#teamrotselaar
Minder ongevallen dankzij extra inzet van politie
VTM-anker Jan Dewijngaert over sport in onze gemeente
Historisch akkoord in dossier doortochten
informatieblad CD&V Jaargang 17 - juni 2017

Historisch
akkoord: veilig
door Wezemaal en
Rotselaar
Yes we can! Na drie jaar aandachtig luisteren naar adviesraden
en buurten én intensief overleggen met experts is het zover: de
dorpskernen en de steenweg in Wezemaal en Rotselaar worden
aangepakt.

25 jaar Bayernvrienden Rotselaar

Om tot de beste oplossing te komen is tijd nodig. #teamrotselaar
heeft zich over alle voorstellen gebogen en maakte een grondige
analyse. Ik ben blij dat het zo gelopen is. Alleen zo kom je tot de
beste oplossing voor de toekomst van onze gemeente.

#teamrotselaar
midden de mensen

In Wezemaal is er een akkoord over de noodzakelijke afbraak
van zeven woningen aan de verkeerslichten. Zo komt er plaats
vrij voor fietsers en voetgangers. En da’s meteen een stuk veiliger.
In Rotselaar tonen de studies aan dat een nieuwe rondweg
geen voordeel biedt. Bovendien zou een dergelijke omleiding
de groene ruimte rond het dorp te veel schaden. Daarom voert
#teamrotselaar die denkpiste af. We gaan resoluut voor een veilig
dorpscentrum in Rotselaar: meer groen, trager autoverkeer en
veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

Scholencross

Deze grote werken verlopen in stappen. Want als je alle straten
tegelijkertijd openlegt, dreigt een verkeerschaos... Een overzicht
van de geplande fases:
−− Momenteel wordt de Haachtsesteenweg vanaf Werchterbrug helemaal vernieuwd.
−− Volgend jaar starten de werken aan het rond punt in
Rotselaar en de steenweg richting autostrade.
−− Een extra spitsstrook op de autostrade vermindert
binnenkort ook het sluipverkeer in onze straten.
−− Nadien pakken we de Aarschotsesteenweg aan, vervolgens
de Stationsstraat en de Provinciebaan richting Werchter.

Schoolfeest De Klinker

Bedankt aan iedereen die aan deze projecten heeft meegewerkt.
Hiermee onderstrepen we nogmaals onze visie: #teamrotselaar
staat open voor jullie ideeën. Samen gaan we ervoor!
Annemie Meulemans,
voorzitter CD&V Rotselaar
0476 20 71 72
annemie.meulemans@skynet.be
Schoolfeest De Straal
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Ongevallen dalen met 30% dankzij
extra inzet van politie

CD&V Rotselaar voert een krachtig veiligheidsbeleid.
Daarom investeert Rotselaar dit jaar meer dan 1,2 miljoen
euro in de politie. Maak kennis met onze speerpunten.

Op uitdrukkelijke vraag van onze burgemeester startte vorig
jaar bovendien een speciale verkeersploeg. Deze voert
permanent verkeerscontroles uit:
−− Zo controleerde de politie in onze zone het
afgelopen jaar meer dan 106.000 auto’s op
overdreven snelheid.
−− Daarnaast voerden de agenten 11.600
alcoholcontroles en 456 drugscontroles uit.

Een klantvriendelijke politie begint bij een sterke wijkwerking.
Deze wijkagenten zijn jouw eerste aanspreekpunt.
#teamrotselaar vraagt dat er meer wijkagenten worden
ingezet zodat ze beter zichtbaar zijn in je buurt en aan de
schoolpoort.

Onze verkeersploeg treedt dus actief op tegen hardrijders
en dronken autobestuurders. Mede dankzij deze controles
daalde het aantal ongevallen met gewonden in Rotselaar
met bijna 30% in 2016.

Wist je dat je in Rotselaar een subsidie krijgt als je je woning
extra beveiligt? Bovendien kan je de politie ook vragen om
tijdens de vakantie extra toezicht te houden op je woning.
Meer blauw op straat schrikt dievenbendes af. De
gespecialiseerde rechercheploeg van onze lokale politie
slaagde er onlangs opnieuw in om zo’n criminele bende
op te rollen.

De conclusie van burgemeester Dirk Claes is dan ook
duidelijk: “#teamrotselaar zorgt voor meer blauw op straat.
En dat leidt tot een nog veiligere gemeente.”
Meer info:
Dirk Claes
0496 80 04 43 - info@dirkclaes.be

Met deze acties voert #teamrotselaar dus een actief
anti-inbraakbeleid.
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In ‘TeamTalks’ legt #teamrotselaar het oor te luisteren bij een expert. Iemand met kennis van zaken, die vanuit zijn
specialisatie zijn visie geeft op Rotselaar. VTM-sportanker Jan Dewijngaert geeft zijn mening over het sportbeleid in onze gemeente.

“In het buitenland spreken ze me
aan over ons festival… en over de
acrogym van Werchter”
Vind je dat het de taak is van een gemeente om zelf te
investeren in sportinfrastructuur?
“Natuurlijk is een uitgebreid aanbod dichtbij huis belangrijk.
Sporten en bewegen brengt mensen samen. We beschikken
over fantastische sportclubs met een enorm aantal vrijwilligers.
In Rotselaar tel ik 30 verschillende sporttakken op 20 locaties.
Er is dus geen excuus om niet te sporten. Vooral de instap van
kinderen in een vereniging vind ik heel belangrijk. Wij zijn thuis
heel sportminded. Daarom hebben we onze kinderen altijd
gestimuleerd: mijn zoon heeft bij Werchter gevoetbald en mijn
dochters sloten zich bij de turnvereniging aan. Dat heeft hen
veel vrienden én de eeuwige liefde voor de sport opgeleverd.”

Jan Dewijngaert

Sportjournalist Jan Dewijngaert - getrouwd met Ingrid Didden
en papa van Klaas, Paulien en Liese - woont al bijna 30 jaar in
Werchter. Hij begon zijn carrière bij Radio 1 en Studio Brussel en
is sinds 1989 sportanker bij VTM. Daar brengt hij verslag uit van
de Olympische Spelen, het WK voetbal, de Tour de France, …
Volg je het sportbeleid in onze gemeente?
“Ik ben uitermate geïnteresseerd in politiek en voer met de
burgemeester regelmatig fijne, maar ook heftige discussies.
Hoewel ik het niet altijd met hem eens ben, voel ik wel dat zijn
ideeën goed onderbouwd zijn. Het sportbeleid trekt sowieso
mijn aandacht. In Rotselaar beoefenen we beoefenen heel wat
uiteenlopende sporten: ik ben elk jaar op de kampioenenviering
en het is opvallend hoeveel sporters daar telkens gelauwerd
worden. Als Werchternaar ben ik ook best fier op onze
turnkring. Wanneer ik in het buitenland vertoef, spreken mensen
me uiteraard aan over ons festival, maar ook over de acrogym
van Werchter. Straf toch!”

Wat heeft Rotselaar dan wat andere gemeenten niet hebben?
“De Sportoase is toch iets unieks. Ik hoorde aanvankelijk veel
kritiek op de bouw van sportfaciliteiten aan de Plas. Het was
zogezegd voor niks nodig, te duur, te groot, ... Maar toen
alles klaar was, ging die kritiek snel liggen. Simpelweg omdat
iedereen er zoveel gebruik van maakt. Als fervente joggers
passeren we er zelf heel vaak. De Finse piste, het meer en
de groene omgeving vormen het decor voor een geweldige
looptocht. Vooral op zaterdag valt het op hoe druk het er is:
mensen komen er zwemmen, fietsen, voetballen, skaten en
wandelen. En dat allemaal in ons eigen dorp...”
Kan de gemeente nog beter doen op vlak van sport en
ontspanning?
“Net zoals Rock Werchter ons internationaal op de kaart zet,
moet dat ook met de sport lukken. Met de jaarlijkse Crosscup
aan de plas scoren we al goed, maar Rotselaar mag nog
meer ambitie koesteren. Wat zou het geven als de Ronde
van Frankrijk of een andere koersklassieker in ons dorp zou
passeren? We hebben er de infrastructuur én de clubs voor. Het
zou de jeugd in contact brengen met topsport en veel inwoners
stimuleren om zelf te sporten. Ik hoorde de burgemeester
onlangs op de radio aankondigen dat Wezemaal de doortocht
krijgt van ‘Dwars door het Hageland’, waar veel bekende
wielrenners aan deelnemen. Misschien zijn jullie er dus al mee
bezig (lacht)?”
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De puntjes op de i

De 3 doelstellingen
van de nieuwe bouwregels: groen beschermen,
inspraak garanderen en privacy bewaken
Jongeren, senioren en éénoudergezinnen moeten vaak
noodgedwongen onze gemeente verlaten omdat ze geen
geschikte woning vinden. Dat is een doorn in het oog voor
#teamrotselaar. Om iedereen de kans te geven hier te blijven
wonen en tegelijk de groenruimte te behouden, lanceren we
‘wonen in meervoud 2.0’.
De noden van de inwoners van onze gemeente zijn
uiteenlopend:
− Senioren ruilen hun groot huis in voor een comfortabele
woning in het centrum.
− Jongeren zoeken een bescheiden appartement met één
of twee slaapkamers.
− Eénoudergezinnen speuren naar een betaalbare woning
met gemeenschappelijke tuin en weinig onderhoud.
Met de nieuwe verordening ‘wonen in meervoud 2.0’ komen we
aan die noden tegemoet. Tegelijk versterken we de open ruimte.
Meergezinswoningen worden gestimuleerd in en rond de
dorpskernen, maar verboden in de buitengebieden. Zo blijft het
unieke groene karakter van onze gemeente verzekerd.

“We verstrengen de regels voor de bouw
van appartementen om meer groenruimte te behouden.”
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De nieuwe verordening legt duidelijke criteria vast. Op vraag
van onze inwoners verstrengen we de regels voor de bouw van
appartementen:
− Vooraleer een projectontwikkelaar een plan indient, moet
hij een buurtvergadering organiseren. De buren krijgen de
informatie dus als eerste onder ogen en de plannen worden
bijgestuurd op basis van hun suggesties.
− Om beter uitgewerkte woonprojecten aan te moedigen,
verplichten we projectontwikkelaars om 3D-beelden,
een schaduwstudie, een mobiliteitsvisie en een duidelijk
communicatieplan voor te leggen.
− Op vraag van #teamrotselaar komt er 20 tot 30% meer
groene buitenruimte bij meergezinswoningen. In deze
publiek toegankelijke tuinen vind je grasperkjes, zitbanken,
wandelpaden, speeltoestellen en ontmoetingsruimtes.
− We laten geen appartementen meer toe op een (te)
kleine lap grond, maar voorzien minimum 15 are voor 6
appartementen.
− Om de privacy van de buren te garanderen, breiden
we bij een derde bouwlaag de minimale afstand tot de
perceelsgrens uit naar 5 meter.
− Een nieuw project vormt voortaan een gezonde mix
van appartementen en grondgebonden woningen, dat
aansluit bij de omgeving.
− Nieuwe winkelruimte versterkt onze dorpskernen.

3x #teamrotselaar
Ramp of noodsituatie? SMS van de
burgemeester
Op voorstel van CD&V stapt Rotselaar
mee in het Be-Alert-systeem.
Bij een ramp of noodsituatie ontvang je
via SMS dringende berichten van de gemeente op basis van je locatie. Iedereen
die dan in Rotselaar aanwezig is, ontvangt juiste informatie en rechtstreekse
instructies (bv. om te evacueren bij een
overstroming of om ramen en deuren
gesloten te houden bij een brand). We
testen het systeem trouwens voor de
eerste keer tijdens Rock Werchter.
Daarnaast dient het systeem ook in
minder dringende situaties. Als je je registreert via www.be-alert.be ontvang je
gratis SMS-berichten met correcte info
wanneer er bijvoorbeeld een sneeuwstorm heerst, een stroomonderbreking
plaatsvindt of een probleem opduikt met
de huisvuilophaling.

1.600 inwoners krijgen 30%
korting op tickets voor Rock
Werchter en TW Classic
Wereldsterren die normaal enkel in
Parijs, Londen en New York optreden,
staan binnenkort gewoon weer op onze
festivals. Zo’n cultureel hoogtepunt in
eigen gemeente, dat is iets om fier op
zijn.
Meer dan 1.600 inwoners trekken met
een serieuze korting naar de festivalweide. Op vraag van schepen Jelle Wouters
geeft de festivalorganisator hen een
korting van 30% op de tickets van Rock
Werchter en TW Classic.
De camping organiseren, een drankstandje opzetten, … #teamrotselaar

vindt het belangrijk dat onze lokale verenigingen financieel voordeel halen uit
het festival. We hebben veel respect voor
de vrijwilligers die zich hard inzetten
voor hun vereniging, ouderraad of bewonersdienst. Daarom zoeken we voor
iedereen een goede plaats uit: zo kan de
Chiro van Werchter bijvoorbeeld weer
5 jaar extra camping organiseren en
blijven de drankstanden op de steenweg
een vaste waarde. Ga er dus - met de
centen die je uitspaart op de ticketprijs zeker eentje drinken om onze
verenigingen te steunen.

Gert Heylen, Gie Van Aerschot en
Nicole Verhoelst met zilveren
Abeno Jan Vanborren.

‘Raad voor Personen met een
Handicap’ viert 15de verjaardag
De Raad voor Personen met een
Handicap is jarig! Ter ere van deze
15de verjaardag trakteerden we alle
vrijwilligers op een lekkere brunch.
Want voor #teamrotselaar telt iedereen
mee: “Mensen met een beperking
ondervinden vaak moeilijkheden in
hun dagelijks leven. Daarom verdienen
ze onze grootste steun”, vindt CD&Vschepen van Sociale Zaken Gert Heylen.
De raad ijvert niet alleen voor een
betere toegankelijkheid van gebouwen,
meer parkeerplaatsen met de blauwe
kaart en een uitbreiding van het aanbod
G-sporten. De geëngageerde leden
zetten ook creatieve doedagen en leuke
uitstapjes met jongeren op poten. Met
het ABENO-pad is bovendien de eerste
Vlaamse wandelroute voor rolstoelen in
Rotselaar een feit.
Jan Vanborren nam in 2002 het
initiatief om mensen met een handicap
een krachtige stem te geven in het
gemeentelijke beleid. Jan ontving
hiervoor van alle vrijwilligers dan ook
terecht de trofee de ‘Zilveren Abeno’.
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Processie Werchter – #teamrotselaar
bedankt de initiatiefnemers van de
processie voor hun jarenlange inzet.
Succes aan de nieuwe ploeg!

Schoolfeest Werchter - Het dossier voor
de nieuwe kleuterschool is klaar:
na de zomer worden de eerste
plannen al verwacht!

Rotselaar-quiz:

win een homemade #teamrotselaar-taart
Met deze quiz test #teamrotselaar jouw kennis over onze gemeente. Volg je #teamrotselaar op
www.rotselaar.cdenv.be, via onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/cdvrotselaar/) of in onze publicaties?
Of heb je gewoon een gezonde interesse in het beleid in Rotselaar? Dan maak je kans om aan de haal te gaan met de enige
echte homemade #teamrotselaar-taart.

1.

Wat is in de aangepaste
verordening ‘Wonen in meervoud’ de
minimumoppervlakte van een perceel
waarop 6 appartementen kunnen gebouwd
worden?
a/ 8 are
b/ 10 are
c/ 15are

2.

Hoe heet de eerste Vlaamse
wandelroute voor rolstoelen, gelegen in
Rotselaar?
a/ het Abenopad
b/ het Alertpad
c/ het Andersvalidenpad

3. De speciale verkeersploeg van de

politie voert permanent controles uit op…
a/ overdreven snelheid
b/ drank en drugs
c/ overdreven snelheid, drank en drugs

4.

Sportjournalist Jan Dewijngaert wordt
in het buitenland vaak aangesproken over
Werchter, vooral dan over
a/ ACROGYM TK Werchter en Wieler- en
Mountainbikeclub TBO Werchter
b/ Rock Werchter en ACROGYM TK
Werchter
c/ Tafeltennisclub TTCW Werchter en
Rock Werchter

5.

Op welk alarmsysteem tekent
Rotselaar in?
a/ WARN-U
b/ Be-Alert
c/ SOS-sms

Winnaars vorige editie

Schiftingsvraag:

Hoeveel kampioenen werden er dit
jaar in de bloemetjes gezet tijdens de
kampioenenviering in Rotselaar op 10 juni
2017?

Oplossingen
vorige editie
vraag 1: a/
vraag 2: b/
vraag 3: c/
vraag 4: c/
vraag 5: b/
Schiftingsvraag: 321

Kans maken op een overheerlijke
#teamrotselaar-taart,
persoonlijk aan huis geleverd? Bezorg
ons je antwoorden voor 1 september:
−
−

Mail jouw antwoorden naar
info@rotselaar.cdenv.be.
Of drop ze in de brievenbus (Heirbaan
147) met vermelding van je naam, adres
en telefoonnummer.
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Kris & Hilde CauwenberghsVandendriessche uit de Schoolstraat en
Guy Van Leugenhaege (op de foto met zoon
Simon en hond Juno) uit de Berkenlaan
wonnen de #teamrotselaar-quiz. Een
vers gebakken chocoladetaart werd door
#teamrotselaar bij hen aan huis geleverd.
En dat het gesmaakt heeft!

v.u. Nathalie Nouwen, Heirbaan 147, 3110 Rotselaar

Op de hoogte blijven van #teamrotselaar? Volg CD&V Rotselaar op
www.rotselaar.cdenv.be

