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ROTSELAAR

D!RECT
Woordje van de
voorzitter
Na de duidelijke overwinning van CD&V / N-VA bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober vorig jaar zijn
onze mensen begin januari zowel in de gemeente- als in de
OCMW-raad aan hun nieuwe
opdracht begonnen. Deze is
niet eenvoudig, nl. het even
goed of zelfs nog beter doen
dan de voorbije zes jaar. Samen met onze partners van de
N-VA, met wie we één fractie
vormen, zijn we enthousiast
van start gegaan.
Ook al beschikken we over
een zeer ruime meerderheid,
we blijven bereid om, waar
mogelijk, constructief met de
oppositie samen te werken.
Of deze bereidheid echter wederkerig is, is tot dusver nog
niet echt gebleken.
Begin dit jaar werd ook ons
partijbestuur en -bureau vernieuwd. Net als in gemeente
en OCMW bestaat de nieuwe
ploeg ook hier uit een mix van
ervaring, vernieuwing en verjonging, waardoor we net als
in het verleden ook achter de
schermen over een sterk team
beschikken. Ik hou er trouwens aan om mijn voorganger,
Werner Mertens, te bedanken
voor het geleverde werk de
voorbije zes jaar.
Frans Raiglot,
Voorzitter CD&V Rotselaar

CD&V naar de top!

■ Na een eerste analyse
van de voorbije verkiezingen kunnen we vaststellen
dat CD&V het goed gedaan
heeft in onze gemeente, en
ook in het arrondissement
Leuven.

Rotselaar was de grootste gemeente waar CD&V, in kartel met N-VA, een absolute
meerderheid kon behalen. In
nog vier andere gemeenten
kon CD&V zulke absolute
meerderheid behalen. Ten
slotte is onze partij ook de
grootste fractie in de provincieraad.
Nu bijna vier jaar geleden
kwam ik voor een eerste
maal in het federaal parlement terecht. Vier jaar lang
heb ik samen met Carl Devlies een sterke tandem gevormd waarbij we altijd de
belangen van onze regio-inwoners en gemeenten voorop stelden.
De voorbije jaren heb ik
vooral gewerkt aan dossiers
die een kruising vormen tussen mijn eigen achtergrond
en de belangen van de consument. De afschaffing van

de fankaart in het voetbal,
het belang van de vrijwilligers in onze sportclubs,
het openstellen van de selfbanking voor iedereen, het
treinaanbod van onze stations (ook in Wezemaal) en
ook de veiligheid van onze
nieuwe fiets zijn slechts een

greep van mijn werk dichtbij onze mensen. Wat verder
van onze inwoners af, maar
daarom niet minder belangrijk was mijn werk omtrent
politie en veiligheid en ook
mijn “strijd” voor een vierde
politierechter in Leuven.

Mijn werk is echter nog niet
af! Met CD&V wil ik verder
werken aan een warme
samenleving.
Dirk Claes

Een opmerkelijk senator
■ Als ondervoorzitter van de Senaat, voorzitter van de commissie voor de Justitie en lid van de parlementaire commissie
die de Staatsveiligheid controleert, liet Hugo Vandenberghe
zich ten volle opmerken.
Een senator stemt over wetsvoorstellen en wetsontwerpen en controleert de ministers door onder meer het
stellen van parlementaire
vragen. Senator Vandenberghe signaleert onafgebroken
de ministers’ problemen en
deed suggesties ter verbetering. Webstek:
www.hugovandenberghe.be
Als lid van de commissie die
toeziet op de Staatsveiligheid,
kon Hugo Vandenberghe, als
enige CD&V-lid, controle
uitoefenen op de Staatsveiligheid. Zo kwam hij uitvoerig
in de media met de onverklaarbare ontsnapping van
de Turkse terroriste Ferhiye
Erdal en het ontoelaatbaar
doorspelen van vertrouwelijke gegevens van SWIFT
aan de CIA. De relatie tussen de Staatsveiligheid en de
regering zat bijgevolg goed
fout. Het hoeft dan ook niet
te verbazen dat Koen Dassen,

het hoofd van de Staatsveiligheid, moest opstappen.
Het meeste werk verzette
Hugo Vandenberghe als
voorzitter van de commissie
Justitie. De paarse regering
heeft nogal wat onduidelijke
wetten geschreven, maar toch
probeerde Vandenberghe die
teksten over partijgrenzen
heen duidelijker te formuleren en te amenderen.
Nochtans verhinderen zijn
drukke bezigheden in de Senaat niet dat hij pleitbezorger
blijft voor de eigen streek. Hij
laat geen enkele kans onbenut om actief deel te nemen
aan het lokale sociale en culturele leven. Het verenigingsleven en de sportwedstrijden
zijn de plaats bij uitstek waar
Vandenberghe graag vertoeft
en naar u luistert.

Meer info op:

www.CDENV.be
www.cdenv-rotselaar.be

