humanitaire rampen neemt de GROS – zoals dit jaar in Nepal – neemt de
GROS steeds initiatief om acties op poten te zetten.
Het actieve noord-zuidbeleid in onze gemeente gebeurt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de vrijwilligers van de GROS.

Het is belangrijk dat ook jouw buurt, vereniging, school en alle bedrijven
concrete acties ondernemen. De gemeente Rotselaar zet dan ook een heus
participatietraject op. We horen graag jouw ideeën!

Een goed voorstel? Geef het zeker door aan de Milieudienst Rotselaar!
(milieu@rotselaar.be)

Bewonersdiensten verenigen buurt
In Rotselaar zijn er maar liefst 27 actieve buurtcomités.
Deze bewonersdiensten versterken de samenhang van de
buurt. Jaarlijks worden er zo meer dan 20 straatfeesten
georganiseerd en een tiental speelstraten.
Vele bewonersdiensten nemen ook andere taken op zich. De Bonte
Buurtkrant ging op bezoek bij enkele buurtcomités.
We vroegen aan Julien Teugels hoe de bewonersdienst Middelberg is
ontstaan.
“We zijn waarschijnlijk de eerste officiële erkende bewonersdienst van
Rotselaar. Vanuit onze buurt-bbq ontstond begin jaren ‘80 het
buurtcomité met een werkgroep verkeer. Met de opbrengst van de eerste
bbq werden verkeersborden aangekocht. Nu nog kan men deze realisaties
terugvinden in het straatbeeld. Later werden we wakker geschud door een
inbrakenplaag en realiseerden we een buurtobservatie met een goede
samenwerking tussen politie en gemeente. Het aantal inbraken liep zo
drastisch terug. Ook nu nog verzamelen we vragen en suggesties van
inwoners en zijn we de spreekbuis naar het gemeentebestuur.”
Dat het er niet altijd zo serieus moet aan toegaan, bewijzen
vriendenkring d’Hellicht en het Hanewijk buurtcomité. Luc
Cauwenberghs, voorzitter Hanewijk: “De Hanewijkfeesten is een open
activiteit waar iedereen welkom is, ondertussen befaamd in Werchter en
omstreken. Een buur stelde voor dit te combineren met een bierproeverij.
Het bier wordt door hemzelf ambachtelijk gebrouwen.
Met onze Hanewijkjogging zorgen we ieder jaar voor een mooie
opbrengst voor het goede doel.(Kom op tegen Kanker, mucovisidose, …).
Op oudjaar doet de buurt aan koekenzingen of ... koekendrinken om het
jaar feestelijk af te sluiten.“

Vriendenkring d’Hellicht bevestigt dat ook bij hen de gezelligheid
primeert.Daarom organiseren zij elk eerste weekend van augustus hun
befaamde Hellichtkermis. “De traditionele ingrediënten van onze
Hellichtfeesten zijn o.a. meer dan 600 kg mosselen, de wipschieting,
muziek van de Helleblazers. Regelmatig wordt er vernieuwd in ons
activiteitenaanbod. Denk maar aan onze fietszoektocht, de Foute Weifuif,
de quiz, … .”
Rotselaar is een gemeente met een grote instroom aan nieuwe
inwoners. Wij vroegen aan de buurtcomités hoe ze erin slagen deze
mensen te betrekken bij hun buurtcomité.
Piet Philippe, voorzitter van buurtcomité Steenweg op WezemaalBeninksstraat: “Voor ons buurtcomité is het belangrijk dat nieuwkomers
hartelijk worden verwelkomd. We bezoeken deze gezinnen telkens met
een geschenkje. Zo zorgen we ook voor een evenwichtige mix tussen jong
en oud, afkomstig uit Wezemaal en inwijkelingen. Zieke mensen en
pasgeborenen worden niet vergeten en mogen rekenen op een bezoekje
van het buurtcomité met een attentie.”

Buiten spelen bij de Hummeltjes
Kinderkribbe ‘de Hummeltjes’ laat de kinderen elke dag buiten spelen.
Ze zet daarom extra in op een groene speelomgeving.
Voor de kinderen is het spelen in de tuin of op het terras een extra troef.
Dankzij de enthousiaste kinderbegeleidsters wordt de tuin omgetoverd tot een waar paradijs met leuke speelaccenten.
Fietsen, ravotten, klimmen en op ontdekking gaan ?
Het is allemaal mogelijk dankzij de ontdekkingswegjes door de tuin, het leuke fietsparcours en de uitgeruste
buitenkeuken.
Aandacht voor natuurbeleving wordt gestimuleerd door een insectenhotel, de wilgen-muziekhut en de vele planten
en struikjes.
Onlangs nog kwam er een ruime delegatie van andere kribbes uit de omgeving kijken naar het voorbeeld van de
Hummeltjes.
Want kinderen die zo vaak buiten spelen, ontwikkelen zich beter en zitten beter in hun vel.
En tevreden kinderen zorgen voor tevreden ouders!

Dolle vakantiepret !
Elk jaar nog versterkt de gemeente Rotselaar het
opvangaanbod in de vakantie. Speelplein ‘De Schavuit’
leverde in de zomer vakantiepret voor meer dan 400
kinderen.

Met vijf
kinderdagverblijven,
tien onthaalouders en
maar liefst 270
plaatsen beschikt onze
gemeente over een
kwalitatief en
uitgebreid aanbod
voorschoolse opvang.
Kribbe ‘De Hummeltjes’
zorgt voor maar liefst
59 plaatsen en wordt
uitgebaat door het
Rotselaarse OCMW.

De populariteit is te danken aan het kwalitatieve programma, het
enthousiasme van de animatoren en de flexibele werking zonder
inschrijving of wachtlijsten. In juli en augustus werden ook meer sporten doekampen georganiseerd: in totaal voor maar liefst 370 kinderen !
Kinderopvang Stekelbees zorgt, op vraag van de gemeente, ook in de
zomer voor succesvolle vakantieopvang.
Op drie locaties in Rotselaar maken dagelijks meer dan 100 kinderen
gebruik van deze opvang.
Ten slotte nemen ook heel wat verenigingen tal van initiatieven tijdens
de vakantieweken.
De gemeente Rotselaar brengt alles samen in één handige
overzichtsbrochure voor de ouders. Binnenkort al volgt de nieuwe folder
voor de herfst- en lentevakanties!

Steun aan de jeugd
Naast de praktische steun (zoals kampvervoer, onderhoud,
gras afrijden, …) verdeelt de gemeente Rotselaar bijna
40.000 euro subsidies onder het jeugdwerk.
De scouts van Rotselaar-Heikant ontvangen dit jaar 10.000 euro voor
hun nieuwbouw. Dit naast de renteloze lening van 50.000 euro (zie kader).
Jeugdhuis Floere Bloes krijgt een projectsubsidie van 1.340 euro voor
hun 40 jarig bestaan.
De scouts van Rotselaar krijgen bijna 550 euro financiële steun voor hun
kampvervoer. Een specifieke werkingsubsidie gaat onder andere naar chiro
Werchter (€2.835), scouts Wezemaal (€2.568), Chiro Wezemaal
(€3.000) en Jeugdhuis Mena (€2.240).
Daarnaast wordt er ook een bedrag van 2.680 euro verdeeld voor jongeren
die een opleiding of cursus in het jeugdwerk volgen.
Scouts Heikant neemt nieuw lokaal in gebruik
De jeugdvereniging is een centrale plaats waar kinderen en hun ouders
elkaar ontmoeten. Het is daarom belangrijk dat onze (jeugd)verenigingen

beschikken over goede lokalen. Om onze verenigingen te steunen, biedt de
gemeente Rotselaar een renteloze lening aan van 50.000 euro voor de
bouw of renovatie van hun accommodatie. Een belangrijke financiële hulp
voor verenigingen tegen een zeer beperkte kost voor de gemeente.
De scoutsgroep van Rotselaar Heikant is de eerste (jeugd)vereniging die
hiervan gebruik maakt om hun noodzakelijk nieuw lokaal te bouwen. Het
wordt binnenkort in gebruik genomen door de meer dan 160 enthousiaste
leden!

Nieuw schooljaar is begonnen!
Veilige Scholen & kinderopvang
De gemeentelijke basisschool van Rotselaar-Heikant krijgt een extra overkapping van de
speelplaats. Dit garandeert maar liefst 140 m² extra speelruimte bij regenweer. Het gemeentebestuur
en de Ouderraad namen samen de kostprijs op zich.
Op initiatief van de Ouderraad werden, bij de start van het nieuwe schooljaar, de kinderen en
leerkrachten van school Werchter verrast door de nieuwe octopuspalen en een nieuw elektronisch
snelheidsbord. Binnenkort volgen ook de gemeentescholen van Wezemaal en Rotselaar!
De tuin van de buitenschoolse kinderopvang ‘De Rank’ is vernieuwd. De gemeente Rotselaar en
de vrije school De Rank realiseerden samen de nieuwe speeltuin met veel groen, speeltegels en leuke
speeltoestellen.
De Gemeenteraad keurde zopas de eerste officiële fietsstraat in de gemeente aan de school van
Rotselaar Heikant goed. In fietsstraten hebben auto’s natuurlijk wel toegang, maar mogen er de
fietsers niet inhalen en is snelheid beperkt tot 30 km/uur. Heb jij een goed voorstel voor een nieuwe
fietsstraat? Laat het zeker weten : mobiliteit@rotselaar.be
Recent zijn de aanpassingswerken in de Buitenschoolse Kinderopvang in Werchter voltooid. De
nieuwe infrastructuur garandeert meer comfort en veiligheid in een energiezuinig gebouw.
De gemeente Rotselaar biedt alle scholen de nieuwe schoolroutekaart aan. Deze brengt een handig
overzicht van alle trage wegen en veilige routes naar de school. Zo worden de kinderen en ouders
gestimuleerd om te voet of met de fiets naar school te gaan: veilig én gezond!

De Gevel: natuur in Rotselaar-centrum
In Rotselaar-centrum wordt binnenkort een prachtig stuk natuur weer bereikbaar voor alle
inwoners en wandelaars.
De gemeente werkt samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan de
inrichting van ‘de Gevel’.
Op dit moment loopt al een fietspad langs het natuurgebied, parallel met de Stationsstraat.
Dit project maakt het groengebied opnieuw toegankelijk en realiseert een nieuw
wandelnetwerk.
Midden de bossen wordt een rietvlakte met wandelpaden voorzien.
Een nieuw vlonderpad biedt met een uitkijkplatform een uniek uitzicht op deze rietvlakte.
Zo maken we een stuk groen vlakbij het centrum van Rotselaar toegankelijk voor de buurt.

Rotselaar: groene buurten zonder
pesticiden

Burgemeester verwelkomt alle inwoners op trouwfeest

De gemeente Rotselaar kiest er bewust voor om
pesticiden overal te weren. Dit is veel beter voor het
milieu en gezonder voor alle gezinnen.

De grote trouwproeverij van onze burgemeester Dirk Claes en zijn kersverse echtgenote Ann
Ceulemans groeide uit tot een enorm succes!
Meer dan 3.000 inwoners genoten in de pastorietuin van Wezemaal van lekkere hapjes en een
uitgebreid assortiment bieren en wijnen.

De buurtpleintjes en de paden worden omgevormd tot
groenstroken met een ander uitzicht. De Groendienst
levert knap werk met nieuwe middelen. Natuurlijk
vraagt deze nieuwe aanpak ook van de inwoners een
aanpassing.
Na Kinderopvang ‘Stekelbees’ en de academie van
Rotselaar-Heikant is het kerkhof van Werchter
uitgekozen als eerste groot project.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de omvorming
van paden en perken. Het gras wordt vervangen door
struiken en bodembedekkende plantjes.
Dit geeft een mooi en kleurrijk effect aan de nieuwe
stijl van het kerkhof. Natuurlijk is dolomiet moeilijk
onkruidvrij te houden zonder pesticiden. Daarom
zullen de smalle paden ingezaaid worden met gras.
Met een eenvoudige maaibeurt blijven de paden er
toch netjes uitzien.

Dirk en Ann schenken, naar aanleiding van hun trouwfeest, meer dan 10.000 euro aan de Mantel,
een opvangcentrum voor personen met een handicap in Wezemaal.
We wensen Dirk & Ann alle geluk toe!

