NIEUWSBRIEF

Heikant
CD&V zet in op Heikantberg & omgeving
Meer comfort en nieuwe riolering in groene, bosrijke omgeving
Een comfortabel wegdek met een gloednieuwe riolering en respect voor het
groene, bosrijke karakter van de Heikant(berg). Dat realiseert CD&V Rotselaar
in een concreet actieplan voor dit prachtig woonparkgebied.

Grootste investering van deze beleidsperiode
Zopas is de tweede fase van het rioleringsproject Heikantberg gefinaliseerd. Meer dan 110 woningen in
de Beukenlaan, Kastanjedreef, een deel van de Regastraat, de Olmendreef, Acacialaan en Dennenlaan
genieten vanaf nu van een gescheiden riolering.
Dit project is veruit de grootste investering van deze beleidsperiode. De gemeente ontvangt hiervoor
maar liefst 1,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse Regering. Het gemeentebestuur investeert zelf
meer dan 900.000 euro.

Naast het rioleringsnet is ook de weginfrastructuur grondig aangepakt.
“De zandwegen ruilen we in voor een mooi, rustiek wegdek van roodbruine straatstenen. De bermen worden ingezaaid met Saharagras, een stevige grassoort die uitstekend
groeit in een bosrijke omgeving en het regenwater goed vasthoudt. Zo wordt er vernieuwd en behouden
we tegelijk het natuurlijk karakter van deze mooie omgeving”, zegt CD&V-schepen van Openbare Werken
Carine Goris.
Met de afronding van deze tweede fase staat de gemeente Rotselaar weer een stap dichter bij de
opwaardering van deze unieke woonzone. Eerder werden in de eerste fase al een deel van de Heirbaan,
Eekhoornlaan en de Nachtegaalstraat heraangelegd.

www.rotselaar.cdenv.be

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

Toekomstige investeringen: concrete plannen
Ondertussen zit de gemeente niet stil en worden concrete voorbereidingen getroffen voor de volgende
projecten. Op vraag van CD&V Rotselaar zijn de volgende straten concreet opgenomen in het
gemeentelijk beleidsplan:
- Esdreef, deel Wandeldreef, deel Berkenlaan & deel Heirbaan
- Kwikstaartweg
- Elzendreef & Acacialaan
CD&V Rotselaar zal er alles aan doen om deze werken tegen 2018 gespreid te starten. Zo heeft 80% van
de woningen op de Heikantberg riolering en een nieuwe, mooi aangelegde straat.

Nieuwe asfalteringen
Dit jaar wordt in een deel van de Esdreef, Wandeldreef en Bremstraat een nieuwe laag asfalt gelegd, zodat
het comfort voor de inwoners en voorbijgangers er sterk wordt verbeterd. Recent werd ook het wegdek
al vernieuwd in de Kwikstaartweg, Elzendreef, Wilgenlaan, deel Beukenlaan, Eikenlaan en Bessenlaan.

Verkeersveiligheid Zallaken & Vakenstraat
Aquafin vangt het vuil water op en vervoert dit naar het zuiveringsstation in Beversluis. Dit zal gebeuren
met een nieuwe verbinding via de Steenweg op Gelrode en de Vakenstraat. Deze straten worden vanaf
2016 mee in het nieuwe rioleringsnetwerk opgenomen met de Demerstraat, Vijverstraat en Kleistraat.

CD&V Rotselaar ijvert dat ook de veiligheid wordt verbeterd: heraanleg
kruispunt met de Schoolstraat, een nieuw wegdek, mooie fietspaden en
snelheidsremmende initiatieven. De Gemeenteraad keurde zopas goed
dat de bebouwde kom van Rotselaar Heikant (zone 50) wordt uitgebreid
tot aan de Beukenlaan.

Rotselaar, groene gemeente
Met de nieuwe riolering vermijden we dat ongezuiverd afvalwater in de rivieren of op straat terecht komt.
Met een gescheiden riolering wordt afval- en regenwater apart verzameld. Zo infiltreert het regenwater
rechtstreeks in de bodem en krijgen de waterzuiveringsstations enkel het afvalwater te verwerken. Een
pluspunt dus, voor mens én milieu! Voor de aansluiting van uw woning op het rioleringsnet biedt de
gemeente een subsidie aan tot 750 euro.

CD&V Rotselaar verwezenlijkt met deze investeringen een belangrijke
prioriteit uit haar verkiezingsprogramma.
Dankzij dit grote riolering- en wegenisproject op de Heikant(berg) en
omgeving krijgen de vele bewoners een mooi toekomstperspectief
voor hun woonomgeving!

