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Bouwwerken
project Ter Heide
van start
Na maanden van intense voorbereidingen ontving de
gemeente eind maart de nodige bouwvergunningen voor
het project ‘ter heide’. Na het archeologisch vooronderzoek van de terreinen werd er begin mei gestart met de
werken, die ongeveer een jaar zullen duren.
Lees het hier, op pagina 4!

Bouwwerken project Ter Heide

Samen met onze privépartners Van Roey / Sportoase
zal er meer dan 10 miljoen
euro worden geïnvesteerd
in sport, recreatie en feestmogelijkheden voor onze
verengingen (jeugd, sport,
cultuur, senioren, …) en alle
inwoners van de gemeente.
Aan de plas zal sporthal ‘de Meander’ worden uitgebouwd tot een
modern sportcomplex met danszaal,
zwembad en een vernieuwde cafetaria. De uitbating door Sportoase
zorgt voor extra dienstverlening en
ruimere openingsuren (7/7 sporten
wanneer u maar wenst). Verenigingen, scholen en inwoners kunnen
natuurlijk aan dezelfde tarieven blijven sporten door het gemeentelijke
beslissingsrecht hierover. De uitbating van de plas zelf blijft in handen
van de gemeente en natuurlijk blijft
ook het zwemmen in de plas voor
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inwoners van Rotselaar gratis.
In zone Zuid aan toren ‘ter heide’
investeren we in twee verlichte
voetbalvelden (waarvan één in
kunstgras zodat het heel intensief
kan worden bespeeld), petanquebanen, een skate- en multifunctioneel speelterrein en een speeltuin
voor de kleinsten. Centraal komt er
een moderne feest- en fuifzaal die
door onze talrijke verenigingen kan
worden gebruikt om al hun feesten,
optredens en fuiven te organiseren.
In de huurtarieven zullen speciaal
goedkopere prijzen worden voorzien voor onze verenigingen.
De twee domeinen zullen met elkaar
worden verbonden door een nieuwe
fiets- en voetweg en vormen samen een uniek recreatiegebied van
zo’n vijftien hectare. In de plannen
werd er extra aandacht besteed aan
milieuvriendelijke maatregelen zoals

het hergebruik
van regenwater,
installatie van zonneboiler en een goede
isolatie van de gebouwen
zodat er zo weinig mogelijk energie
zal worden verbruikt.
Bovendien komen er nog initiatieven om de groene zone rond de
Winge en de Plas aantrekkelijk in te
richten voor de talrijke natuurliefhebbers en wandelaars. Zo zal u niet
alleen rond de Plas kunnen joggen
en wandelen, maar ook langs de
Winge tot aan de Toren.
Voor voetbalclub Sportief Rotselaar
werkte het gemeentebestuur een
goede oplossing uit zodat ze tijdens
de werken hun trainingen en competitie kunnen blijven verder zetten.
De voetbalclub kan, na bemiddeling
van de burgemeester, tijdelijk worden opgevangen op de sportvelden
van het Montfortcollege.
In de zomer van 2012 hopen we de nieuwe
infrastructuur al in gebruik te kunnen
nemen!

Vernieuwde OCMW kinderkribbe
“De Hummeltjes” in gebruik
Hummeltjes vernieuwd

CD&V/N-VA fractie OCMW. Van links naar rechts: André Van Aerschot, Mia Van Cleynenbreugel, Kris Uytterhoeven, Gie Van Aerschot (voorzitter OCMW) Bart De Hoef
(N-VA), Dany Van Eylen

Op maandag 31 januari heette het
personeel van “De Hummeltjes”de
kindjes welkom in de fraai gerenoveerde kinderkribbe, waar ze zich
meteen opnieuw thuis voelden.
Met deze grondige verbouwing en
geslaagde renovatie kon tevens de
capaciteit worden verhoogd naar 59
erkende opvangplaatsen.
Op vrijdag 10 juni zal de vernieuwde kribbe plechtig worden geopend.

Vernieuwing door openbare werken in Rotselaar
Na de vernieuwing van
het kruispunt aan Werchter brug en de werken aan
de verkaveling in de Grotestraat, werden ondertussen weer verschillende
belangrijke projecten uitgevoerd.
De Paternosterstraat, Panoramalaan, Beatrijslaan en een deel van de
Echolaan kregen een nieuwe weginfrastructuur en gescheiden rioleringvoor afval- en hemelwater. In gans
het Bergenhof werden nieuwe voetpaden aangelegd en kreeg de straat
een nieuwe laag asfalt. Bij de recente
stortbuien bleek dat het nieuwe
rioleringssysteem op de Middelberg
goed werkt: geen wateroverlast
omdat het hemelwater op de Middelberg wordt opgehouden en pas
nadien vertraagd wordt afgevoerd.
In de Vleugtweg zijn dan weer
verhoogde fietspaden aangelegd.
Gelijktijdig vervingen we er verschillende versleten betonplaten

en werd er een verkeersremmende
versmalling aan de gevaarlijke bocht
voorzien. In een deel van de Abdijlaan werden gelijktijdig een nieuwe
goot en vernieuwd asfalt aangelegd.
Ter hoogte van de aansluiting Eektstraat-Langestraat werd het bestaande fietspad verlengd en kwamen er
nieuwe oversteekplaatsen. Op vraag
van Rapide Wezemaal werd ook een
extra oversteekplaats aangebracht
ter hoogte van de voetbalclub.

De fietspaden in de Vleugtweg vormen nu een veilige verbinding naar
de Aarschotsesteenweg. Bovendien
worden er plannen opgesteld om
ook de Eektweg, Eektstraat en het
Gemeentepad opnieuw aan te leggen en er een nieuw rioleringsstelsel
te voorzien. In het project, dat ook
al in een buurtvergadering werd
afgetoetst, wordt prioriteit gegeven
aan de leefbaarheid van de buurt
(woonerf, zone 30, ontmoetings5

banken en groenaanleg) met extra
aandacht voor voetgangers, fietsers
en verkeersremmende maatregelen.

Binnenkort worden ook de riolerings- en wegenwerken in Heirbaan,
Nachtegaalstraat en Eekhoornlaan
afgerond. Dit is ook een belangrijk
milieu- en saneringswerk omdat er
nog geen riolering aanwezig was. De
Heirbaan moet in de toekomst een
echte fietsweg worden. Daarom zal
de straat, met paaltjes ter hoogte van
de Nachtegaalstraat, in twee worden
geknipt. Zo kunnen fietsers, waaronder ook heel wat schoolgaande
jeugd, zich via de Heirbaan veilig
naar Betekom of Aarschot verplaatsen.
Ook voor het tweede Heikantbergproject zijn de plannen al zo goed
als rond! De Beukenlaan, Olmendreef, Wandeldreef, Acacialaan en
een deel van de Dennenlaan zullen
binnenkort gescheiden riolering
voor hemel- en afvalwater krijgen.
Ook het wegdek wordt er tegelijkertijd helemaal vernieuwd. Op de
Heikantberg krijgen trouwens alle
aangelegde verharde wegen nog een
flinke onderhoudsbeurt, met extra
aandacht voor de kruispunten!

Betere dienstverlening
in containerpark
Het containerpark in Beversluis werd zopas sterk
vernieuwd en vergroot. Er
kwam een enorme uitbreiding waardoor de totale
oppervlakte van het park
maar liefst verdubbelt. Dat
was nodig want we zien dat
onze inwoners steeds meer
en beter sorteren. Het containerpark is dan ook erg
druk bezocht en met deze
vernieuwing verzekeren
we onze inwoners ook in
de toekomst een goede en
vlotte dienstverlening.
Sinds begin april kunnen de inwoners van Rotselaar in het containerpark opnieuw terecht met hun
snoeihout en de eerste 300 kilogram
takken en haagscheersel per gezin
zijn nog steeds gratis!
De uitbreiding van het park zal
trouwens grotendeels worden
gebruikt voor de extra opslag van
snoeihout, boomstronken en het
verhakselen ervan. De overige
ruimte dient voor het plaatsen van
extra containers voor bouwafval en
grof huisvuil. Daarnaast komt er

nog een nieuw afdak rond de zone
voor het Klein Gevaarlijk Afval.
Rondom het park wordt een proper
groenscherm geplaatst en in het
park zorgen we dat het hemelwater gemakkelijk in de bodem kan
infiltreren.
Samen met dit project realiseerden we ook een eerste fase in
de uitbreiding van de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst.
Hierdoor kan het uitleenmateriaal
beter worden opgeslagen en zullen
containers gemakkelijk worden leeggemaakt. De technische uitvoeringsdienst krijgt later nog een nieuwe
loods, een reinigingsplaats en ijs- en
windvrije overkappingen voor de
wagens.
Tegelijk wordt het rioleringsstelsel
van de technische uitvoeringsdienst
gescheiden en worden grote hemelwaterputten geïnstalleerd voor buffering en hergebruik. We willen nog
dit jaar starten met deze belangrijke
werken die zeker een positief effect
zullen hebben op de werking van
onze technische uitvoeringsdienst.

Meer info?

www.cdenva-rotselaar.be
Colofon
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