
Het ‘Sociaal Huis’ is gevestigd in de 
Oude Pastorie te Werchter en kwam 
tot stand dankzij een goede samen-
werking tussen het gemeentebestuur 
en OCMW. 
De taak van het ‘Sociaal huis’ is de 
inwoners op de meest efficiënte wijze 
en via de kortste weg naar de ge-
wenste dienst te loodsen. Dit kan op 
twee verschillende manieren: of men 
verstrekt onmiddelijk de nodige infor-
matie (meestal bij eerder eenvoudige 
vragen) of men verwijst door naar 
de bevoegde dienst die de persoon in 
kwestie helpen kan.
Vanaf nu zal u ook in de “Info Rotse-

laar” een aparte rubriek “SOCIAAL 
HUIS” terugvinden, waarin u geïnfor-
meerd wordt over de verdere evolutie 
van dit nieuwe initiatief.

WAT & WAAR? 
Het SOCIAAL HUIS “DE OUDE 
PASTORIE”
Werchterplein 21, 3118 Werchter
WANNEER & HOE BEREIKEN?
Openingsuren: maandagavond van 
18u tot 20u uur en dinsdagvoormid-
dag van 09u tot 12u.
Telefoon: 016 / 60 61 61 - e-mail: 
sociaalhuis@ocmwrotselaar.be 

September 2009:
SOCIAAL HUIS VAN ROTSELAAR 
 OPENT DE DEUREN

Het nieuwe werkjaar is intussen 
alweer een tijdje bezig.  Het vorige 
werd afgesloten met een verdiende 
overwinning van CD&V bij de 
Vlaamse en Europese verkiezingen.  
Ook de N-VA deed het uitstekend.  
Het Rotselaarse kartel CD&V/N-VA 
kan dus tevreden terugblikken op de 
Vlaamse verkiezingsuitslag.
Dit betekent ook een aanmoediging 
voor onze mensen in het schepencol-
lege, gemeente en OCMW, maar ook 
voor onze bestuursleden achter de 
schermen. 
Carine Goris, sinds begin dit jaar 
schepen van o.a. openbare werken, 
besloot om vanaf 1 september loop-
baanonderbreking te nemen om zich 
nog meer te kunnen toeleggen op haar 
gemeentelijk mandaat.  Een uiting van 
haar gedrevenheid om de haar toege-
wezen taken zo goed mogelijk uit te 
voeren. 
Het komende jaar zullen er dan ook 
een aantal belangrijke openbare 
werken worden uitgevoerd, zoals de 
heraanleg van het kruispunt aan de 
brug in Werchter, de werken aan de 
winterdijk, rioleringswerken in de 
Langestraat, ....... We gaan ze hier 
niet allemaal opnoemen, maar komen 
er de komende maanden zeker nog 
verder op terug.  

Frans Raiglot

Voorzitter CD&V Rotselaar 

Voorwoord van 
de voorzitter
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In Vlaanderen bestaat een zeer uitgebreid aanbod aan sociale dienstver-
lening. Talrijke initiatieven, zowel vanuit de overheid als de privésector, 
hebben als doel sociale diensten aan te bieden. Om de inwoners van Rot-
selaar goed te kunnen ondersteunen en wegwijs te maken in het bestaande 
aanbod, werd zopas het ‘Sociaal Huis’ opgericht.
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Een net straatbeeld is het resultaat 
van gedeelde inspanningen van 
inwoners en voorbijgangers, maar 
ook de gemeente kan een belangrij-
ke bijdrage leveren. Eind september 
trok Carine Goris, nieuwe CD&V-
schepen voor openbare werken en 
milieu, samen met het gemeente-
personeel op pad om samen alle 
openbare vuilbakjes leeg te maken. 
Zo kregen we een beter zicht op de 
huidige situatie in onze gemeente en 
weten we waar verbeteringen nodig 
zijn. 

CD&V Rotselaar vindt het erg be-
langrijk dat er voldoende openbare 
vuilbakken in het straatbeeld aanwezig 
zijn. Bijvoorbeeld op pleintjes, aan 
drukke bushaltes, kerken, rustbanken 
en natuurparkjes. De versleten afval-
bakjes zullen worden vervangen en de 
nieuwe moeten goed worden onder-
houden. Voor sigarettenpeuken kan er 
beter een apart opvangbakje worden 
bijgeplaatst: voor de netheid, maar 
zeker ook om brandgevaar te voor-
komen! Natuurlijk is het belangrijk 
dat de frequent gebruikte afvalbakjes 

regelmatig worden leeggemaakt. Een 
versmalde opening en regelmatige con-
troles vermijden sluikstorten. 
Ook de omgeving rond de glascon-
tainers dient daarom regelmatig te 
worden onderhouden.
Ook de netheid rond de bushokjes is 
een belangrijk aandachtspunt. Met ‘De 
Lijn’ en ‘IGO Leuven’ werd afgespro-
ken om extra aandacht te besteden aan 
de netheid van onze bushaltes. Extra 

verlichting in de nieuwe schuilhuisjes, 
door middel van zonne-energie, bevor-
dert ook het veiligheidsgevoel van de 
reizigers. Op sommige plaatsen vol-
staan de huidige fietsenstallingen niet 
en zullen deze ook worden uitgebreid. 
Door zelf op pad te gaan met de 
gemeentediensten kan onze schepen 
haar beleid efficiënt uitbouwen. Deze 
plannen zullen de komende weken en 
maanden verder worden uitgewerkt!

Een propere straat is goud waard!

Niet alleen de afvalbakjes maar ook de netheid rond de bushokjes is een belangrijk aandachtspunt.

De bescherming van ons leefmilieu 
is een van onze prioriteiten. CD&V 
Rotselaar ijvert voor verdere inves-
teringen in duurzame milieumaat-
regelen zoals propere waterlopen en 
een goed afvalsysteem.

Om de waterlopen en het grondwater 
gezonder te krijgen, moet afvalwater 
worden gezuiverd. Regenwater moet 
niet in riolen en waterzuiveringssyste-
men terecht komen. Door het regen-
water af te koppelen van het afvalwa-
ter en het vertraagd af te voeren of te 
hergebruiken, vermijdt men een aan-

tal problemen zoals overbelaste riole-
ring. Daarom wordt er bij de heraan-
leg van rioleringen zowel een systeem 
voor regenwater als voor huishoude-
lijk afvalwater aangelegd. De correcte 
aansluiting van het huisafvalwater op 
dit gescheiden rioleringsstelsel is ver-
plicht en een voorwaarde om 100% 
subsidies te krijgen. Om dit doel te 
realiseren, verleent de gemeente een 
bijzondere subsidie. Bovendien wordt 
iedere inwoner van Rotselaar goed 
ondersteund en gratis begeleid door 
een deskundige. Deze persoon staat 
voor u ter beschikking en zal voor 

elke woning een plan maken zodat 
het beste resultaat wordt bereikt. Om 
de werken uiteindelijk te bekostigen 
doet de gemeente een fikse financiële 
inspanning: voor elke woning draagt 
de gemeente een deel van de kosten, 
tot maar liefst 1000 euro! 
Samen met de kosten voor de afkop-
pelingsdeskundige (€500/per woning) 
investeert de gemeente dus 1.500 
euro voor uw privéwoning! Ook als 
u, zonder dat er wegenwerken in uw 
straat gepland zijn, zelf beslist om uw 
water te scheiden kan u beroep doen 
op de premie van 1000 euro.

Rotselaar geeft €1.500 voor 
 aanpassing aan uw woning
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Eind augustus werd een reuze-
barbecue georganiseerd voor de 
Rotselaarse jeugdvrijwilligers en 
de jobstudenten van de gemeente. 
Maar liefst 250 jongeren waren 
hiervoor uitgenodigd! 

De Rotselaarse band ‘The Backup 
Plan’ zorgde voor een zeer gesmaakt 
optreden. Met dit initiatief willen we 
de jongeren danken voor hun enthou-
siasme bij de organisatie van kampen, 
fuiven, speelpleinen, als jobstudent 
aan de plas of bij de gemeente, ... Hun 
inzet bezorgde vele andere jongeren 

alweer een prachtige zomer! 
Ook de monitoren van ‘De Schavuit’ 
waren present. De Rotselaarse speel-
pleinwerking ontving deze zomer 
gemiddeld 80 kinderen tussen 3 en 
12 jaar. Hiervoor waren 50 monito-
ren verantwoordelijk. Deze hechte 
ploeg werkt gedurende een heel jaar 
vrijwillig aan de voorbereiding van 
de speelplein-activiteiten. Ze werken 
creatieve ideeën uit en volgen extra 
cursussen. Op die manier ontpopt de 
gemeentelijke speelpleinwerking zich 
tot een prachtig vakantieproject voor 
kinderen, ouders en monitoren!

Inmiddels is iedereen in de gemeente 
nu ook vertrouwd geraakt met het 
Diftar-systeem. Na de invoering in het 
containerpark, is het nieuwe afval-
principe sinds enkele maanden nu ook 
succesvol in werking getreden voor de 
huis-aan-huis ophaling van het rest- en 
GFT-afval. Nu reeds stelt de gemeente 
een duidelijke vermindering vast van 
de hoeveelheid aangeboden afval. 
Dit wijst erop dat Rotselaar bewuster 
met zijn afval omgaat (bijvoorbeeld 
minder verpakkingen kopen) én beter 
sorteert! Ook de verkoop van com-
postbakken is enorm gestegen. De 
compostmeesters in de gemeente hel-
pen u graag verder met tips en advies. 
Ook het sluikstorten wordt tegelijker-
tijd streng aangepakt.

Onze vrijwilligers 
 in de spotlight!

Diftar is afval-succes

Tijdens het kermisweekend werd 
het nieuwe gemeenteplein achter 
het administratief centrum feeste-
lijk ingehuldigd met een receptie 
voor alle inwoners van de gemeente. 
Het nieuwe plein biedt overdekte 
fietsenstallingen en parkeergelegen-
heid voor 70 wagens. Bovendien 
zorgt een fietsverbinding voor een 
goede aansluiting tussen de Groen-
straat, Torenstraat en het dorp.

Dit is het sluitstuk van het netwerk 
van kerkwegels in Rotselaar centrum. 
Dit biedt zelfs een alternatieve route 
om de doortocht via de Provinciebaan 
te vermijden. De nieuwe verkeersre-
geling in het centrum zal er bovendien 
voor zorgen dat het centrum veel 
veiliger wordt en de leefbaarheid voor 

de buurt sterk zal toenemen! 
Voor Rotselaar-centrum betekent dit 
alweer een belangrijke vooruitgang na 
het nieuwe gemeentehuis, de inge-
bruikname van het vrijetijdscentrum 
‘De Mena’, de prachtige beplantingen 
en de nieuwe verlichting van het cen-
trum en de kerk.
Sinds eind augustus is ook de nieuwe 
parking aan het station in Wezemaal 
in gebruik. Tijdens de werken huurde 
de gemeente een stuk grond in de 
Winkelveldbaan als tijdelijke ver-
vangparking zodat de dienstverlening 

gewaarborgd bleef. Het station van 
Wezemaal is hét mobiliteitsknooppunt 
van onze gemeente en verdient dus 
voldoende parkeermogelijkheden. De 
nieuwe parking zorgt voor 60 nieuwe 
parkeerplaatsen extra, bovenop de 
twee reeds bestaande parkingterrei-
nen. De gemeente bemiddelde voor de 
aankoop van de grond, de inrichting 
werd in samenwerking met de NMBS 
gerealiseerd. 
Ook de fietsenstallingen aan Weze-
maal station worden druk gebruikt. 
Lees verder op pg 8.

Extra parking voor onze inwoners
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Eindelijk is het zover: de bouw 
van de Winterdijk is gestart! Na 
de opmaak van de plannen en het 
verkrijgen van de bouwvergunning 
is de aanbesteding voor de Winter-
dijk in orde. Zo kan de aannemer 
(Ambaro) de langverwachte wer-
ken beginnen uitvoeren. De laatste 
evoluties werden samen met de 
buurtbewoners overlopen tijdens 
een infovergadering in oktober. 

De Winterdijk zal meer dan 300 wo-
ningen in en rond de Hellicht bescher-

men tegen nieuwe overstromingen. Na 
de overstromingen in 1998 en 2001 
besliste het Gemeentebestuur kordaat 
dat er bijkomende maatregelen nodig 
waren in de strijd tegen het overstro-
mingsgevaar. Het algemene principe 
om de Winterdijk zoveel als mogelijk 
buiten de tuinen van de inwoners aan 
te leggen stond hierbij centraal. Tal-
loze vergaderingen en bijeenkomsten 
volgden om de beste oplossing, in het 
belang van alle inwoners, te voorzien. 
In dit dossier hebben we meer dan 
onze verantwoordelijkheid genomen. 

De gemeente bracht alle mogelijke 
instanties verschillende keren samen 
en heeft bovendien vrijwillig de stu-
diekosten voor de aanleg van de dijk 
op zich genomen. Burgemeester Dirk 
Claes verkreeg van Vlaamse minister 
Hilde Crevits ten slotte de belofte dat 
de nodige gelden voor de bouw van de 
Winterdijk zouden worden voorzien in 
de begroting van de Vlaamse regering.
Na de aanleg van deze Winterdijk 
zullen de woningen en de tuinen van 
en rondom de Hellicht in de toekomst 
gespaard blijven van wateroverlast! 

Vervolg van pg. 5
Dit bewijst dat steeds meer mensen 
van de fiets gebruik maken om naar 
het station te komen. De gemeente 
huurt momenteel de grond van de 
nieuw aangelegde fietsenparking (aan 
de kant van Wezemaal) in afwach-
ting van definitieve aankoop door de 
NMBS.
Onlangs had het gemeentebestuur 
nog contact met de NMBS om de 
stationsomgeving in onze gemeente 
naar de toekomst toe nog verder te 
verbeteren. Hierbij wordt zeker de 

mogelijkheid van een fiets- en voet-
gangerstunnel door CD&V Rotselaar 
als een prioriteit naar voor gebracht. 
Wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

Winterdijk beschermt Rotselaar 
 tegen overstromingsgevaar

Neem ook eens een kijkje op onze website 
www.cdenva-rotselaar.be

CD&V Rotselaar 
er op uit: 
Samen naar 
de Senaat

Het hoeft niet altijd vergaderen of werken te zijn. Een enkele keer per jaar trekken de leden van het 
CD&V bestuur er op uit om samen op ontdekking te gaan en te teambuilden. Dit jaar werden we 
ontvangen op de senaat door onze eigen burgemeester Senator Dirk Claes en Senator Hugo Vanden-
berghe.


