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ROTSELAAR

Onze twee Rotselaarse boeg-
beelden, Dirk Claes en Hugo 
Vandenberghe, speelden een 
voorname rol in de nationale 
campagne. Ze behaalden 
beide dan ook een prachtig 
resultaat!

Hugo is een expert inzake 
justitie en staatsveiligheid 
en werd de afgelopen jaren 
door iedereen geprezen om 
zijn inzet en dossierkennis. 
In de Wetstraat was hij de 
voorbije acht jaar één van 
de sterkhouders van CD&V. 
Hij slaagde erin om op een 
grondige en inhoudelijke ma-
nier  stevig oppositiewerk te 
verrichten. Dit zorgde ervoor 
dat hij op de Senaatslijst een 
prachtige score van 78.316 
voorkeurstemmen wist te 
verwerven!

Dirk voerde een intensieve 
campagne in de kieskring 
Leuven. De afgelopen ja-
ren had hij in de Kamer zijn 
strepen verdiend in dossiers 
rond sport, de politie- en 
brandweerhervormingen en 
sociale zaken. Als lijsttrek-
ker van de opvolgers op de 
Kamerlijst, wist ook hij een 
bijzondere score neer te zet-
ten. Zo behaalde hij in deze 
kieskring de derde meeste 
voorkeurstemmen (18.782) 
van alle kandidaten, over de 
partijen heen en moest hij in 
de kieskring Leuven enkel 
Carl Devlies en Bruno Tob-
back laten voorgaan.
Begin juli werd Dirk door 
CD&V gecoöpteerd in de Se-

naat zodat hij z’n werk daar 
kan verder zetten! Dat de co-
optatie van Dirk volop werd 
ondersteund door de CD&V 
kamerfractie zegt alles over 
het respect dat hij onder zijn 
collega’s geniet.

De uitstekende scores van 
Dirk en Hugo tonen aan dat 
de kiezer parlementsleden 
die niet om de haverklap 
opduiken in allerhande spel-
programma’s, reality soaps 
en talkshows, maar het van 
hun inhoudelijke werk moe-
ten hebben (vaak achter de 
schermen), wel degelijk weet 
te waarderen. Het inhoude-
lijke primeert opnieuw over 
de vorm en dat is een zeer 

positief teken!

Het is natuurlijk uniek dat 
een middelgrote gemeente 
als Rotselaar twee Senatoren 
telt; het is ook een zoveelste 
bewijs van de sterkte van 
onze lokale CD&V afdeling.
Door een nauwe samenwer-
king en hun expertise op di-
verse terreinen, zorgen Dirk 
en Hugo ervoor dat ze elkaar 
perfect weten aan te vullen. 
Ook de volgende jaren zullen 
ze hun uiterste best blijven 
doen om op lokaal en natio-
naal vlak te ijveren voor een 
degelijk bestuur, dicht bij de 
mensen! 

Betere service in nieuw 
administratief centrum 

Het gemeentehuis is een 
nieuw, modern en transpa-
rant administratief centrum 
geworden, waar al zolang 
nood aan was. Het vorige 
gemeentehuis, gebouwd 
voor de fusie in 1970, was 
enkel bestemd voor Rotse-
laar centrum. Het was veel 
te klein geworden - zodat er 
containers moesten worden 
bijgeplaatst, ontoegankelijk 
voor minder mobiele men-
sen en niet geschikt om een 
optimale dienstverlening aan 
de burger te kunnen garan-
deren. Kortom, het was to-
taal onaangepast voor een 
gemeente met 15.000 inwo-
ners.

Dankzij het feit dat we heb-
ben gekozen voor een nieuw-
bouw en een totale renovatie 

van een deel van het oude 
gebouw, is het gemeentehuis 
in het centrum van Rotselaar 
kunnen blijven en heeft de 
gemeente elders geen nieuwe 
en dure bouwgronden moe-
ten aankopen.

Menabrouwerij krijgt 
nieuwe bestemming

De bibliotheek was tot einde 
2005 gehuisvest in de oude 
burelen van de Mena. Het 
was er veel te klein, onaange-
naam en tot op de draad ver-
sleten. De menatoren stond 
reeds van in 1966 te wach-
ten op restauratie. Dankzij 
het recht van opstal voor 
50 jaar, in combinatie met 
het voorkooprecht, heeft de 
gemeente dit gebouw omge-
toverd tot het culturele hart 
van Rotselaar! Dit alles met 
subsidies van de Dienst Mo-
numenten en Landschappen.

Niet alleen kan de biblio-
theek hier uitgroeien tot een 
ontmoetingsplek met veel 
ruimte, tevens beschikken 
we er over een mooie zaalin-
frastructuur met uniek dak-
terras voor de verenigingen, 
vergaderingen en trouwers! 
Beide projecten, het admini-
stratief centrum en de Mena, 
waren broodnodig voor Rot-
selaar en z’n inwoners. De 
gemeente kan nu in goede 
omstandigheden zorgen voor 
een optimale service aan elke 
burger!

Koken kost natuurlijk geld 
en we beseffen maar al te 
goed dat we deze projecten 
mede dankzij uw bijdrage 
hebben weten realiseren. We 
kunnen u echter ook gerust 
stellen dat de gemeente de 
leninglast voor beide pro-
jecten gemakkelijk kan dra-

gen, zonder belastingsver-
hoging! Dit omdat de totale 
leninglast van de gemeente 
is gedaald vermits er in het 
jaar 2007-2008 belangrijke 
leningen uit het verleden zijn 
terugbetaald. 

Wie wil hier niet voor teke-
nen? Een nieuw administra-
tief centrum en een nieuw 
vrijetijdscentrum, zonder 
de leninglast te zien stijgen! 
Dankzij een goede coördi-
natie, een toekomstgerichte 
visie en zin voor fi nanciële 
verantwoordelijkheid, heeft 
de gemeente deze projecten 
op korte tijd weten realise-
ren. We hopen dat iedereen, 
en u zeker, er ten volle van 
zal genieten!

Dirk Claes
Burgemeester

■ Bij de verkiezingen van 
juni 2007 kreeg het kartel 
CD&V/N-VA een duidelijk 
mandaat van de kiezer om 
verandering te brengen in de 
nationale politiek. Het pro-
gramma van het kartel steunt 
op een duidelijke rechtvaar-
digheidsagenda, een stevig 
sociaal-economisch beleid 
met aandacht voor de op-
nieuw toenemende armoede 
en het investeren in de kern-
taken van de overheid zoals 
veiligheid en fi nanciën. 

■ Bij de verkiezingen van 
juni 2007 kreeg het kartel
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Woordje van de Woordje van de 
voorzittervoorzitter
Na de verkiezingsoverwin-
ning van CD&V / N-VA op 
10 juni, de 3de overwin-
ning op rij voor CD&V 
/N-VA en een overwinning 
waaraan we als lokale af-
deling met Dirk Claes en 
Hugo Vandenberghe meer 
dan ons steentje toe hebben 
bijgedragen, kunnen we 
ons nu terug volop concen-
treren op het gemeentelijk 
beleid.

Met de opening van het ver-
nieuwde gemeentehuis is in-
tussen een belangrijke stap 
gezet in het  verder optima-
liseren en verbeteren van 
de dienstverlening naar de 
inwoners toe (o.a. met een 
snelloket dat op zaterdag 
open is) Dit is een belang-
rijk punt in ons beleidspro-
gramma voor de komende 
zes jaar.  Wanneer binnen-
kort ook het Menagebouw  
in gebruik zal worden ge-
nomen, met daarin o.a. de 
bibliotheek en multifunc-
tionele raadszaal, zullen 
de gemeentelijke diensten 
opnieuw centraal gelegen, 
en vlot bereikbaar zijn.  In 
beide gevallen koos het ge-
meentebestuur resoluut om 
bestaande en waardevolle 
gebouwen, gelegen in de 
dorpskern, te renoveren en 
/ of uit te breiden, in plaats 
van te opteren voor nieuw-
bouw buiten de dorpskern.  
Een zeer bewuste keuze, 
waarvan het resultaat mag 
gezien worden !  

Frans Raiglot,
Voorzitter 
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De provincie speelt hierin 
een zeer belangrijke rol. Als 
provinciebestuur hechten we 
veel belang aan de verdere 
ondersteuning en uitbouw 
van het vrijwilligerswerk. 
Dit doen we door middel 
van vorming, informatie en 
de vrijwilligersdatatbank.

Nu komt er ook de gratis 
vrijwilligersverzekering.

De gemeente besturen zullen 
betrokken worden bij de rea-
lisatie van deze verzekering.

Onder collectief wordt ver-

staan: een verzekeringspolis 
ten behoeve van allerlei or-
ganisaties en/of initiatieven 
waarmee geen structurele 
band bestaat, maar waarbij 
sprake is van extra dienst-
verlening naar de vrijwilli-
gersorganisatie toe. De ver-
zekering is wereldwijd geldig 
zolang de organisatie maar 
in België gevestigd is.

Wie is er verzekerd? De or-
ganisatie zelf en daarnaast 
ook de vrijwilligers (die bei-
den onder de wet van het 
vrijwilligerswerk vallen) en 
de vrijwilligers die zich even-

tueel binnen de context van 
een organisatie op lossere of 
ad hoc basis inzetten.

De activiteiten die verzekerd 
zijn, zijn deze die als vrijwil-
ligersactiviteiten kunnen be-
schouwd worden. Wellicht 
worden deze activiteiten nog 
opgelijst.

De verzekering geldt tijdens 
de uitvoering van de activi-
teiten, maar ook op weg van 
en naar de activiteiten. De 
verzekering is ook van toe-
passing met betrekking tot 
gebouwen, installaties en /of 
goederen die de verzekerden 
gebruiken tijdens deze activi-
teiten.

Wat dekt deze polis? Burger-
lijke aansprakelijkheid, zo-
wel als lichamelijke ongeval-
len en rechtsbijstand.

Monique Swinnen
Gedeputeerde Provincie 

Vlaams-Brabant
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JONG CD&V pleit dan ook 
voor het bouwen van een 
gemeentelijke fuifzaal. Deze 
moet zo snel mogelijk plaats 
bieden voor grote fuiven 
en repetitiemogelijkheden 
verschaffen voor aanstor-
mend talent. De site Toren 
ter Heide biedt hiervoor een 
uitstekende mogelijkheid 
omdat het centraal gelegen 
is en weinig overlast voor de 
buurt zal teweeg brengen. 

Daarnaast spelen ook de 
jeugdhuizen een belangrij-
ke rol in lokale activiteiten 
en vormen een grote meer-
waarde voor het Rotselaarse 
jeugdleven! Een goede com-
municatie tussen de jeugd-
huizen en de buurtbewoners, 
evenals een tolerante hou-
ding in beide richtingen is 
cruciaal om tot een goede  en 
duurzame verstandhouding 
te komen! De gemeente heeft, 
volgens ons, de taak om deze 
jeugdhuizen optimaal te on-

dersteunen. De gemeente 
heeft ook in Werchter ruimte 
voorzien voor de realisatie 
van een jeugdhuis. Een ini-
tiatief hiertoe kan trouwens 
beroep doen op bouwsubsi-
dies die de gemeente voorziet 
voor jeugdverenigingen. 

Tijdens de verkiezings-
campagne beloofde JONG 
CD&V Rotselaar ook een 
fuifcheque. Deze cheque is 
bedoeld voor de jeugdver-
enigingen van Rotselaar 

die bij het organiseren van 
een fuif beantwoorden aan 
de voorwaarden uit het ge-
meentelijk fuifreglement. 
Zo’n reglement is nodig om 
de goede gang van zaken te 
kunnen waarborgen en elke 
Rotselaarse jeugdvereniging 
een gelijke behandeling te 
gunnen. We ondersteunen 
de Jeugdraad die volop bezig 
is met het opstellen van een 
dergelijk fuifreglement en 
JONG CD&V zal de verkie-
zingsbeloften nakomen!

Daarenboven zal de realisatie 
van een fuifzaal, in combina-
tie met een degelijk en werk-
baar fuifreglement, in grote 
mate een oplossing bieden 
voor mogelijke problemen 
van buurt- en geluidsover-
last.

JONG CD&V Rotselaar 
blijft zich ook in de toekomst 
inzetten voor een actief en 
degelijk fuifbeleid in onze 
gemeente!

■ Voor JONG CD&V Rot-
selaar is een degelijk en goed 
uitgebouwd fuifbeleid in 
onze gemeente van groot be-
lang. Jongeren hebben recht 
op fuiven, bovendien bevor-
dert dit het sociale leven in 
onze gemeente! Een fuifbe-
leid moet ervoor zorgen dat 
zowel buurtbewoners, jon-
geren, ouders, verenigingen, 
… er wel bij varen en een 
minimum aan hinder onder-
vinden.

■ Het vrijwilligerswerk is een zeer belangrijke bouwsteen 
in onze samenleving. Het brengt mensen bij elkaar en helpt 
mensen verder. Een groot deel van het maatschappelijk leven 
zou wegvallen zonder hen. Voor de vrijwilligers zelf is het 
werk dat ze doen een vorm van zelfontplooiing.

Fuiven in eigen gemeente!JONG CD&V:

Nieuwe GRATISGRATIS vrijwilligersverzekering


