
Voorwoord

Wanneer je dit leest, zitten
we in de laatste rechte lijn
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006.
Zoals je al in vroegere
publicaties kon lezen, is het
vooral de toekomst die ons
bezighoudt. Op het verle-
den kunnen we alleen maar
tevreden terugblikken. En
dat willen we doen in deze
CD&V Direct. In de vorige
editie kreeg je aan de hand
van een aantal foto’s al een
beperkt overzicht van reali-
saties van de voorbije
bestuursperiode. In deze
editie gaan we op dit elan
verder. Dit maal niet met
beeld, maar met woord.
Voor onze kartelpartner N-
VA is, net zoals voor ons,
de “gezinstoets” een
belangrijke waardemeter.
Dit wil zeggen dat bij elk
project, bij elke realisatie,
bij elke verandering in het
beleid, de vraag moet
gesteld worden of een gezin
en de leden van dat gezin
hier beter van worden. We
bekijken een aantal realisa-
ties van de afgelopen zes
jaar dan ook vanuit dat
perspectief en laten telkens
ook de voorzitter van de
N-VA, Roel Wissels, aan
het woord.
Zoals je zal merken, kan
dat wat CD&V/N-VA de
voorbije periode realiseer-
de deze “gezinstoets” met
glans doorstaan.
Dit is ook de laatste keer
voor de verkiezingen dat ik
langs deze weg nog een
warme oproep kan doen
om jouw stem op 8 okto-
ber wijs te gebruiken.  Wil
je op een positief ingesteld
kartel stemmen? Op een
kartel dat voortbouwend
op de goede ervaringen van
de afgelopen jaren en
lerend uit de gemaakte fou-
ten, verder aan de toe-
komst van Rotselaar wil
werken? Op een kartel dat
een mix aanbiedt van erva-
ring, jong talent, degelijk-
heid en enthousiasme? Op
een kartel dat met beide
voeten op de grond staat en
zijn beide oren wijd opens-
pert om te horen wat jij
zegt en vindt? Wil je ook de
volgende zes jaren op beide
oren kunnen slapen? Dan
denk ik te weten voor wie
je op 8 oktober kiest. 

Werner Mertens
Voorzitter CD&V Rotselaar

“Vooraleer beleidsbeslissin-
gen te nemen, voert het
gemeentebestuur telkens de
gezinstoets uit d.w.z. dat
nagegaan wordt welke
gevolgen de voorgenomen
maatregelen zullen hebben
voor de gezinnen met kinde-
ren en de ouderen, met als
doel de levenskwaliteit voor
iedereen te bevorderen.”

Wonen, een probleem?
In de Leuvense regio dreigt
er een structureel tekort aan
bouwgronden. Tegen 2007
worden de grootste tekorten
verwacht in de regio ten
noorden van Leuven
(Rotslaar, Holsbeek,..). En
dit terwijl de laatste jaren de
prijzen in onze gemeente al
de pan uit rezen (met een
gemiddelde prijsstijging van
de bouwgrond met 30%)
Daarom besloot onze partij
(onder invloed van Jong
CD&V) tot een actief
grondbeleid, dat gezinnen
wil de kans geven om nog
een betaalbaar lapje grond
voor de gezinswoning te ver-
werven. De gemeente kocht
hiervoor 2ha25a bouw-
grond aan en  Interleuven
werd aangesteld voor de
opmaak van een verkave-
lingplan.

Tegen 2007 – 2008 zouden
er een 45-tal kavels van
maximaal 6 are ter beschik-
king komen voor inwoners
of mensen die een band heb-
ben met onze gemeente.
Door de enorme respons
wordt voor de geïnteresseer-
den een inlichtingenregister
op de gemeentelijke bouw-
dienst aangelegd.  Zo kan u
op de hoogte blijven over
het verloop van dit project.

Wij hebben ook aandacht
voor de minder gegoede
gezinnen in onze maatschap-
pij. Daarom werd de Sint-
Antoniuswijk uitgebreid met
sociale woningen. Door het
goedgekeurde structuurplan
wordt er in de verschillende
deelgemeenten extra ruimte
gecreëerd voor de bouw van
nieuwe sociale woningen,
o.a. ook in Werchter, waar
er op dit ogenblik nog geen
zijn. Verder werd ook het
sociale verhuurkantoor uit-
gebreid van 4 naar 15
woningen, zodat kansarme
gezinnen de kans krijgen in
een kwalitatieve maar
betaalbare woning te leven.

“De lokale overheid wil in
eerste instantie in jonge
gezinnen en jonge mensen
investeren. Zij vormen de
basis voor een gezonde
samenleving, waar, over de
generaties heen, elkeen zijn
verantwoordelijkheid neemt.
De lokale overheid wil de
jonge gezinnen bijstaan in
hun zorg voor kinderen.”

Het is voor jonge gezinnen
een hele klus om kinderen te
combineren met een drukke
baan. Minder gaan werken,
dichter bij huis gaan werken
zijn mogelijkheden, maar
jammer genoeg niet voor
iedereen haalbaar. Daarom
investeerde CD&V in kwali-
teitsvolle opvang in
Rotselaar voor klein en min-
der klein.

Aan onze kinderkribbe “ De
Hummeltjes” werden verbe-
teringswerken uitgevoerd
(oa vervanging van de ven-
sters door beter geïsoleerd,
zonnewerend glas) zodat het
comfort van de aanwezige
baby’s en peuters gevoelig

verhoogd werd.  Inmiddels
werd al een architect aange-
steld voor de verdere ver-
bouwingen. Vermits er nog 7
extra opvangplaatsen wer-
den toegekend zijn deze ver-
bouwingen, die in 2007 zul-
len kunnen aanvangen, geen
overbodige luxe.Ook de bui-
tenschoolse kinderopvang
draait op volle toeren. Elke
school heeft een eigen loca-
tie, gescheiden van het
eigenlijke schoolgebouw.
Door de grote toeloop staan
voor sommige locatie al ver-
bouwingen op het program-
ma.   Ook tijdens de vakan-
tie laten we de gezinnen met
kids niet in de steek.  De
speelpleinwerking werd 2X
uitgebreid. Niet alleen in de
zomervakantie kunnen uw
kinderen bij ons terecht, ook
tijdens de paasvakantie zet-
ten we onze deuren open.
En we hebben ook de leef-
tijdsgroep uitgebreid: de
speelpleinen zijn niet alleen
toegankelijk voor de 6- tot
12-jarigen, maar nu ook
voor de stoerdere tieners tot
16 jaar.  Voor deze laatste

groep werd uiteraard een
aangepast en avontuurlijk
programma voorzien.

“Oud is niet out” is een
essentiële waarde. De oude-
ren willen langer mee ver-
antwoordelijkheid nemen in
de samenleving en daar ook
de kans toe krijgen. De
maatschappij rekent op de
ouderen, anderzijds moet de
gemeenschap zorgen dat de
ouderen kunnen blijven
wonen en leven in hun eigen,
naaste omgeving en min-
stens in eigen dorp of stad.”

Project 65+
In Rotselaar werden al ruim
1000 senioren bezocht door
onze wijkagenten en het
doel is om tegen einde 2006
alle 65-plussers bezocht te
hebben.  De senioren krijgen
zo een persoonlijk contact
met hun wijkagent en zullen
hem nadien sneller aanspre-
ken op zijn dagelijkse ronde.
Ze vormen zo een sociale
antenne voor onze wijkagen-
ten, waardoor problemen
sneller gesignaleerd zullen
worden en ze gericht aange-
pakt zullen worden.

Lokaal Dienstencentrum
- wat voor beest is dat?
Oudere mensen willen zo
lang mogelijk in hun eigen
huis en omgeving blijven
wonen.  En gelijk hebben ze!
Wat is er vertrouwder dan je
eigen tuin, meubilair, buren.
Door onze poetshulpen,
warme maaltijdservice en de
belbus maken we het leven
van onze bejaarden al heel
wat makkelijker.  

De gezins-toets
De gezins-toets (voor elke samenlevingsvorm in al zijn aspecten) werd de voorbije zes jaar al
succesvol toegepast. Kijk maar naar de talrijke verwezenlijkingen op dit vlak in onderstaande
artikeltjes. (Citaten in het vet zijn van de hand van R. Wissels, voorzitter N.V-A)
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COLOFON

Provincieraads-
verkiezingen 
ook in Rotselaar: 

Piet De Bruyn
(8ste CD&V-
NVA) 
en Dirk Claes
(lijstduwer
CD&V/N-VA)
De provincieraadsverkie-
zingen in Vlaams-Brabant
zijn voor CD&V/N-VA
een belangrijke test. In alle
provincies komt het kartel
samen op zodat dit tevens
voor het Vlaamse en fede-
rale niveau een waardeme-
ter zal zijn. Samen met het
Leterme- en het kartelef-
fect mikt CD&V/N-VA op
een goed resultaat en zetel-
winst.

Zelf heb ik van de provin-
cieraad deel uitgemaakt
van 2000 tot 2003. Voor
Rotselaar is de provincie
een belangrijke partner.
Denken we maar aan de
beide provinciale wegen in
onze dorpcentra van
Rotselaar en Wezemaal en
aan de subsidies voor nieu-
we fietspaden. Recent
werd in Rotselaar ook het
fietsknooppuntennetwerk
bewegwijzerd mede dank-
zij Toerisme Vlaams-
Brabant. Ook kwam het
provinciaal ruimtelijk uit-
voeringsplan Rock Werch-
ter tot stand bij de provin-
cie in samenwerking met
de gemeente. 

Door de provinciale cam-
pagne ten volle te steunen
blijf ik als burgemeester in
contact met mijn ‘provin-
ciaal’ netwerk en dit zal
Rotselaar op vele vlakken
ten goede komen.

Een sterke CD&V/N-VA
op provinciaal vlak is voor
ons in Rotselaar een
garantie op een provincie
met een hart voor
Rotselaar. 

Dirk Claes
Burgemeester
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Maar door ons dienstencen-
trum wordt het ook nog
aangenamer. Wat wordt er in
het lokale dienstencentrum
zoal gedaan en georgani-
seerd? 
Te veel om op te noemen,
maar kortweg kunnen senio-
ren hier terecht voor gezond-
heidswandelingen, allerhan-
de cursussen (oa yoga, taal-
lessen), infonamiddagen
over diverse onderwerpen en
niet te vergeten voor ont-
spannende activiteiten zoals
kaarten en  pétanque.

Serviceflats in
Wezemaal en Werchter
Als je eigen huis je uiteinde-
lijk toch iets te groot wordt
en een eigen tuin ook niet
echt meer hoeft, is er de
mogelijkheid om een van

onze serviceflats te huren.
Perfect op maat van senio-
ren, gloednieuw en uitgerust
met alle comfort. Je blijft
volledig zelfstandig wonen
in je eigen appartement,
maar toch ben je nooit hele-
maal alleen.  Er is altijd
iemand in de buurt die een
oogje in het zeil houdt.  Een
prettig gevoel.

Inge Tubbax

Aandacht voor iedereen
Wij hebben ook veel aan-
dacht voor de andersvaliden

in onze gemeente.
In maart 2002 werd de
gehandicaptenraad onder
impuls van schepen Jan
Vanborren opgericht.
Rotselaar was trouwens de
eerste gemeente in Vlaams

Brabant die gestart is met
deze adviesraad. Sinds de
oprichting heeft de raad niet
stilgezeten.  Jaarlijks reikt de
raad de “zilveren Abeno”
(ontwerp van Geert Nijs) uit
aan personen of verenigin-
gen die zich verdienstelijk
maakten voor personen met
een handicap (winnaars de
voorbije jaren waren Rock
Werchter, de KVLV en Frans
Thijs). Door het project “
Rotselaar verlegt samen de
grenzen”, in samenwerking
met het verenigingsleven en
de scholen werden alle deel-
nemers zich een beetje
bewuster van het feit dat

personen met een handicap
evenwaardig zijn. 
Het hoogtepunt van de wer-
king echter was de officiële
herkenning vanuit de pro-
vincie Vlaams Brabant die

ons de prijs “Gelijke kansen
gemeente “ toekende waar-
door ook andere gemeenten
belangstelling voor onze
werking toonden. . Met de
aan de prijs verbonden cen-
ten verwezenlijkte de raad
projecten als de “strand-
walk” - een houten loopvlak
dat is aangebracht over het
strandgedeelte tot een stuk
in het water om mensen met
een prothese of een rolstoel
en ook ouderen gemakkelijk
tot aan het water te laten
komen – en het Abeno Pad
rond de plas in Rotselaar,
door zijn uitrusting makke-
lijk toegankelijk voor perso-
nen met een handicap of
beperking. Aan het begin
van Het Abeno pad is trou-
wens zeer recent het eerste
speeltoestel toegankelijk
voor kinderen met een
beperking of rolstoel inge-
plant . Verder werden ook
nog twee Daisyspelers aan-
gekocht, die ervoor zorgen
dat personen met een visuele
beperking een boek kunnen
beluisteren.

Ook in de toekomst zal de raad
actief verder werken, onder
andere door het project
“Horeca Rotselaar open kaart”
verder te verwezelijken.

Jan Vanborren
Schepen 

gehandicaptenbeleid

(vervolg van blz. 4) De gezins-toets

14. DEBRUYNE Anne

15. PHILIPSEN Jules

16. VAN HERCK Rozette

17. VERVOORT Patrick

18. TUBBAX Inge

19. UYTTERHOEVEN Kris

20. D’HOOGHE Noëlla

21. VAN EYLEN Dany

22. VINGERHOEDT Marie Louise

23. VAN AERSCHOT Gie

24. VAN LAER Hilde

25. VANDENBERGHE Hugo

1. CLAES Dirk

2. WOUTERS Lucia

3. JACOBS Dirk

4. VAN DEN EYNDE Livy

5. VANBORREN Jan

6. VANCLEYNENBREUGEL Mia

7. DE CAT Frans

8. DEMUYNCK Nele

9. OEYEN Wim

11. MERTENS Werner

12. GORIS Carine

13. STAES Frank

Daar sta je van te kijken

www.cdenva-rotselaar.be

Onze kandidaten voor de gemeenteraad


