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Masterplan verankert Rock Werchter
Dossier Onderwijs en Kinderopvang
Save Charter beschermt kinderen in het verkeer
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Masterplan verankert Rock Werchter in onze gemeente
Inwonerskorting van 30% voor Rock Werchter en TW Classic

Het festivalseizoen trok zich dit
jaar extra vroeg op gang, met
het optreden van AC/DC. Een
ideale opwarmer voor de jaarlijkse
muzikale hoogtepunten in onze
gemeente: Rock Werchter en TW
Classic.
Met het nieuwe Masterplan Rock
Werchter zijn het festival en de
avondconcerten meer dan ooit
verankerd in onze gemeente. De
jongste maanden maakten we
vijf belangrijke afspraken met de
organisatie.
1. Het festival krijgt een nieuwe milieuvergunning voor de volgende 20 jaar.
Door het afvalwater beter te zuiveren, meer afval in te zamelen, te recycleren en te kiezen voor milieuvriendelijke mobiliteit (fiets en openbaar
vervoer), respecteren we de draagkracht van de buurt en de natuur.
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2. Niet minder dan 56 verenigingen
en buurtcomités draaien als vrijwilliger mee, wat het nodige geld
in het laatje brengt. Deze lokale
verenigingen behouden hun centrale rol in de uitbating van de drankstanden, parkings en campings.
3. De organisatie van Rock Werchter
betaalt vanaf nu jaarlijks een
belasting,
berekend
op
basis
van het aantal concerten en verkochte tickets. Dit jaar bedraagt
dit bijvoorbeeld 220.000 euro.
4. Dankzij CD&V is er een permanente
buurtwerking. Maar de bewoners
worden ook op andere manieren betrokken bij het festival:
• Tijdens een uniek buurtfeest kunnen alle inwoners van Werchter in
primeur de festivalweide bezoeken.
• Onze schepen Jelle Wouters onderhandelde bovendien speciale
inwonerstickets met de festivalorganisatie: zo kunnen onze
inwoners met een korting van
30% naar Rock Werchter en TW
Classic.

•

Heb je tijdens het festival vragen?
Het buurtloket is op festivaldagen
dag en nacht bereikbaar via het
telefoonnummer 0800 32 666.

5. Achter de schermen wendde burgemeester Dirk Claes zijn jarenlange
festivalervaring aan om de veiligheidsplannen te updaten. Dankzij
enkele extra veiligheidsmaatregelen
kan het festival probleemloos doorgaan.
Meer info:
Dirk Claes
0496 80 04 43
info@dirkclaes.be
Jelle Wouters
0472 92 28 56
jelle.wouters@rotselaar.be
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CD&V drukt behoud van
Demerdijk door: minder
overstromingen, meer groen in
aangepast Demerplan

Sociaal Huis en
gemeente bundelen
krachten

De prachtige Demer stroomt dwars door Werchter en Rotselaar. Met
het ‘Sigmaplan Demer’ wil Waterwegen en Zeekanaal de vallei rond
onze blauwe ader opnieuw inrichten, om overstromingen te vermijden.
Gezien de klimaatwijzigingen dringt zo’n initiatief zich op.
Op onze uitdrukkelijke vraag stuurde Waterwegen en Zeekanaal de oorspronkelijke plannen drastisch bij, in het voordeel van de inwoners van
Rotselaar:
»» De huidige geasfalteerde Demerdijk blijft behouden voor toerisme
en recreatie. Enkele meanders worden opnieuw aangesloten via
bressen in de dijken: hierdoor krijgt het water meer ruimte voor berging bij overstroming. Door nieuwe bruggetjes blijft recreatie (fietsen, wandelen, ...) op de dijk zelf mogelijk.
»» De onverharde kant van de Demerdijk blijft toegankelijk voor wandelaars. Ook hier worden meanders terug aangesloten en volgt de
dijk deze meanders. Zo creëren we extra wandelplezier in deze
natuurgebieden.
»» De nieuwe winterdijk zal enkel dienen om overstromingen te vermijden. Om de privacy van de inwoners in de tuinen te behouden, wordt
deze dijk niet toegankelijk voor het publiek.
»» De groene velden tussen de Demerbroekstraat en de Demer blijven
open ruimte. De Chiro en de tafeltennisclub houden hier hun vaste
stek. CD&V Rotselaar wil deze prachtige natuurzone openstellen voor
de inwoners: het is namelijk een uniek stukje groen, waar je heerlijk
kan ontspannen (wandelen, paalkamperen, kanovaren, ...).
CD&V Rotselaar vraagt de Vlaamse overheid om concrete antwoorden
te geven op de bezorgdheden van de buurt. Ons einddoel is duidelijk:
een Rotselaar waar je van de natuur kan proeven, volledig kan ontspannen en aangenaam en veilig kan wonen.
Meer info:
Carine Goris
0485 88 43 04
carine_goris@telenet.be

In mei verhuisden de sociale diensten en de administratie van het OCMW naar het Administratief Centrum in Rotselaar. Voortaan zitten alle gemeentelijke en sociale diensten dus samen onder
één dak. “Dat heeft verschillende voordelen”, weet
schepen van Sociale zaken Gert Heylen. “De samenwerking verloopt nu vlotter. Op deze manier
versterken we de sociale dienstverlening voor onze
inwoners. Door de krachten te bundelen, werken
we bovendien efficiënter.”

“De middelen die we zo uitsparen,
investeren we in een sociaal beleid
voor alle inwoners en gezinnen.”
Met de integratie van de gemeentelijke diensten en
het OCMW ontpopt Rotselaar zich tot pionier:

“Terwijl de Vlaamse regering een
integratie vanaf 2019 beoogt,
realiseren wij die al in 2016.”
We gaan voortaan als Sociaal Huis door het leven.
Onze waaier van activiteiten bewijst dat we er zijn
voor alle inwoners en gezinnen. Het kinderdagverblijf, de thuiszorgdienst en het dienstencentrum
Oude Pastorie zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Het dienstencentrum blijft op haar vertrouwde
plek in Werchter en wordt nog uitgebreid.
Meer info:
Gert Heylen
0497 40 32 57
heylen.gert@skynet.be
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SAVE-charter beschermt
kinderen in het verkeer

Dossier Onderwijs en
Kinderopvang

Rotselaar telt maar liefst vier gemeentelijke basisscholen en twee vrije scholen. Uitzonderlijk veel
voor een middelgrote gemeente als de onze. Het
gemeentebestuur investeert dus sterk in goed onderwijs. Het voorbije jaar 450.000 euro, om precies
te zijn.

Een tijd geleden ondertekenden Rotselaar en de vzw Ouders van
Verongelukte Kinderen het SAVE – charter. Geen vodje papier, maar een
sterk engagement om kinderen te beschermen in het verkeer. Een charter
ondertekenen betekent voor CD&V Rotselaar tastbare acties ondernemen.
Een aantal uitgevoerde acties:
»» Recent werden een aantal percelen aangekocht voor een nieuwe
trage weg in Wezemaal: deze weg maakt de verbinding tussen
de Aarschotsesteenweg en de recreatieve site aan de Spikstraat
(langs ‘De Rank’, jeugdhuis Floere Bloes en de Chiro).
»» Onze scholen installeerden Octopusmateriaal, speelse borden en
veilige verkeersremmers die chauffeurs doen vertragen.
»» In Heikant is de eerste fietsstraat een feit: in de Regastraat genieten fietsers absolute voorrang en geldt 30km/u als maximumsnelheid.
»» Op aandringen van CD&V Rotselaar heeft De Lijn extra snelbussen
ingelegd tussen Werchter, Rotselaar en Leuven, om de drukte in de
spits op te vangen. De NMBS vergrootte op onze vraag de capaciteit en de frequentie van de treinen in Wezemaal.
Meer info:
Carine Goris
0485 88 43 04
carine_goris@telenet.be
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Een inspectieverslag van de Vlaamse overheid, waarin al onze basisscholen een positief advies kregen,
onderstreept die kwaliteit. Leerkrachten en directies
mogen terecht fier zijn op dit goede rapport.

“Splitsing van scholen verhoogt
kwaliteit van het onderwijs”
Volgend schooljaar tillen we de kwaliteit naar een nog
hoger niveau, op twee manieren. Enerzijds ontpoppen
de gemeentescholen van Werchter en Rotselaar zich
namelijk tot twee zelfstandige, volwaardige scholen.
De scholen krijgen een aparte directie, meer zorguren
en extra administratieve ondersteuning. “De directie
kan zich zo beter focussen op het ondersteunen van
het schoolteam. Want onze kinderen staan centraal”,
zegt schepen van Onderwijs Dirk Jacobs.
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“School in Werchter vraagt en krijgt extra
aandacht”

CD&V Rotselaar verzekert toekomst van
kinderopvang

Anderzijds vraagt het inspectieverslag ook enkele verbeteringen aan de schoolgebouwen. Omdat de brandnormen
verstrengd zijn, moeten scholen aan extra eisen voldoen.
Onze scholen krijgen drie jaar tijd om deze aanpassingen te
voltooien. Een pas aangeworven architecte ontfermt zich over
het scholendossier. Zij zal de verbeterwerken zo snel mogelijk
realiseren.

Onze jongeren zitten dus gebeiteld tijdens de schooluren.
Maar ook voor en na school mogen de kinderen op onze steun
rekenen. Het gemeentebestuur breidt vanaf 1 september de
schoolse kinderopvang nog verder uit. “CD&V Rotselaar kiest
bewust voor een flexibel aanbod op maat van álle kinderen.
Met de nieuwe toekomstvisie garanderen we dat elk kind zeker
is van een plaats in de kinderopvang. Zo helpen we onze inwoners heel concreet in de combinatie van werk en gezin”, vertelt
schepen Jelle Wouters.

Het gebouw in Werchter vraagt en krijgt daarbij extra aandacht. We hebben de afgelopen weken geluisterd naar de vragen van ouders, kinderen en leerkrachten. Ze hebben gelijk.
En daarom schakelen we nu een versnelling hoger. De meest
dringende problemen pakken we meteen aan. De eerste initiatieven zijn nu al gestart. CD&V wil dat de gemeente alle nodige
financiële middelen uittrekt voor een snelle, structurele oplossing: een uitgebreide renovatie of een nieuwbouw in Werchter.

Gemeente steunt oudercomités
CD&V Rotselaar steunt ook de scholen ‘De Rank’ en ‘De Klinker’
voluit. Zo wordt het busvervoer (uitstappen, zwemlessen,
schoolreizen, …) en het middagtoezicht van de leerkrachten
mee betaald door de gemeente. Bovendien krijgen ook alle
oudercomités (ook in de vrije scholen) een subsidie voor hun
uitstekende werk.

Door de coördinatie van de schoolopvang toe te vertrouwen aan één professionele partner kiezen we voor kwaliteit.
Landelijke Kinderopvang garandeert op vijf locaties voldoende
en goed gevormde kinderbegeleiders. Met deze beslissing
is een gemeentelijke investering van meer dan 80.000 euro
gemoeid.

Buitenschoolse kinderopvang in Werchter en
Wezemaal in nieuw kleedje
De organisatie van de kinderopvang is één ding, de infrastructuur een tweede. Ook op dit vlak investeren we volop:
• Deze zomer leggen we de laatste hand aan de vernieuwing van
het gebouw in Werchter. De kinderopvang mag pronken met een
splinternieuwe traphal (inclusief veilige binnentrap), een voordeur met toegangsbeveiliging en een extra brandtrap. Ook de
isolatie werd verbeterd en het volledige gebouw kreeg een likje
verf. In totaal bedraagt de investering in Werchter 80.000 euro.
• Voor de heraanleg van de speeltuin in ‘de Rank’ in Wezemaal
trok de gemeente 17.000 euro uit. Om de veiligheid te verzekeren plaatste de gemeente er ook een nieuwe toegangsbeveiliging van 2.300 euro.
Meer info:
Dirk Jacobs
0485 88 43 02
dirk.jacobs@rotselaar.be
Jelle Wouters
0472 92 28 56
jelle.wouters@rotselaar.be
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Work hard, play hard:
op bezinning in Orval

Save the date:
Picknick van
de Burgemeester

Het is stilaan een traditie geworden... Om de drie jaar trekt CD&V
Rotselaar er een weekend op uit.
We trokken dit keer richting Orval en namen ons beleid stevig onder
de loep. En de voorzitter? Die zag dat het goed was. Meer dan 20 bestuursleden toonden hun sterke verbondenheid. Iedereen stak de handen uit de mouwen, en dacht constructief mee na over de toekomst van
onze gemeente.
Voel jij je ook betrokken bij onze gemeente? En wil je er op een positieve
manier aan meewerken? Dan ben je van harte welkom in ons hecht
team. Bel even, stuur me een mailtje of kom langs tijdens een volgende
bestuursvergadering (elke tweede donderdag van de maand).

Meer info:
Annemie Meulemans
0476 20 71 72
annemie.meulemans@skynet.be

Vorig jaar vond er een groot dorpsfeest plaats, naar aanleiding van het huwelijk van burgemeester Dirk Claes en
Ann. Met deze warme herinnering vers in het geheugen,
organiseren we, op vraag van heel wat inwoners, op zondag 28 augustus de 1ste Picknick van de Burgemeester.
Op dezelfde idyllische locatie (de tuin van de Pastorie
in Wezemaal) proef je tussen 12u en 18u van lekker eten
en drinken, aan één van de vele standjes. En dat in een
authentieke picknicksfeer, met muziek en animatie voor
jong en oud.

www.rotselaar.cdenv.be
www.facebook.com/cdv-rotselaar
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v.u. Nathalie Nouwen, Heirbaan 147, 3110 Rotselaar

Kruis 28 augustus alvast aan in je agenda.
Meer info volgt!
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