
Voorwoord
Terwijl je deze Direct leest
is het schooljaar, tot vreug-
de van heel wat jongelui
veronderstel ik, weer bijna
afgelopen. Even blij zijn
deze jongeren dat hun jaar-
lijkse festival er weer aan-
komt. Is het je ook opgeval-
len dat één van de organisa-
toren van dit festival als
bestuurslid wordt vermeld
in de VLD-burgerkrant? Ik
herinner mij dat diezelfde
VLD nog niet zo lang gele-
den serieus van leer trok
tegen 4 dagen Rock
Werchter. “Zou deze orga-
nisator dat mee beslist heb-
ben in het VLD-bestuur?”
vraag ik mij dan af…

Er stonden wel meer grap-
pige artikels in diezelfde
burgerkrant. Zo was er een
poging om te wijzen op de
dure investeringen die de
laatste tijd gepland werden
in de gemeente.
Toegegeven, het betreft
twee grote projecten: de
verbouwing van het
gemeentehuis en die aan het
Mena-gebouw. Maar toch
twee aanmerkingen: de
alternatieven voorgesteld
door de VLD zijn niet reali-
seerbaar binnen de eerst-
volgende jaren (bestem-
mingswijziging van de
grond langs de Kapelstraat)
en helemaal niet becijferd.
Een alternatief zonder kost-
prijs is m.i. geen alternatief.
Het voorstel tot hergebruik
van de garage achter het
gemeentehuis getuigt al
evenmin van realiteitszin. 
Ondanks deze, volgens de
oppositie, “verspilzucht”
slaagt de huidige meerder-
heid er toch maar in de
belastingen op een zeer
aanvaardbaar niveau te
houden. Laat ons de dingen
dus maar zeggen zoals ze
zijn: de gemeente investeert
op diverse terreinen op een
financieel erg verantwoor-
de wijze.

Dit bestuur investeert ook
in de jeugd. In deze editie
van Direct vind je daarvan
het bewijs: meer speelplein-
werking, een (ver)nieuw(d)
jeugdhuis en een dankjewel
aan onze jeugdleiders. Ik
hoop je te ontmoeten tij-
dens onze volgende buurt-
babbels en wens je nu al
een deugddoende vakantie.

Werner Mertens

Je bent jong en je wil wat
… organiseren in de eigen
gemeente. Zo ontstonden
er plannen om te starten
met een nieuw jeugdhuis,
een plek waar jonge men-
sen elkaar kunnen ontmoe-
ten, samen dingen kunnen
uitproberen en vooral ple-
zier maken.

Gelukkig vind je bij het star-
ten van een jeugdhuis een
groep van jongeren die de
organisatie ervan op zich
willen nemen en die de
touwtjes in handen nemen
om een goed beleid te voe-
ren. De samenwerking met
de gemeentelijke jeugddienst
biedt het nieuwe jeugdhuis
logistieke steun en zorgt
voor een breed overlegfo-
rum.

Daarnaast is het belangrijk
dat ze in hun onmiddellijke
omgeving een dak boven hun
hoofd hebben. Een plek met
een minimum aan facilitei-
ten, waar het veilig is en
waar de jeugd thuis is.

Met de aanpassing en reno-
vatie van de vroegere jeugd-
club Jovaro kunnen we van-
uit de gemeente een leuke
locatie aanbieden aan onze
jeugd.
Zelf staken ze al de handen
uit de mouwen om wat
opruimbeurten te organise-
ren, maar de eigenlijke reno-
vatie zal binnenkort van
start gaan.

Naast de volledige vernieu-
wing van de elektriciteit en
de verwarming zal het
gebouw voorzien worden
van geluidswerend glas. Een
ingreep die ervoor zal zorgen
dat niet elk geluid tot ver in
de buurt gehoord wordt.
Daarnaast is er aandacht
voor de brandveiligheid en
zal alles conform de wetge-
ving aangepast worden.

Als later ook de jeugddienst
in het vernieuwde Menage-
bouw zijn intrek zal nemen,
krijgen we een sterke verte-
genwoordiging van jeugd bij
het binnenrijden van het cen-
trum van Rotselaar.

Lucia Wouters
Schepen van jeugd

Jeugdhuis Mena opent weldra 
zijn deuren
Jeugdhuis Mena opent weldra 
zijn deuren
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De uitbreiding werd gereali-
seerd ten westen van het
bestaande kerkhof en heeft
zijn toegang langs de Jan
Bolsstraat. De toegang langs
de Nieuwe baan werd afge-
sloten, wel is nog een bezoe-
kersingang langs de parking
aan het woonwagenpark.
Het voordeel van de toegang
langs de Jan Bolsstraat is
niet alleen de kortere
afstand tot de kerk,  maar
ook de vermindering van de

verkeershinder bij begrafe-
nissen aan de rotonde en de
Nieuwe baan.

Door de aanplantingen wor-
den het oude en het nieuwe
deel in elkaar geïntegreerd,
vandaar de doorlopende
rijen Es-bomen. Ook werden
op beide delen rustbanken
voorzien.
Wanneer alles zal volgroeid
zijn zal de begraafplaats een
begraafpark zijn .

Het dienstgebouw bestaat
uit een sanitair gedeelte met
toiletten en wastafel voor
dames, heren en personen
met en handicap.Ook is er
een ruimte voor het gemeen-
tepersoneel en hun materi-
aal.
Aan het gebouw is een afdak
als schuilplaats van 40 m2.
Het sanitair blok is ook
voorzien van een kleine
waterzuiveringsinstallatie.

Op de begraafplaats is
plaats voor een 300 tal gra-
ven en zijn er 38 kelders
geplaatst;
Er is een strooiweide met
een gedenksteen waar de
namen van de asverstrooi-
den worden vermeld. Er zijn
ook 50 urnegraven waar de
asse van de overledene in
geplaatst kan worden, en

ook de traditionele colum-
baria.
Aan de noordkant is nog een
vrijliggend gedeelte waar
nog uitgebreid kan worden
of plaatsen gecreëerd voor
begravingen van andere
godsdiensten.

Kostenplaatje van deze uit-
breiding: 542 860 euro

Deken Tillemans deed de
inzegening van het houten
kruisbeeld aan de toegang
van de nieuwe begraaf-
plaats. De Werchterse
gemeenschap kan fier zijn
op de realisatie van de nieu-
we begraafplaats.

Frans De Cat
Schepen van Openbare

Werken en Begraafplaatsen

Opening
begraafplaats
Werchter
De huidige begraafplaats van  Werchter dateert uit 1951
en was dan ook aan uitbreiding toe. Deze gelegenheid
werd aangegrepen om ook in sanitair te voorzien. 
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Het was een werk van
lange adem, nu is het af en
goedgekeurd door de be-
stendige deputatie. Daar-
mee  hoort Rotselaar tot de
koplopers van gemeenten
die over een structuurplan
beschikken.

Dit structuurplan geeft de
grote lijnen aan die  in ruim-
telijke uitvoeringsplannen
concrete uitvoering zullen
krijgen.
De ingediende bezwaren en
opmerkingen werden stuk
voor stuk grondig bekeken
en waar mogelijk werd er
rekening mee gehouden.

Het goedgekeurd structuur-
plan is een stap, een mijl-
paal, om werk te maken van
de ordening van de beperkte
ruimte waarover wij
beschikken en om  zorg te
dragen voor een optimaal
gebruik van de ruimte.

Het is belangrijk dat in de
verschillende deelgemeenten
ruimte gecreëerd wordt voor
sociale woningen, o.a. ook
in Werchter, waar op dit
ogenblik nog geen sociale
woningen zijn. Voor de
Heikantberg wordt een ste-
denbouwkundige verorde-
ning voorzien om de ruimte
daar te ordenen, dit is opge-
nomen als een actie in het

structuurplan. In verband
met mobiliteit en verkeer
beschikt de gemeente sinds
2000 reeds over een mobili-
teitsplan, zodat dit aspect
niet meer herwerkt diende te
worden.

De eerste ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen zullen over
zonevreemde woningen han-
delen, want  een woning is
een kostbaar goed. Wij wil-
len als gemeente zorgen voor
maximale kansen. Op de
gemeenteraad van april
werd een bestek goedge-
keurd om deze uitvoerings-
plannen te realiseren.

In de toekomst krijgen
gemeenten een grotere
bevoegdheid om steden-
bouwkundige vergunningen
af te leveren  op voorwaarde
dat  de gemeente beschikt
over:
- een goedgekeurd structuur-

plan
- een stedenbouwkundige
ambtenaar
- een plannenregister
- een vergunningenregister 
- een register van onbe-
bouwde percelen

Op dit ogenblik voldoet
onze gemeente aan de eerste
2 voorwaarden. De volgen-
de weken  wordt het  plan-
nenregister afgewerkt en
ook de opmaak van het ver-
gunningenregister is in de
eindfase. De provincie werkt
aan het register van onbe-
bouwde percelen.

Zo hoort Rotselaar bij de
voorlopers op gebied van
ruimtelijke ordening.

Hilde Van Laer
Schepen van Ruimtelijke

ordening
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Lokale actiedag
Op zondag 1 mei namen wij met onze afdeling deel aan de
lokale actiedag van CD&V. Het thema was dit jaar respect
en meer bepaald voor de talloze mensen die zich belangeloos
inzetten voor andere mensen: mama’s en papa’s die iedere
week een paar keer hun kinderen naar de tekenacademie, de
zwemles, enz… brengen, de jeugdleiders en –sters die zich
iedere week voor onze jeugd inzetten, …
Wij kozen ervoor om elke scouts- en chirovereniging een
bezoekje te brengen. Naast een woordje van dank voor zove-
le vrijwillig engagement namen wij ook een presentje mee. 

Ieder trimester bezochten wij met onze afdeling een andere
deelgemeente om naar jullie te komen luisteren.  Een tijdje
geleden zaten we in de Parochiezaal van Rotselaar Centrum
(zie foto) en zopas, op dinsdag 14 juni,  waren we te gast in
de Wezemaalse parochiezaal.  Welke thema’s kwamen zoal
aan bod tijdens deze buurtbabbels? Het bouwproject Mena-
nieuw gemeentehuis, de winterdijk in Hellicht, het jeugd-
huis,de collectorwerken in de Langestraat, de zone 50 in
Vlasselaar, fluisterasfalt op de E314, het verkeer in het
Centrum van Wezemaal, het tekort aan parkeerplaats rond
het Wezemaalse station.  Natuurlijk werd er steeds tijd vrij
gemaakt voor alle andere vragen van de bewoners.  De bur-
gemeester en schepenen deden hun uiterste best om alles zo
concreet mogelijk te beantwoorden.

Uw mening telt: 

Kom naar onze
Buurtbabbel

Het structuurplan is goedgekeurd
Bericht voor 
plus 12 en min 16
Omdat de vraag steeds
terugkomt willen we in de
komende zomervakantie
ook activiteiten bieden
aan + 12 jarigen. We noe-
men het geen speelplein-
werking maar wel jonge-
renwerking, een leuke
naam voor deze bende
hebben we nog niet
bedacht en ideeën zijn
uiteraard welkom.

Voor alle jongeren tussen
12 en 15 jaar willen we een
aanbod klaarstomen waar-
in avontuur en creativiteit
hoog in het vaandel staan.
We denken hierbij aan trek-
tochten, een tweedaagse en
andere boeiende activitei-
ten.
Samen met een aantal
monitoren kunnen deze
jongeren zelf hun program-
ma mee helpen opstellen bij
het begin van de vakantie-
periode.

De plaats van afspraak is
het schoolhuis in Rotselaar-
Heikant. De lokalen van de
Hagelandse academie staan
ter beschikking zodat de
speelpleinwerking geschei-
den is van de jongerenwer-
king. Wij en de monitoren
kijken er in ieder geval naar
uit!

Voor de eerste maal was er
nu ook speelpleinwerking
in de paasvakantie, de
gemeenteschool van Weze-
maal zorgde dagelijks voor
de opvang van ongeveer 40
kinderen.

Ondanks de beperkte ruim-
te slaagden de monitoren
erin om een leuk en geva-
rieerd aanbod te brengen
voor kleuters en kinderen
tot 12 jaar.

Lucia Wouters.
Schepen van jeugd
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