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ROTSELAAR

Dit is een terechte blijk van 
waardering voor de inspan-
ningen die door de CD&V / 
N-VA ploeg reeds jaren wor-
den gedaan op dat vlak.  In-
spanningen die zich op vele 
niveaus situeren, en die mis-
schien niet altijd het nieuws 
haalden, maar er dus wel de-
gelijk zijn.

Verschillende gemeentelijke 
gebouwen zijn uitgerust met 
een on-line energieopvol-
gingssysteem om het ver-
bruik op te volgen, zodat kan 
worden ingegrepen wanneer 
nodig. Ook het vernieuwde 
gemeentehuis en de Mena 
worden met dit systeem uit-
gerust.  Bij verbouwingen en 
renovaties van gemeentelijke 
gebouwen worden vooraf-
gaandelijk energiescans uit-

gevoerd, om na te gaan wel-
ke maatregelen zich op dat 
vlak opdringen.  Ook bij het 
gemeentehuis en de Mena 
werd dergelijke scan uitge-
voerd, en met de opmerkin-
gen werd in de mate van het 
mogelijke rekening gehou-
den, wat sommigen hierover 
ook mogen beweren. Er zijn 
subsidies voor inwoners voor 
het plaatsen van zonneboi-
lers en fotovoltatïsche cellen, 
onlangs besloot te gemeente 
over te gaan tot aankoop 
van een hybride wagen, enz, 
enz…

Ook de vele maatregelen 
om de inwoners aan te spo-
ren om zo weinig mogelijk 
de wagen te gebruiken, mo-
gen gerust nog eens vermeld 
worden.  Het meest in het 

oog springende op dat vlak 
is het station in Wezemaal.  
Een 15-tal jaar geleden gin-
gen er nog geruchten dat 
dit station zou verdwijnen.  
Vandaag nemen elke dag en-
kele honderden mensen er de 
trein om naar school of werk 
te sporen.  Recent nog werd 
er opnieuw bijkomende par-
keergelegenheid voorzien. Er 
zijn verder de inspanningen 
om de kerkwegels te her-
stellen, bijkomende voet- en 
fi etspaden te creëren,...

Uiteraard doen sommigen 
hier allemaal zeer smalend 
over, vooral dan zij die graag 
het monopolie op het milieu-
thema opeisen.  Dat Rotse-
laar zich energieambassadeur 
mag noemen, daar moeten ze 
eens goed mee lachen.  We 
gunnen hen graag hun ple-
zier, al vermoeden we dat het 
toch wel een “groen” lachje 
zal zijn.

Dit wil zeker niet zeggen dat 
we nu op onze lauweren kun-
nen gaan rusten. Naast een 
blijk van waardering moet 
deze titel vooral een aanspo-
ring zijn om op de ingeslagen 
weg verder te gaan, en waar 
mogelijk nog een paar tand-
jes bij te steken. Wordt onge-
twijfeld vervolgd.

Frans Raiglot
Voorzitter CD&V Rotselaar

In het voormalige brouwerij-
gebouw neemt een moderne 
bibliotheek weldra zijn in-
trek met een grote en actu-
ele boekencollectie. Je kan 
er ook op internet surfen, 
magazines en kranten lezen 
of informatie opzoeken voor 
een reis of werkstuk . Boven-
dien zal het uitleensysteem 
volledig geautomatiseerd 
verlopen, zodat het personeel 
meer aandacht kan besteden 
aan de bezoekers en de no-
dige inlichtingen verschaffen 
aan geïnteresseerden. 

Uiteraard blijven boeken en 
magazines een grote rol spe-
len in de bibliotheek, maar 
ook het ontmoetingsaspect 

wordt steeds belangrijker. 
Onze bibliotheek wordt dé 
plaats in Rotselaar waar 
mensen zullen samenkomen 
voor een gezellige babbel of 
voor een leuke activiteit. De 
bib zal in de toekomst nog  
meer evenementen organise-
ren rond jeugd, cultuur, vrije 
tijd , … Dit gebeurt zeker en 
vast in samenwerking met de 
diensten Jeugd en Cultuur & 
Toerisme, die op de beneden-
verdieping een plaatsje krij-
gen.

Natuurlijk zijn onze ver-
enigingen er ook meer dan 
welkom! De Mena biedt een 
fantastische accommodatie 
voor tal van activiteiten. Van 

toneelvoorstellingen, muziek, 
quiz, tot kleine bijeenkom-
sten of heuse congressen. De 
verschillende vergaderzalen 
–  3 kleine zalen die tot 1 
grote ruimte kunnen worden 
omgevormd en een multi-
functionele zaal, voorzien 
van de meest moderne com-
municatietechnologie en een 
bar – kunnen door zowel or-
ganisaties als privé-personen 
worden gehuurd. 

Vanaf januari gaan ook de 
gemeenteraden in De Mena 
door, evenals alle andere 
plechtigheden. Ook de trou-
wers zullen er worden ont-
vangen en kunnen magnifi e-
ke trouwfoto’s laten maken 
op het dakterras, met uniek 
uitzicht op het Hageland!

De knappe Mena-lounge 
biedt de bezoekers de moge-
lijkheid om even bij te praten 
of om tussen twee vergade-

ringen door een kleine pauze 
in te lassen. Daarenboven zal 
het merendeel van de EXPO-
stukken in het gebouw aan-
wezig blijven. Het materiaal 
dat niet publiek tentoonge-
steld wordt, kan altijd in de 
kelderruimtes worden beke-
ken. 

U merkt het: het Vrije Tijds-

centrum biedt voor ieder 
wat wils! De bibliotheek, 
de zaalinfrastructuren en 
het aanpalende Jeugdhuis 
Mena zorgen ervoor dat de 
Mena-site dé ontmoetings-
plaats van Rotselaar wordt! 
Nog even geduld tot met de 
jaarwisseling en dan bent u 
weer meer dan welkom in dit 
prachtige gebouw…

■ Sinds enkele weken mag onze gemeente zich één van de 
15 “energieambassadeurs 2007”  van Vlaanderen noemen.  
Vlaams minister Crevits wil op die manier per provincie 3  
gemeenten in de bloemetjes zetten die zich bijzonder hebben 
ingespannen om het Vlaams energiebeleid te versterken.

■ CD&V/N-VA Rotselaar wil u graag betrekken bij haar 
standpunten en activiteiten. Daarom hebben wij ondermeer 
recent onze gezamenlijke website opgefrist en aangevuld.

■ In september hebben honderden mensen een bezoek ge-
bracht aan de oude Mena-brouwerij en de prachtige tentoon-
stelling ‘EXPOrt MENA 1897-2007’. Momenteel wordt er in 
het gebouw weer druk gewerkt en wordt ook de buitenaan-
leg in orde gebracht. In januari kan het vrijetijdscentrum ‘De 
Mena’ dan zijn deuren openen. 

Rotselaar energieambassadeur
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U vindt er een contactlijst van 
bestuursleden, het CD&V/
N-VA beleidsplan voor de 
toekomst en een regelmatige 
update van de verwezenlij-
kingen die onze mandataris-
sen uitgevoerd hebben. 

Een wekelijkse activiteiten-
kalender informeert u over 
evenementen georganiseerd 
door het verenigingsleven. 
CD&V/N-VA neemt hier 
ook zo veel mogelijk aan deel 
om ook via het sociale leven 
in Rotselaar u regelmatig te 

horen en te zien. 
Zo blijft u op de hoogte en 
kan u werkelijk toetsen dat 
wat we in petto hebben ook 
stap voor stap waar maken.

Uiteraard willen we met dit 
forum u ook de gelegenheid 
bieden interactief met ons 
samen te werken. Uw me-
ning en bemerkingen kun-
nen enkel bijdragen tot een 
transparant en doeltreffend 
gemeentelijk beleid, want 
“Samen Werkt” nog steeds!

http://www.cdenv-rotselaar.be of 
http://www.cdenva-rotselaar.be/ 

CD&V/N-VA 
vernieuwt 
website



Drie actiepunten zijn voor 
CD&V van groot belang om 
de senioren en de minder mo-
biele personen zich in onze 
gemeente te laten thuisvoe-
len. Zo is het enorm belang-
rijk dat alle gebouwen opti-
maal bereikbaar zijn en de 
straten er in een goede staat 
bijliggen. Bij het ontwerpen 
van het nieuwe gemeente-
huis en de renovatie van de 
Mena-brouwerij heeft het 
gemeentebestuur hier veel 
aandacht aan besteed. In dat 
kader past ook het plan om 
alle kerkwegels en verbin-
dingspaden in de gemeente 
te herwaarderen. Ook de uit-
bouw van een uitgebreid net-
werk van openbaar vervoer is 
cruciaal… Ten tweede willen 
we dat de gemeente een zo 
ruim mogelijk aanbod van 
mogelijkheden voorziet of 
ondersteunt, zodat onze se-

nioren zich creatief en spor-
tief kunnen bezighouden en 
de mogelijkheid hebben om 
nog elke dag bij te leren. De 
activiteiten van het Lokaal 
Dienstencentrum, de senio-
rennamiddagen, … zijn hier 
natuurlijk goede voorbeel-
den van. 

Ten derde vindt CD&V het 
bijzonder belangrijk dat 
onze senioren ook in Rotse-
laar kunnen blijven wonen. 
Ook als het allemaal een 
beetje moeilijker gaat moe-
ten ze in hun eigen gemeente 
kunnen worden opgevan-
gen! De gemeente heeft om 
deze reden altijd initiatieven 
van het rusthuis De Wyn-
gaert gesteund. Ondertussen 
zijn er daar reeds 90 plaatsen 
gecreërd en is men bezig met 
een uitbreiding van 30 bij-
komende plaatsen, waaron-

der 6 servicefl ats. Dat er een 
bijzondere nood is aan een 
rusthuis in de eigen gemeente 
is overduidelijk. Sinds de op-
richting van ‘De Wyngaert’ 
hebben er reeds 500 inwo-
ners verbleven en vele men-
sen zijn vragende partij naar 
bijkomende bedden. We on-

derzoeken dan ook intensief 
of het mogelijk is om ook in 
één van de deelgemeenten 
van Rotselaar een bijkomend 
rusthuis te bouwen. Wordt 
zeker vervolgd…

U ziet, voor CD&V tellen se-
nioren absoluut mee in onze 

gemeente. Opmerkingen en 
suggesties hierover, zijn na-
tuurlijk altijd welkom bij één 
van onze vele bestuursleden 
of mandatarissen. U vindt 
hun contactadressen op de 
website van CD&V Rotse-
laar: 
http://www.cdenv-rotselaar.be

Hoe is dit project gegroeid?
We stelden vast dat ook in 
Rotselaar het aantal mensen 
met budgetproblemen sterk 
toenam.  Individuele begelei-
ding, de gekende methodiek 
binnen een OCMW, voor 
mensen met fi nanciële moei-
lijkheden volstond niet meer 
om hen aan te zetten tot zelf-
standig budgetteren.

Daarom kozen we voor een 
nieuwe aanpak en werd ge-
start met een groepswerking 
rond budgetteren. In veertien 
groepsessies kwamen twee 
begeleiders en tien mensen 
samen met als opzet: “leren 
budgetteren”. 

Voorafgaandelijk aan de 
groepsbijeenkomsten werden 
met de deelnemers duidelijke 
afspraken gemaakt i.v.m. 
privacy, rechten en plichten, 
mogelijke vragen en wensen 
,etc. 

We bevorderden de onder-
linge interactie tussen de cli-
enten en zij ondersteunden 
mekaar waardoor ze gemo-
tiveerd werden om opnieuw 
“zelf hun budget in handen 
te nemen”. Immers, hoe men 
het ook draait of keert, om 
mee te draaien in deze maat-
schappij, is geld een niet on-
belangrijke factor.

Vergeet ook niet dat mensen 
met beperkte fi nanciële mid-
delen al te vaak in een sociaal 
isolement leven en verstoken 
blijven van een normale deel-
name aan het dagdagelijkse  
maatschappelijke leven.

Door deel te nemen aan deze 
groepswerking werd voor 
deze mensen het sociaal iso-
lement enigszins doorbro-
ken.

Voor elke bijeenkomst werk-
ten we een planning uit 
waarbij voldoende ruimte 
was voor de inbreng van de 
deelnemers. Volgende the-
ma’s kwamen ondermeer aan 
bod: vaste kosten, maand- en 
jaarbudget, de valkuilen van 
de reclame, kopen op kre-
diet.

Daarnaast wisselden de deel-

nemers aan mekaar diverse 
tips uit: energiebesparing, 
goedkoop winkelen en spa-
ren op vervoerskosten.

Het allerbelangrijkste wat 
we uit dit project hebben ge-
leerd, is dat “samenwerken 
in groep” mensen weerbaar-
der en sterker maakt.

Door deze werking hebben 
de deelnemers de kracht ge-
vonden opnieuw op eigen 
benen te staan, los van het 
OCMW. En daar is het in es-
sentie om te doen.

In deze bijdrage hebben we 
ons gefocust op één aspect 
van onze OCMW werking: 
de (kans)armoedebestrijding. 
Dit is immers dé kerntaak 
van elk OCMW.

Over andere realisaties en 
nieuwe plannen, ondermeer 
de verbouwing van de kin-
derkribbe “De Hummeltjes”, 
leest u meer in een volgende 
uitgave van CD&V-Direct. 

Gie Van Aerschot, 
OCMW Voorzitter Rotse-

laar
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Voor CD&V Rotselaar tellen senioren mee!
■ Voor CD&V Rotselaar spelen senioren een 
belangrijke rol in onze gemeente. Het is evident 
dat er dan ook goed wordt geluisterd naar hun 
vragen en suggesties! Daarom zijn we ook grote 
voorstander van een goede samenwerking met 

de Seniorenraad en de Adviesraad voor personen met een 
handicap. 

■ Enkele maanden geleden behaalde het OCMW de prijs 
“gelijkekansengemeente” van de provincie Vlaams–Brabant. 
Acht projecten werden ingediend en vijf genomineerd. “De 
jury koos unaniem voor het budgetteringsproject van het 
OCMW van Rotselaar omwille van de positieve benadering 
van de doelgroep  en omdat het project gebaseerd is op het 
geloof in de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten,” bena-
drukte de gedeputeerde tijdens de prijsuitreiking.

Het OCMW van Rotselaar wint prijs 
“gelijkekansengemeente”


