#teamrotselaar
90% van inwoners heeft warm gevoel
Nieuwe kinderopvang op wandelafstand van de schoolpoort
Doorgelicht: Hoe ﬁetsvriendelijk is Rotselaar?
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Politiek door de bril van #teamrotselaar
Zopas gaven meer dan 400 inwoners van Rotselaar
hun mening over de plek waar ze elke dag wonen,
werken en ontspannen. De resultaten tonen een
duidelijke rode draad: gezinnen houden van hun
groene gemeente, met een centrale ligging en
een moderne dienstverlening. Rotselaar geeft
bovendien 9 op de 10 ondervraagden een warm
thuisgevoel! Dat is te danken aan het hechte
verenigingsleven, de goede sociale zorg en de vele
evenementen.
Het doet deugd dat de inspanningen van ons
team zo worden geapprecieerd. En het sterkt
#teamrotselaar in haar engagement om er verder
tegenaan te gaan. Want het is niet omdat de
verkiezingen naderen, dat we ons anders zouden
gedragen: terwijl de politieke nervositeit bij heel
wat partijen opduikt, werken wij tot de laatste dag
van deze beleidsperiode keihard door.

De essentie van politiek? Dat is voor CD&V
Rotselaar midden de mensen staan, luisteren
naar wat er leeft en concrete oplossingen
realiseren. De vraag naar veilig verkeer
en de versnelde aanpak van een goede
fietsinfrastructuur is zo’n thema. In dit
magazine lees je hoe de Fietsersbond het
fietsbeleid van Rotselaar inschat. Wij knopen
hun tips alvast in de oren.
N.B. Benieuwd naar de resultaten van de
enquête? Hieronder en op de volgende pagina
bundelen we enkele opvallende cijfers voor jou.
Annemie Meulemans,
voorzitter CD&V Rotselaar
0476 20 71 72
annemie.meulemans@skynet.be

Mooie gemeente
met een groen hart

Thuis in jouw buurt

90%

woont graag in Rotselaar

83%

85%

vindt dat er een goed aanbod groen en
natuur is in de buurt

80%

vindt dat er een goed aanbod
groen en natuur is in de gemeente

is tevreden over de buurt

83%

88%

is tevreden over de natuur- en
groenvoorzieningen in Rotselaar

voelt zich nooit of slechts
af en toe onveilig

81%

74%

is tevreden met de groene omgeving
rond de woning

vindt dat we goed zorgen
voor elkaar
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De inwoner centraal met
goede dienstverlening
91%

82%

is heel tevreden over de
huisvuilvoorzieningen
(aanbod, ophaling,
sorteren, recyclage)

is tevreden over de dienstverlening
aan het loket in de gemeente

75%

74%

vindt dat Rotselaar een goed
aanbod kinderopvang heeft

is tevreden over de kinderopvang
in Rotselaar

47%

87%

maakt maandelijks gebruik van de
gemeentelijke sportvoorzieningen

is tevreden over de scholen en het
onderwijs in Rotselaar

86%

73%

is tevreden over de recreatievoorzieningen voor ontspanning
in Rotselaar

is heel tevreden over de
dienstverlening in de gemeente
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De puntjes op de i:
onze uitspraak over inspraak

Inspraak en participatie vormen een rode draad doorheen al onze initiatieven. Want samen bereik je meer én betere resultaten.
En we zijn ervan overtuigd dat onze inwoners het best weten wat er leeft in hun buurt.
Nieuwe initiatieven zoals het vragenhalfuurtje en de oprichting
van de kindergemeenteraad zijn al een feit:

Ook op veel andere terreinen kan je als inwoner meebouwen aan
de toekomst:

−−

−−

−−

Voor elke gemeenteraad kan je als inwoner jouw vraag
stellen aan de burgemeester of aan één van de schepenen.
Enerzijds kan je zo aangeven waar jouw buurt van wakker
ligt, anderzijds kunnen beleidsvoerders rechtstreeks
communiceren met inwoners, uitleg geven en het beleid
bijstellen waar nodig.

−−
−−
−−
−−

De kindergemeenteraad is intussen aan zijn tweede jaar
bezig. Hier brengen lagere schoolkinderen de noden,
verlangens en dromen van hun generatie in kaart. Een
concreet voorbeeld? De oproep aan ouders om niet
langer te roken aan de schoolpoort. Dit jaar droomt
de kindergemeenteraad van een kinderfestival, een
speelgoedbibliotheek en zoveel meer.

Club40, participatie à la
CD&V Rotselaar
#teamrotselaar is een open beweging. Via deze weg luistert
CD&V naar de ideeën en nieuwe inzichten van elke inwoner of
vereniging. In de schoot van #teamrotselaar is ook de ‘Club40’
ontstaan. De ‘Club40’ groepeert 40 enthousiaste mannen
en vrouwen, uit alle delen van Rotselaar, met verschillende
achtergronden en zonder politieke binding. Deze groep zit
regelmatig rond de tafel en wijst ons op wat er leeft. Zo bepalen
deze betrokken inwoners de thema’s en voorstellen in ons
nieuwe verkiezingsprogramma.
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Zo bracht een grootscheeps onderzoek de behoeften van
senioren in kaart
Projectontwikkelaars moeten de buurt informeren - en hun
plannen bijsturen - vooraleer ze een bouwaanvraag indienen
Klankbordgroepen hertekenden de doortochten
En adviesraden bepalen actief mee het beleid
Last but not least lanceerde de gemeente onlangs het
ideeënplatform ‘Maak jouw buurt mee’. Hier kan iedereen
zijn ideeën formuleren om Rotselaar nog beter en leuker te
maken. De actie leverde al meer dan 50 ideeën op, en loopt
nog tot eind april. De gebundelde suggesties worden daarna
ter beschikking gesteld van alle politieke partijen. Lanceer
dus als de bliksem nog jouw topidee via www.rotselaar.be/
maakjouwbuurtmee.

Gloednieuwe kinderopvang op
wandelafstand van schoolpoort
Na Pinksteren opent de nieuwe buitenschoolse kinderopvang
in Rotselaar de deuren. We kunnen nu alvast verklappen: het
wordt een modern gebouw - met een uitgestrekte speeltuin waar kinderen een prachtige tijd zullen beleven.
“Voor CD&V Rotselaar is kwalitatieve en flexibele kinderopvang
belangrijk. Zo steunen we ouders in de uitdagende combinatie
van werk en gezin” vertelt schepen van Kinderopvang Jelle
Wouters. “Veel ouders doen voor en na school én in de vakantie
beroep op kinderopvang ‘Stekelbees’. Deze nieuwe opvangplek
is dus goud waard voor de meer dan 100 kinderen en hun
begeleiders.”
De gloednieuwe kinderopvang is gezellig en kindvriendelijk:
het complex beschikt over aparte speelruimtes voor de
allerjongsten, een rustruimte en een huiswerklokaal. Bovendien
is het energiezuinig, dankzij zonnepanelen, warmte- en
luchtpompen. Het gebouw is volledig gefinancierd met private
middelen.
De nieuwe locatie (in de Kapelstraat) ligt op wandelafstand van
de scholen De Klinker en De Straal. Dat bespaart de kinderen een
dagelijkse busrit. Bovendien verbeteren we de verkeersinrichting
in de straat, zodat kinderen er veilig kunnen wandelen.
En wat met de huidige vestiging, in de Bergstraat? Wel, deze
site wordt binnenkort omgetoverd tot een woonproject met
assistentiewoningen en een dienstencentrum. De nieuwe
kinderopvang in de Kapelstraat werd volledig gefinancierd door
een private partner. De gemeente heeft dus geen eigen middelen
geïnvesteerd, maar krijgt wel een gloednieuw gebouw voor meer
dan 100 kinderen.

Berging én groter speelterrein
voor scouts
De scouts krijgen op hun terrein een eigen, afgesloten berging
(aangesloten op water en elektriciteit) voor spelmateriaal.
Tijdens de activiteiten kunnen de scouts voortaan ook de
toiletten van de kinderopvang gebruiken. Tegelijk wordt het
speelterrein uitgebreid, dankzij een nieuwe huurovereenkomst
met de kerkfabriek.
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Mikaël Van Eeckhoudt, directeur van de Fietsersbond, geeft tips voor een vooruitstrevend fietsbeleid.

“Fietsstraten onderstrepen ambitie
van Rotselaar”
Rotselaar was één van de eerste gemeenten met een ﬁetsstraat. Waarom zijn ﬁetsstraten zo belangrijk?
Zij hebben twee belangrijke functies. De eerste is verkeersveiligheid. In smalle straten is het noch voor de autobestuurder
noch voor de fietser eenvoudig om de weg te delen. De fietsstraat verduidelijkt de spelregels: de fietser geniet voorrang, de
auto is hier te gast. Ten tweede geef je als gemeente een
duidelijk signaal: “wij moedigen fietsen aan”. In België is de
auto decennialang de absolute koning geweest. Met een fietsstraat onderstrepen jullie dat jullie naar een evenwicht streven
tussen auto’s en fietsers.
Ouders brengen hun kinderen met de auto naar school…
omdat ze vinden dat er in de schoolomgeving te veel autoverkeer is. Hoe doorbreek je zo’n vicieuze cirkel?
Rondom scholen moet je nog meer aandacht besteden aan
veiligheid op maat van kinderen. Zij zijn kleiner en minder
zichtbaar. Schoolomgevingen moeten de kindtoets doorstaan:
een kind moet er zich zelfstandig kunnen verplaatsen. De goed
zichtbare inrichting van de schoolomgeving en de fietslessen (in
samenwerking met de politie van Rotselaar) zijn alvast heel zinvol. Misschien kan je in Rotselaar ook een schoolstraat invoeren,
waarbij je de straat tijdens de piekuren afsluit? Zo kunnen
kinderen rustig en veilig naar school fietsen.

Waarom is de Fietsersbond ervan overtuigd dat de ﬁets het
vervoersmiddel is van de toekomst? Zal de auto niet altijd meer
aantrek blijven hebben in het drukke gezinsleven?
Fietsen is in. Mensen zijn het drukke autoverkeer beu en zoeken
alternatieven. De voordelen van de fiets spreken voor zich: het is
een praktisch, snel en goedkoop vervoersmiddel. En bovendien
is fietsen goed voor je conditie. Steeds meer gezinnen stellen
zich de vraag of die eigen auto wel voor alles nodig is. Kunnen
we geen auto delen? Kan een bakfiets iets voor mij betekenen?
De overheid kan er mee voor zorgen dat de fiets een echte
optie wordt, door veilige en comfortabele fietspaden in te
richten. De zeven scholen van Rotselaar bereikbaar maken
door een netwerk van veilige fietsroutes, dat zal alvast een
enorme stap vooruit zijn.

Hoe kan je in een landelijke gemeente inwoners motiveren om
(nog) vaker de ﬁets te gebruiken?
In fietsmiddens gaat er een klassiek gezegde rond. Dat stelt dat
als je degelijke fietsinfrastructuur aanlegt, de fietsers vanzelf
komen: “Build it and they will come”. Bepaalde locaties zijn
inderdaad moeilijk per fiets te bereiken, maar ook daarvoor
bestaan oplossingen. De gemeente kan ervoor kiezen om de
belangrijkste activiteitenpolen te ontsluiten door vlotte fietsroutes. Maar je kan mensen ook motiveren met kleine dingen:
verwen fietsers met een overdekte fietstalling aan ingangen,
communiceer over fietsmobiliteit, schenk een gratis drankje
voor wie met de fiets naar een event komt,... Kortom, zorg
ervoor dat mensen goesting krijgen om op de fiets te kruipen!
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5x #teamrotselaar
Veilig ﬁetsen: nieuwe trage
weg verbindt 5 trekpleisters in
Rotselaar
Nog voor de zomer wordt in Wezemaal
het nieuwe fietspad tussen de
Aarschotsesteenweg en de Spikstraat
geopend. De trage weg verbindt
school ‘De Rank’, de sociale site van
‘de Mantel’, het woonzorgcentrum ‘de
Lelie’, de chiro en het jeugdhuis Floere
Bloes en de Wezemaalse tennisclub.
Om dit project te realiseren kocht het
gemeentebestuur twee gronden aan.
Tegelijk creëren we een extra parking,
die dienst doet bij evenementen. “De
nieuwe trage weg is een verkeersveilig
alternatief waarvan heel wat fietsers en
voetgangers gebruik kunnen maken”,
aldus burgemeester Dirk Claes.

Kinderen kiezen eigen
speeltuigen aan ‘de Meander’
Op voorstel van schepen van Jeugd
Jelle Wouters komen er binnenkort extra
speeltuigen aan sporthal ‘de Meander’.
Deze zullen zorgen voor heel wat extra
speelplezier. De kinderen van Rotselaar
kozen de nieuwe speeltoestellen
zelf: een dubbele kabelbaan, een
reusachtig ruimtenet, een uitdagend
hindernissenparcours en een gezellige
speeltoren. En terwijl de kinderen buiten
ravotten, genieten hun (groot)ouders van
een zomers drankje op het terras.

Gratis lening voor verenigingen
die (ver)bouwen
Dankzij CD&V kunnen verenigingen
beroep doen op een gratis lening
wanneer zij hun lokaal bouwen of
renoveren. Na scouts Heikant doet nu
ook de koninklijke harmonie Sint-Cecilia
beroep op deze steun. De gemeente
geeft aan de Harmonie een renteloze

lening van 50.000 euro voor de renovatie
van de bekende cultuurzaal Concordia.
Dirk Jacobs (schepen van Cultuur): “Op
deze manier dragen we als gemeente
– letterlijk - een steentje bij wanneer
verenigingen voor grote investeringen
staan.”

Dubbel wandel- en ﬁetsplezier
in Werchter: landschapspark en
zwevend bospad
De festivalsite van Rock Werchter is dit
jaar, op vraag van CD&V Rotselaar,
omgevormd tot een landschapspark.
Je kan er nu al wandelend en fietsend
genieten van de natuur en het mooie,
open landschap. Bovendien kan je er
als vereniging (op aanvraag) ook zelf
activiteiten organiseren. Een extra
groene troef voor het mooie Werchter
dus.

Het zwevende bospad wordt
een uniek uitkijkpunt
SFEERIMPRESSIE

Speelterrein "De Meander" | Rotselaar

beleef het tot

Aan de Demerdijk leggen we tegelijk
de laatste hand aan een speciale
bomenwandeling. “Dit zwevende
bospad komt achter de Chiro, ter
hoogte van de Demerbroekstraat
en de zomerspeelzone. Het wordt
een uniek herkenningspunt waar je
kennismaakt met de natuurpracht van
de Demervallei”, vertelt schepen van
Milieu Carine Goris.

Benieuwd wie deze keer
onze quiz won?

Voormalige ‘meisjesschool’ De
Klinker viert 150ste verjaardag

Ontdek het op onze
nieuwe website:

Basisschool ‘De Klinker’ bestaat dit jaar
150 jaar: een mijlpaal in haar geschiedenis. Op zaterdag 2 juni organiseert de
school dan ook een heel speciaal schoolfeest. Vele Rotselaarse inwoners houden
prachtige herinneringen over aan hun
schooltijd in de voormalige ‘meisjesschool van Rotselaar’. We wensen de
school, de leerkrachten, de ouderraad en
alle kinderen van harte proficiat.

www.rotselaar.cdenv.be
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Zo zal de toekomstige speeltuin aan
‘De Meander’ eruitzien
15-03-2018
Anita van Santen

Tekeningnummer:
29700479
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Volg CD&V Rotselaar op
www.rotselaar.cd&v.be nieuw
cdvrotselaar

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

Op de hoogte blijven van #teamrotselaar?

