Januari 2014
Beste inwoner,
Namens CD&V Rotselaar wensen we U een gezond en voorspoedig 2014 !
Op de vorige gemeenteraad werd het beleidsplan 2013-2018 voorgesteld. De toekomst voorbereiden !
Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen.
We houden het ambitieuze niveau aan op vlak van onderwijs, jeugd, cultuur, sport, kinderopvang, senioren en bibliotheek.
Een klantvriendelijke dienstverlening waarbij U als inwoner centraal staat, is onze prioriteit voor de komende jaren.
Daarnaast worden er gedurfde keuzes gemaakt. Het gemeentebestuur werkt een sterke visie uit over mobiliteit, ruimtelijke
ordening en handelskernen. Deze visie zal beeldbepalend zijn voor de toekomst van Rotselaar in de volgende decennia.
We zetten actief in op de ondersteuning en integratie van de meest kwetsbare gezinnen in de gemeente. Onze inspanningen
voor het sociale beleid tekenen zich niet alleen af in een doorgedreven investering in het OCMW, maar lopen als een rode
draad doorheen alle gemeentelijke bevoegdheden. En dat geldt ook voor ons streven naar een duurzame gemeente :
Rotselaar engageert zich tot de concrete doelstelling voor 20% minder CO2– uitstoot tegen 2020.
In dit nummer geven we u graag de belangrijkste projecten mee.
Frans Raiglot, voorzitter CD&V Rotselaar
Dirk Claes, burgemeester

U kan het beleidsplan natuurlijk ook
in detail nalezen op onze website.
Aarzel niet om ons uw suggesties of
reacties door te geven !

Onze mensen in het Schepencollege.
Vlnr. : Carine Goris, Jelle Wouters, Gie Van Aerschot, Dirk Jacobs, Lucia Wouters en Dirk Claes

www.rotselaar.cdenv.be
CD&V Rotselaar nodigt u graag uit op haar
Parochiezaal Rotselaar vanaf 17.00 uur

Aangenaam wonen
Een nieuwe woonvisie plant meergezinswoningen en appartementen
zorgvuldig in : kwaliteitsvolle gebouwen in aangepaste woonwijken.
Kernversterkende inititatieven moeten zorgen voor bloeiende dorpskernen met nieuwe winkels. Inwoners worden aangemoedigd bij de
eigen handelaars te kopen.
Het gemeentelijk rioolstelsel wordt uitgebouwd : waterzuivering voor
zoveel mogelijk woningen. Belangrijke rioolprojecten zijn Beukenlaan,
Hoogland en Eektstraat. Andere projecten op de Heikantberg worden
verder uitgewerkt.
De heraanleg van de twee doortochten (Rotselaar/Wezemaal) wordt
voorbereid met het Vlaams Gewest. De nadruk ligt op veilige en
leefbare dorpskernen met inspraak van inwoners en handelaars.

In dialoog met de inwoners
U kunt dagelijks (24/24) terecht aan het digitaal loket voor de aanvraag
en aflevering van documenten.
Een vragenuurtje voor inwoners tijdens de gemeenteraad en de
oprichting van een kindergemeenteraad zitten in de pijplijn.
Nieuwe en sociale media worden actief ingezet om alle inwoners snel
te informeren.
Bij wegenwerken of grote privéprojecten en gemeentelijke initiatieven
krijgt de buurt inspraak. Een nieuw meldings– en klachtenloket zorgt
voor een snelle en eenvoudige opvolging van uw vragen.
Moderne en vernieuwde adviesraden versterken de dialoog met de
inwoners. U kan de verslagen en adviezen meteen raadplegen op de
website.

Aandacht voor gezinnen
In Rotselaar staat elk gezin centraal : een ruim aanbod aan vakantieinitiatieven, opvoedingsondersteuning, actieve jeugdwerking en de
oprichting van het ‘Huis van het Kind’.
Een goed uitgebouwde voorschoolse kinderopvang - eventueel in samenwerking met private initiatieven - en een flexibele naschoolse
kinderopvang - met extra zorg voor de jongsten en leuke activiteiten
voor de oudsten - staat toe dat ouders met een gerust hart naar hun
werk vertrekken.

Een warme gemeente
Het gemeentebestuur organiseert de ‘week van de senioren’ met als
hoogtepunt het succesvolle seniorenfeest.
Het ABENO-pad (wandelpad voor rolstoelgebruikers) wordt
heraangelegd.
We zijn er voor de meest kwetsbaren in onze gemeente. Het Sociaal
Huis (OCMW) informeert inwoners over het brede aanbod aan
hulpverlening.
Rotselaar behaalt de titel van ‘Gezonde Gemeente’ met een actieve
dienst drugs- en alcoholpreventie en burenbemiddeling.
Het Dienstencentrum organiseert tal van activiteiten en ondersteunt
onze inwoners (poetshulp, warme maaltijden, klusjesdienst, mantelzorgtoelage, …)
We zetten actief in op de ondersteuning en integratie van (kans-)arme
gezinnen. Kinderarmoede sporen we vroegtijdig op (met onder meer
sociale kortingen en begeleiding op school en in de jeugd-en sport
verenigingen).
In onze Fair Trade gemeente bepaalt eerlijke handel het aankoopbeleid.

Jong in Rotselaar
Nieuwe speelbossen en extra speelterreinen bieden ruimte en groen
om dicht bij huis te spelen.
Verenigingen en jeugdhuizen krijgen steun op financieel, materieel en
logistiek vlak. Een renteloze lening stimuleert de renovatie of bouw van
nieuwe en veilige lokalen.
Fuiven in eigen gemeente : voor en door onze jeugd ! Met de fuifzaal,
vorming van fuifcoaches en de nieuwe geluids(registratie)meters.
Rotselaar investeert in kwalitatief onderwijs op maat van elke leerling.

Een groene long
Domein Ter Heide is de sportlong die het groene hart van de gemeente
doet kloppen.
Met Sportoase ‘de Toren’ en ‘de Meander’ beschikt de gemeente over
de meest moderne infrastructuur. Rotselaar heeft alle troeven in huis
als recreatieve en sportieve aantrekkingspool in de hele regio.
Er komt een ambitieus gemeentelijk klimaatactieplan : 20% minder
CO2– uitstoot tegen 2020.
Een ‘minder hinder reglement’ verbetert de lokale leefkwaliteit in de
woonwijken.

Verrassend Rotselaar
De festivalweide in Werchter wordt een publiek landschapspark voor
al onze inwoners en verenigingen.
Wijndorp Wezemaal wordt nog duidelijker op de kaart gezet met het
vernieuwde wijnbezoekerscentrum, wandelingen, proeverijen en de
jaarlijkse wijnfeesten.
Er komt een nieuw volksfeest met sport, muziek en recreatie naar
aanleiding van ‘Rotselaar Feest’.
100 jaar ‘Groote Oorlog’ wordt op gepaste manier herdacht, met tal
van activiteiten in samenwerking met de verenigingen.

Cultuur voor iedereen
Een kwalitatief, cultureel programma ‘Verdiep 2’ op maat van elke inwoner
(volwassenen, senioren, jongeren, scholen).
Rotselaar stimuleert de lokale kunstenaars met creatieve initiatieven
(Kunstkorner, Kunstroute, expo’s in de Mena en de Jack-Op, …)
De bibliotheek in Vrijetijdscentrum ‘De Mena’ promoot het (voor)lezen en
organiseert tal van bibliotheekprojecten : poëzieweek, voorleesdagen,
verwendag, week van de smaak, strandbib, …
Er wordt geïnvesteerd in digitale dienstverlening met e-books, een gamehoek, app’s, luisterboeken, …

Het volledige beleidsplan kan je terugvinden op onze website :

www.rotselaar.cdenv.be

v.u. Gert Heylen, Kruisboogstraat 22, 3111 Rotselaar

Onze mensen in de gemeenteraad, de OCMW-raad en het AGB.

