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15 jaar buitenschoolse kinderopvang
Kwalitatieve en flexibele kinderopvang
is een prioriteit voor CD&V

Zopas vernieuwde de Rotselaarse Gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met Landelijke Kinderopvang (Stekelbees). Zo is de toekomst van de succesvolle kinderopvang voor
de komende jaren gegarandeerd. Meer dan 1.500 kinderen
uit de zes scholen maken, netoverschrijdend, gebruik van dit
aanbod. Het gemeentebestuur financiert de binnen- en buitenschoolse kinderopvang, jaarlijks voor meer dan 240.000 euro.
Lees verder op pagina 4.

15 jaar buitenschoolse kinderopvang in Rotselaar
De gemeente Rotselaar was destijds al een pionier in de buitenschoolse kinderopvang en draagt dit ook nu verder uit in het huidige beleid. Rotselaar vierde met trots de verjaardag van 15 jaar
georganiseerde kinderopvang.
Voor CD&V Rotselaar is een kwalitatieve en flexibele kinderopvang een
prioriteit. In opdracht van het gemeentebestuur verzorgt Stekelbees opvang
voor en na schooltijd & tijdens de
vakantieperiodes. Het grote succes van
de opvang is te danken aan de inzet en
het enthousiasme van de 30 kinderbe-

Nieuwe steun
voor het
verenigingsleven
CD&V Rotselaar gaat voor goed
ingerichte, gezonde en (brand)veilige
lokalen voor onze verenigingen en
jeugdhuizen. CD&V stelt voor dat het
Rotselaarse verenigingsleven beroep
kan doen op een renteloze lening tot
50.000 euro. Deze lening kan worden
gebruikt voor de bouw en renovatie
van lokalen. De gemeente gaat de
lening aan en financiert de jaarlijkse
rente. Met dit nieuwe initiatief ondersteunen we heel concreet het verenigingsleven in onze gemeente!

geleiders en de vele vrijwilligers.
Het gemeentebestuur financiert de binnen- en buitenschoolse kinderopvang,
jaarlijks voor meer dan 240.000 euro.
Daarnaast stelt de gemeente de nodige
infrastructuur en logistieke middelen
ter beschikking. De afgelopen jaren
werd er voor maar liefst 800.000 euro

Jelle Wouters (1ste schepen) en
Monique Swinnen (voorzitter Landelijke
Kinderopvang)

investeringen gedaan in gebouwen van
de naschoolse kinderopvang.

Leefbare dorpskernen
Met een open participatietraject worden
de inwoners en adviesraden actief betrokken bij de inrichting van de nieuwe
doortochten in Wezemaal (Aarschotsesteenweg) en Rotselaar (Stationsstraat/
Provinciebaan). Op twee druk bijgewoonde infomomenten informeerden
vele inwoners zich over de verschillende mogelijke pistes en trajecten. Tot
eind april kan iedereen zijn ideeën en
suggesties overmaken aan het gemeen-

tebestuur. Geïnteresseerde inwoners
kunnen ook deel uitmaken van een
klankbordgroep die de plannen nauwgezet zal opvolgen.
Het is uniek om de adviesraden, inwoners en handelaars al in deze eerste fase
bij het denkproces te betrekken. Zo
komen we samen tot een kwaliteitsvolle
en gesteunde visie over de leefbare
en verkeersveilige toekomst van onze
gemeente.

CD&V luistert naar u
Vragen op de gemeenteraad
Sinds april kan u, als inwoner, tijdens de
gemeenteraad het woord nemen. Met
dit maandelijks ‘vragenhalfuurtje’ realiseert CD&V opnieuw een belangrijk
punt uit haar verkiezingsprogramma.
Alle inwoners kunnen, bij het begin van
de vergadering, een gemeenteraadslid naar keuze ondervragen. Hierbij
kunnen alle mogelijke onderwerpen
worden aangesneden. CD&V vindt dit
direct contact met de inwoners heel
4

belangrijk. Het nieuwe initiatief geeft u
de kans zich rechtstreeks te informeren
en versterkt de band met de gemeente.

Investeren in uw buurt…
Rotselaar investeert actief in de vernieuwing en onderhoud van
de wegen, voet- en fietspaden. Goed voor de veiligheid van alle
weggebruikers en de verkeersleefbaarheid in onze woonwijken.

Spelen in
het groen

(Kapelstraat - Groenstraat - Pastorijstraat) wordt herbekeken met het oog
op de leefbaarheid van de buurt en de
veiligheid van de zwakke weggebruikers.

In de Sint-Antoniuswijk zijn 3 kilometer nieuwe voetpaden, samen met de
buurtbewoners, ingehuldigd. De kostprijs van deze werken bedraagt meer dan
130.000 euro. Ook in de Kapelstraat
worden de voetpaden hersteld. Goed
nieuws voor de inwoners en de vele
kinderen die deze stoepen dagelijks
gebruiken.

Op de Tremelobaan wordt een wegversmalling aangelegd die de huidige drempel vervangt. Er komen ook nieuwe
oversteekplaatsen aan de Rochusstraat
en de Grotestraat. Daarnaast wordt de
snelheid in de hele Beverlaak verlaagd
naar 50km per uur. De Dijlekant in
Werchter is volledig vernieuwd en
uitgerust als landelijke lint in een groene
omgeving. De nieuwe inrichting van
de straat (betonstroken met middenin
een kasseistrook) is ideaal voor fietsers,
verlaagt de snelheid en werkt ontradend
voor sluipverkeer.

Dijlekant Werchter

Binnenkort start een nieuwe fase in de
werken op de Heikantberg. De volledige Beukenlaan en een aantal zijstraten wordt vernieuwd en alle woningen
worden aangesloten op het rioleringsnet.
De nieuwe tunnel in de Abdijlaan wordt
nog voor de zomer ingehuldigd voor alle
fietsers en wandelaars. De verkeerssituatie in ’t Eekt (Eektstraat - Abdijlaan
- Vleugtweg) en Rotselaar-centrum
Fietserstunnel Abdijlaan

Ook de brug over de Dijle, ter hoogte
van de Vijfde Liniestraat, is hersteld. De
brug over de Laak - in de Grotestraat
- wordt binnenkort heraangelegd. De verkeersdrempels in de Vrijheidsstraat en
Kerkhofstraat krijgen een grondig herstel. Dit werk zal ook mogelijke geluidshinder voor de buurt verminderen. Ook
in de Duitsveldbaan, de Dijlestraat en
de Grotestraat zijn nieuwe betonplaten
aangelegd om de rijkwaliteit te verbeteren.
In de Rigessel (Wezemaal) en Hellichtstraat (Rotselaar) zullen spoedig een
aantal goten worden vernieuwd.
De parkeergelegenheid aan Sportoase de
Toren (Torenstraat) wordt uitgebreid
met een bijkomende groene parking voor
alle bezoekers. Een bijkomende aparte
uitrit verbetert het comfort voor alle
bezoekers.

Speelbossen
Goed nieuws voor onze jeugd! De
nieuw ingerichte speelbossen worden
nog voor de zomervakantie geopend.
De bossen geven ruimte aan onze
kinderen en jeugdbewegingen om er in
de vrije natuur te spelen. Beide locaties
(Nieuwebaan in Werchter en Vleugtweg/Bosweg in Wezemaal) liggen
kortbij het dorpscentrum en zijn goed
bereikbaar voor iedereen. Daarnaast
wordt er onderhandeld met Natuur
& Bos om ook andere bossen in de
gemeente publiek open te stellen om er
te wandelen en te ravotten.
Speelpleinen
De buurt rond de Jef Scherensstraat
- Jack-Opstraat en Frans Van Leemputtenstraat in Werchter krijgt in mei van
de gemeente een nieuw speeltoestel ter
waarde van 20.000 euro. Naast de wadi
wordt een speelplein ingericht dat met
afsluiting van de straat is afgescheiden.
Dit betekent goed nieuws voor de vele
jonge gezinnen uit de omgeving!
Ook in de Bremberg en Aspergeveld
(zijstraten van Hoogland), Groeneweg
en Hertogstraat (tussen Paternosterstraat - Olivierstraat) en Winkelveldbaan zijn recent nieuwe speeltoestellen
geplaatst. IGO Leuven zal vanaf dit
jaar de speelpleinen regelmatig controleren en er kleine herstellingswerken
uitvoeren. Veilig speelplezier gegarandeerd voor alle kids uit de buurt!
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VERKIEZINGEN

Jelle Wouters
1ste opvolger
Vlaams Parlement
Eerste Schepen
Rotselaar

Dirk Claes

2de lijstduwer
Vlaams Parlement
Burgemeester Rotselaar
Fractievoorzitter
Senaat

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Gert Heylen
(info@rotselaar.cdenv.be)
www.rotselaar.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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