
Jongste Rotselarenaren krijgen inspraak in het beleid
 Puntjes op de i: nagelnieuwe kleuterschool in Werchter 

150 seniorenwoningen = betaalbaar wonen in je eigen deelgemeente

informatieblad CD&V Jaargang 17 - januari 2017
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Het goede 
voornemen van 
#teamrotselaar
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“CD&V gelooft in een betrokken samenleving. Een 
samenleving waarin iedereen zijn plaats vindt en 
krijgt. Dat is ons WIJ-verhaal”, stelde Wouter Beke 
tijdens het nationaal congres in Lommel. Een ruime 
delegatie van CD&V Rotselaar nam er enthousiast 
deel aan de debatten en sprak zich uit over 
concrete oplossingen, fi naal gebundeld in een sterk 
programma.

Al deze goede inzichten en toekomstplannen wil 
#teamrotselaar ook vormgeven op lokaal niveau. Ons 
oor te luisteren leggen bij onze inwoners, in gesprek 
gaan met wie samen met ons aan de kar wil trekken. 
Participatie als sleutelwoord dus, voor jong en oud. 

En dat blijkt al uit een aantal artikels in dit magazine, 
waarin zowel de jongste inwoners als de wat minder 
jonge burgers aan bod komen:

• Dat senioren jonge buren verkiezen is één van de 
vele dingen die het seniorenonderzoek ons leert. 
Onze senioren voelen zich duidelijk kiplekker in 
hun dorp en hebben geregeld contact met hun 
buren, zo blijkt. En voor de gemeentelijke en sociale 
dienstverlening hebben ze niets dan lof. Een kus 
van de juf en een bank vooruit.

• Ook de jongste inwoners participeren ondertussen 
aan het gemeentelijke beleid. Tijdens de eerste 
kindergemeenteraad kreeg kinderburgemeester 
Noah Devos zijn sjerp omgegord. Welke thema’s 
deze jonge wolven op de agenda hebben gezet, 
lees je even verderop.

Zo start alweer een ongemeen boeiend jaar, met nog 
meer participatie als goed voornemen. In naam van 
#teamrotselaar wens ik je een gezond, gelukkig en 
inspirerend 2017: een jaar waarin we allemaal een 
beetje meer WIJ mogen zijn. 

Annemie Meulemans, voorzitter CD&V Rotselaar
0476 20 71 72
annemie.meulemans@skynet.be

Receptie Middenstand Werchter & UNIZO Rotselaar, 
met Stageco-man Hedwig De Meyer

Minister Geens feliciteert kersvers lijsttrekker Jelle Wouters 
en lijstduwer Dirk Claes tijdens de nieuwjaarsreceptie

Koekenzingen in 
Rotselaar-Heikant

Onze voorzitter 
aan het woord

“We leggen ons oor bij jou te luisteren: 

we gaan graag in gesprek met wie 

samen met ons aan de kar wil trekken.”
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Hoe jongste Rotselarenaren  
inspraak krijgen in het beleid

Het goede  
voornemen van 
#teamrotselaar

12 december 2016: die datum staat voortaan in de annalen 
van Rotselaar als de dag waarop de Kindergemeenteraad 
voor het eerst samenkwam.

Noah Devos (gemeentelijke basisschool Rotselaar Heikant) werd 
verkozen als eerste kinderburgemeester. Hij wordt geflankeerd 
door twaalf razend enthousiaste raadsleden: één verkozen 
leerling per elk vijfde en zesde leerjaar van de zes lagere 
scholen in Rotselaar, plus één leerlinge die buiten Rotselaar 
naar school gaat maar wel in onze gemeente woont. 

Tijdens de volgende raden passeren heel wat belangrijke 
thema’s de revue. Veiligheid, groen, dierenwelzijn, 
speelruimte én een rookverbod rond schoolgebouwen, om er 
maar enkele te noemen. Het mag duidelijk zijn: kinderen zijn 
wel degelijk geïnteresseerd in wat er gebeurt in hun gemeente 
én kijken verder dan hun eigen leefomgeving.

De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen, onder 
begeleiding van de ‘echte’ gemeenteraadsvoorzitter Werner 
Mertens. De agenda en het verslag van de raad  
zullen binnenkort op de gemeentelijke website verschijnen. 
“We luisteren naar de voorstellen van de Rotselaarse kinderen, 
om zo ons beleid op hen af te stemmen”, geven schepen van 
Jeugd Jelle Wouters en schepen van Onderwijs Dirk Jacobs aan. 

“De jongste inwoners maken de  

toekomst van onze gemeente”

Met de opstart van de Kindergemeenteraad realiseert 
#teamrotselaar weer een stukje van haar beleidsplan. Maar 
veel belangrijker nog… we geven de jongste inwoners in-
spraak in het beleid. Want uiteindelijk maken zij de toekomst 
van onze gemeente.

- 3 -- 2 -

(vlnr 1ste rij: Karsten Pelsmaekers, Joshua Andries, Noah Devos, Kato Deneus, Janne Oeyene en Jamie Vanmossevelde 
2de rij: Seppe Schoofs, Stan Solie, Lenne Mortier, Lore Ballien, Robbe Uytterhoeven, Elise Fannes en Lore Bastiaens, aan het bureau van de ‘grote’ burgemeester)
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(Prof. dr. Dominique Verté)

De onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies meet de 
leefomstandigheden van ouderen. In Rotselaar gingen 
daarom 54 enquêteurs de baan op om 422 zestigplussers te 
bevragen. Hun doel: te weten komen hoe het gesteld is met 
de levenskwaliteit in onze gemeente, en dit vertalen naar 
beleidsvoorstellen voor de gemeente en het Sociaal Huis.

Stuwende kracht achter dit diepgravende seniorenonderzoek 
is Prof. dr. Dominique Verté. Hij is als expert in o.a. 
participatie van ouderen, seniorenbehoeften, vergrijzing en 
buurtontwikkeling verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Naar aanleiding van het onderzoek schotelden wij de professor 
enkele pittige vragen voor.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
Uit de resultaten blijkt dat Rotselaar heel goed scoort, vooral 
wat betreft het ‘zorgaspect’ van het seniorenbeleid. Maar er 
zijn nog uitdagingen op vlak van de ‘sociale aspecten’, zoals 
aangepaste woningen of de nabijheid van winkels en openbaar 

vervoer. Ambitieuze projecten zoals ‘Wonen in meervoud’, met 
kernverdichting en meer bouwlagen, zorgen binnenkort voor 
assistentiewoningen en (kleinere) woonfl ats in de dorpscentra. 
Dit lost al een belangrijk deel van de verwachtingen in. Ook 
de ambitie om handelaars aan te trekken dichtbij versterkte 
woonkernen, is waardevol. Ze kom je tegemoet aan de vraag 
van senioren om zelfstandig te leven. Meer suggesties in dit 
verband vind je trouwens in het boek ‘Een huis? Een thuis!’.

Wat is uw mening over de gemeentelijke subsidies om de 
woningen van senioren aan te passen?
Deze fi nanciële impuls geeft oudere inwoners de kans 
langer zelfstandig te wonen in hun vertrouwde omgeving. 
Het stimuleert hen om een investering te doen die ze anders 
misschien zouden laten. De maatregel heeft dus een sterk 
eff ect op hun leven, en kunnen we daarom alleen maar 
toejuichen.

“Gemeentelijke subsidies geven 

ouderen impuls om langer zelfstandig 

te wonen in hun vertrouwde 

omgeving”

De cijfers met betrekking tot eenzaamheid bij 60- tot 
69-jarigen zijn verontrustend. Welke stappen raadt u aan? 
Uiteraard leveren initiatieven zoals de seniorenweek, 
de seniorenrestaurants en een actieve seniorenwerking 
positieve bijdragen aan de strijd tegen eenzaamheid. Maar 
eenzaamheid bij 60-plussers is een moeilijke zaak. Initiatieven 
hebben in sommige gevallen niet de gewenste eff ecten. In 
de boeken ‘Doe mee!’ (over ouderen en maatschappelijke 
participatie) en ‘Samen De Stoep op!’ (over sociale cohesie 
en ouderen) pleiten we voor een genuanceerde benadering. 
Buurtprojecten, vervoerskansen en sociale netwerken zijn 
hierbij cruciaal. In die zin zijn de vele buurtcomités en 
bewonersdiensten in jullie gemeente een prachtig voorbeeld.

- 5 -- 4 -

“Buurtcomités en bewonersdiensten 
leveren prachtig werk”

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. Dit keer duidt prof. dr. Dominique Verté het grootscheeps seniorenonderzoek.
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In de Jan Bolsstraat in Werchter verandert het straatbeeld 
binnenkort ingrijpend. Naast de huidige lagere school verrijst 
binnen drie jaar namelijk een nieuwe kleuterschool, zo blijkt na 
overleg tussen onze burgemeester, schepenen en minister van 
Onderwijs Crevits.  

In 2016 inspecteerde Onderwijs Vlaanderen alle Rotselaarse 
scholen. Gemeentelijke basisschool ‘De Kameleon’ in Werchter 
kreeg een positief advies voor haar onderwijsbeleid, maar een 
aanpassing van de schoolgebouwen drong zich op. 

Voor de kleuterschool werd de afweging gemaakt tussen 
renovatie en nieuwbouw. Op voorstel van de CD&V-fractie is 
uiteindelijk gekozen voor een toekomstgerichte oplossing: een 
gloednieuwe kleuterschool biedt plaats aan 150 leergierige 
kinderen, 60 meer dan het huidige gebouw. 

Zo houden we rekening met een toename van het aantal 
leerlingen in de toekomst.

De prijs wordt geraamd op 3 miljoen euro. Het gemeente-
bestuur ontvangt binnen een zevental jaar een stevige subsidie 
van de Vlaamse overheid (70% van het totaalbedrag). “Maar 
om de vaart in het dossier te houden, beslisten we het project 
alvast te starten en de kosten voor te fi nancieren”, zegt schepen 
van Onderwijs Dirk Jacobs. “Het budget voor de opmaak van de 
bouwplannen is dit jaar al voorzien in de begroting.”

In de lagere school van ‘De Kameleon’ gaan de verbeterings-
werken ondertussen onverstoord verder: “Daar investeren we 
in de komende jaren meer dan 300.000 euro extra. De reden is 
simpel: kwalitatief onderwijs moet gebeuren in een aangename 
leef- en leeromgeving”, besluit schepen Jacobs.

- 4 -

De puntjes op de i 

Nagelnieuwe
 kleuterschool in Werchter 

biedt plaats aan 150 kinderen 

Voor CD&V Rotselaar is de zorg voor onze kinderen een echte 
prioriteit. “We staken niet alleen de werking van de kinderopvang 
in een nieuw jasje, maar moderniseren nu ook de infrastructuur”, 
vertelt schepen van Kinderopvang Jelle Wouters. 

• Zopas werd de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in 
Werchter vernieuwd. Het gemeentebestuur investeert 85.000 
euro in modern sanitair en brandveiligheid. Zo kunnen kinderen 
veilig spelen en comfortabel leven, in een gebouw dat (dankzij 
de betere isolatie) bovendien amper energie verbruikt. 

• Ook de kinderopvang in Rotselaar-Heikant werd recent 
grondig opgeknapt. Meer dan 76.000 euro werd geïnvesteerd 
in een upgrade van de brandbeveiliging, de verwarming 
en het sanitair. Daarnaast kregen de speelkamers een 
opmerkelijke make-over.

Forse investering in kinderopvang 
in Werchter en Rotselaar-Heikant: 
“Belangrijk dat kinderen veilig en 
comfortabel kunnen spelen”

(Carine Goris, Dirk Jacobs, Ellen De Rijck en André Van Aerschot)

BKO Rotselaar-Heikant, Nathalie Nouwen en Ilse Michiels
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Vlotter rijden en veiliger fi etsen: 
de heraanleg van onze rotonde in 
vijf punten
#teamrotselaar is opgetogen, want 
binnenkort rijd je nog vlotter en fi ets 
je nog veiliger door Rotselaar. Dat is 
te danken aan de heraanleg van de 
rotonde op de Holsbeeksesteenweg, 
voorzien tegen 2018. 

De plannen – voorzien in de begroting – 
zijn zonneklaar: 
• De rotonde wordt breder, mét een 

extra afslag richting Wezemaal. 
• Het Wingepark krijgt een afslagstrook, 

zodat vrachtwagens het doorgaand 
verkeer niet meer hinderen. 

• Op de rotonde krijgen fi etsers 
voorrang en worden ze beter 
zichtbaar voor het autoverkeer.

Op aandringen van CD&V Rotselaar 
maakt de Vlaamse regering ook werk van 
een extra spitsstrook op de E314. Zo zullen 
minder auto’s de Aarschotsesteenweg als 
sluiproute gebruiken. 

“Betaalbaar wonen in je eigen 
deelgemeente, dankzij 130 
nieuwe seniorenwoningen”
Senioren de kans geven om op een 
betaalbare manier in eigen dorp te 
blijven wonen, dat is een serieuze 
uitdaging. Want wat blijkt? Vaak vinden 
70-plussers geen aangepaste 

(Dirk Claes, Carine Goris en Gert Heylen in Werchter)

woning. Nu de rustoorden in Rotselaar 
en Wezemaal uitgebreid zijn met elk 
een 10-tal bijkomende servicefl ats, 
komen er in alle deelgemeenten 
ook aangepaste woningen met 
zorgvoorzieningen: 

• “In Werchter maakt het vroegere 
OCMW-gebouw op het kerkplein 
plaats voor een 25-tal erkende 
assistentiewoningen”, vertelt schepen 
van Senioren Carine Goris. De 
projectcoördinator start dit dossier 
snel op zodat de servicefl ats in 
2018 al beschikbaar zijn. Ook 
dienstencentrum ‘Oude Pastorie’ zorgt 
voor 4 seniorenwoningen (en biedt 
dagopvang aan).

• In Wezemaal (naast 
Woonzorgcentrum De Lelie) is de 
bouw van 52 assistentiewoningen in 
volle gang. “Ook hier is de ligging, 
pal in het centrum, een sterke troef”, 
aldus burgemeester Dirk Claes. Begin 
2018 zijn de werken voltooid. Je kan de 
seniorenfl ats huren of kopen.

• Op de site van wasserij Zilverwit in 
Rotselaar is pas een nieuw project 
ingediend. De bouwaanvraag omvat 
54 assistentiewoningen 

• met een dienstencentrum. De 
seniorenappartementen liggen 
centraal in het dorp, en zorgen zo 
voor extra dynamiek in Rotselaar-
centrum.
 

“Naast de twee bestaande woon- en 
zorgcentra (waarin meer dan 200 
senioren een thuis vinden) creëren we 
bijkomend een 130-tal aangepaste 
woningen met zorgvoorzieningen”, 
rekent schepen van Sociale Zaken Gert 
Heylen uit. 

Sport- en spelplezier 
tijdens de vakantie
Het is belangrijk dat kinderen zich goed 
kunnen amuseren tijdens de vakantie. 
Daarom versterken we elk jaar het 
vakantieaanbod. “In de paas- en 
zomerperiode creëren we maar liefst 
2.500 vakantieplaatsen. Die vullen 
perfect het aanbod van onze lokale 
verenigingen aan” stelt fractievoorzitter 
Patrick Vervoort, voorzitter van Tennis 
Wezemaal. Dat is leuk voor de kinderen 
natuurlijk. Maar ook voor de ouders, 
die zo weer wat makkelijker werk en 
gezin kunnen verzoenen. 

3x #teamrotselaar
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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. Nu de installatie van de kindergemeente-
raad een feit is, kunnen deze jonge raads-
leden werken rond thema’s die voor hen 
belangrijk zijn, zoals speelruimte en groen. 
Ook minder vanzelfsprekende thema’s zullen 
onder de loep genomen worden:

a/ veiligheid, dierenwelzijn en een volledig 
rookverbod rond schoolgebouwen
b/ snoep- en drankautomaten in scholen
c/ kinderarmoede

2. Rotselaar zet heel erg in op 
voorzieningen voor senioren, opdat zij 
in hun eigen gemeente kunnen blijven 
wonen. Hoeveel extra seniorenwoningen / 
servicefl ats komen erbij?

a/ een 80-tal extra
b/ een 130-tal extra 
c/ een 150-tal extra 

3. De heraanleg van de rotonde in 
Rotselaar zal zorgen voor vlotter en veiliger 
verkeer. De volgende maatregelen worden 
daarvoor genomen: 

a/ extra spitsstrook E314, eenrichtings-
verkeer, vrijliggende fi etspaden
b/ extra spitsstrook E314, afslagstroken, 
voetgangerstunnel
c/ extra spitsstrook E314, afslagstroken, 
vrijliggende fi etspaden

4. Hoeveel vakantieopvangplaatsen zullen 
er voorzien worden tijdens de paas- en 
zomervakantie?

a/ 500
b/ 1.250
c/ 2.500

5. Het seniorenonderzoek in Rotselaar 
geeft een goed beeld van de levenskwaliteit 
in onze gemeente. Hoeveel senioren werden 
bevraagd in het kader van dit onderzoek, 
dat werd uitgevoerd o.l.v. Prof. Dr. Verté?

a/ 238
b/ 422
c/ 657

Schiftingsvraag:
Hoeveel koekenzangers passeerden er aan 
onze standen in de vier deelgemeenten tijdens 
de oudejaarsactie op 31 december 2016? 

Oplossingen 
vorige editie

vraag 1:  b/ 8 euro
vraag 2:  a/ burgemeestersconvenant
vraag 3:  c/ Stappen / Trappen /   
 Openbaar vervoer /   
 Personenwagen
vraag 4:  b/ Kinnekeskoers
vraag 5:  c/ Ladies Night
vraag 6:  a/ Regastraat
vraag 7:  a/ Three Men Special
vraag 8:  c/ 63.000
vraag 9:  b/ Sigma-plan

Schiftingsvraag: 51

Winnaars vorige editie

Leen Deroey, Roel Veugen en hun kinderen 
Vince en Lily uit de Dijlestraat wonnen 
de eerste #teamrotselaar-quiz. Een vers 
gebakken chocoladetaart werd door 
#teamrotselaar bij hen aan huis geleverd. 
De taart werd meteen aangesneden en tot 
de laatste kruimel opgesmuld!

Kans maken op een overheerlijke 
#teamrotselaar-taart, 
persoonlijk aan huis geleverd? Bezorg 
ons je antwoorden voor 28 februari: 
• 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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Op de hoogte blijven van #teamrotselaar? Volg CD&V Rotselaar op
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www.rotselaar.cdenv.be
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