
Deze zomervakantie verhuist de nieuwe 
kleuterschool in Werchter naar een 
prachtige nieuwbouw.

De gemeente investeert meer dan 2,6 miljoen 
euro in dit nieuwbouwproject voor de 
kinderen van Werchter. De nieuwbouw van 
‘De Kameleon’ wordt gerealiseerd naast de 
huidige lagere school met een centrale 
doorgang die de beide speelplaatsen 
verbindt.

Daarnaast zijn er heel wat vernieuwings-
werken uitgevoerd in de lagere school van 
Werchter en basisschool ‘De Straal’ in 

Rotselaar. En aan de school ‘Het Nest’ in 
Wezemaal kocht de gemeente ook een 
nieuwe speelgrond aan voor de kinderen.  De 
gemeente kreeg op het einde van het 
schooljaar van de Vlaamse overheid dan ook 
een positief attest voor haar school- 
gebouwen.

Onder impuls van CD&V investeert de 
gemeente heel sterk in onze scholen. We 
blijven ons dan ook graag inzetten voor goed 
onderwijs voor onze Rotselaarse gezinnen. 
"Want de kinderen zijn onze toekomst" 
vertelt schepen van onderwijs Dirk Jacobs.

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

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Frans Raiglot
(frans.raiglot@skynet.be)
rotselaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/rotselaar.cdenv

in ROTSELAAR
Rotselaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Rotselaar juli 2019

ROTSELAAR, 

een veilige & groene gemeente 
waar het gezond is om te leven en 
onze inwoners volop genieten.
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Met een nieuw team en een jonge 
burgemeester waait er een frisse 
wind door onze gemeente. Ook 
tijdens de zomermaanden werken 
we verder aan het nieuwe  toekomst-
plan voor Rotselaar.  

We gaan resoluut voor een groene 
gemeente met ruimte om betaalbaar 
te wonen, gezond te leven en veel te 
genieten. Met veilige & fiets-
vriendelijke woonbuurten en een 
ambitieus sociaal beleid. Bovendien 
kiezen we voor meer inspraak en een 
open communicatie.

Er is al hard gewerkt aan de concrete 
uitwerking van deze plannen. Sinds 
mei wordt ook de mening gevraagd 
van de nieuwe adviesraden en 
nemen we de input van de oppositie 
mee. In het najaar stellen we je dan 
een uitgewerkt en financieel 
haalbaar plan voor. De startnota 
'Visie en ambitie voor Rotselaar' 
staat nu al op onze website! 

LED-verlichting in Rotselaar

Interview met Patrick Vervoort

          Nieuwe kleuterschool in Werchter

OPENING NIEUWE KLEUTERSCHOOL IN 
WERCHTER NA ZOMERVAKANTIE



De uitstoot van vervuilende CO2 
zal in Rotselaar hierdoor dalen 
van 141 ton CO2 tot 84 ton. Het 
energieverbruik zal bovendien 
dalen van 608.859 kWh naar 
362.915. kWh.

Rotselaar schakelt als
eerste over naar LED-
verlichting!

Fietsveilige school
De wachtzone aan de school in 
Heikant is recent vernieuwd. Dat is 
goed voor de veiligheid van de 
kinderen aan hun school.
“De auto’s rijden in één richting en 
maken een lus naar de Regastraat en 
Schoolstraat, die allebei zijn ingericht 
als fietsstraat. En nu is ook de 
wachtzone voor de ouders volledig 
verkeersvrij gemaakt”, vertelt schepen 
van Mobiliteit Carine Goris.
De wachtzone is een mooi voorbeeld 
van een goede samenwerking tussen 
ouderraad, school en gemeente.
Veiligheid is onze prioriteit!

100%  energiezuinige ledverlichting
Rotselaar kiest ervoor om het volledige 
netwerk van openbare verlichting om te 
schakelen naar energiezuinige led- 
verlichting. Het is een initiatief van het 
Klimaatactieplan waarmee we de CO2-
uitstoot in onze gemeente met 20% 
verminderen.

De gemeenteraad besliste om het 
volledige verlichtingsnetwerk over te 
dragen aan Fluvius. Rotselaar is de eerste 
gemeente in Vlaanderen die zich en-
gageert voor zo'n grote omschakeling. We 
ontvangen hiervoor een overname-
bedrag van 126.000 euro. Door samen te 
werken met Fluvius spaart de gemeente 
maar liefst 525.000 euro uit.

Fluvius engageert zich om ten laatste op 
twaalf jaar tijd het hele verlichtings-
netwerk om te schakelen naar led-
verlichting. Vooraf maakt het gemeente-
bestuur een lichtplan op waarin staat 
welke straten en gebouwen eerst worden 
vernieuwd. "We geven daarbij voorrang 

aan woonbuurten, drukke verkeers-
punten, fietsroutes en schoolbuurten", 
zegt schepen van Wonen Dirk Claes.   En 
we kijken of de periode van twaalf jaar ook 
kan worden ingekort zodat alles nòg 
sneller kan worden afgerond.

Duurzaam en milieuvriendelijk
Een openbaar verlichtingsnetwerk op 
ledverlichting biedt heel wat voordelen. 
Zo zal de vervuilende CO2-uitstoot en het 
energieverbruik fiks dalen. Een ledlamp 
gaat veel langer mee, is moderner en biedt 
heel wat mogelijkheden. Zo kunnen de 
straatlampen op bepaalde momenten 
ook worden gedimd zodat ze zachter gaan 
branden en nog minder verbruiken. 

"Rotselaar profileert zich zo als een 
duurzame en milieuvriendelijke ge-
meente" vertelt  burgemeester Jelle 
Wouters.

Wat was het mooiste moment tot nu toe? 
De eedaflegging was natuurlijk heel 
speciaal. Vooral voor mijn vader Fred was dit 
een mooi moment. Hij was zelf  lang 
voorzitter van de Sportraad. Er zitten 9 
nieuwkomers in de gemeenteraad en je 
voelt dat er een nieuwe wind waait. We 
nemen heel wat leuke initiatieven, zoals de 
opening van het archeologische speel- 
terrein in de Wijngaard.

Je hebt een ruim pakket van bevoegd-
heden, hoe pak je dit aan?
Het is een hele boterham. Dit bestuur doet 
het met een schepen minder. Daarom heb ik 
mijn job in Brussel gestopt en ga voluit voor 
onze gemeente. Ik ben bevoegd voor 
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, 
toerisme en erfgoed. Vanaf volgend jaar 
neem ik ook financiën en ICT over van Dirk 
Jacobs. Ik zal goed waken over de 
portemonnee van onze gemeente. Eerst 
heb ik goed geluisterd naar de 
medewerkers, de adviesraden en de vele 
inwoners. Daarmee ga ik nu aan de slag.

Je kent onze gemeente heel goed. Zijn er 
nog dingen die je echt trots maken? 
Met Rock Werchter, het Meer en de 
Wezemaalse wijncultuur hebben we veel 

troeven. En de paardenprocessie is een 
prachtige traditie die Werchter in ere houdt. 
Met de Beninks- en Wijngaardberg is 
Rotselaar ook landschappelijk een pareltje. 
En op de Demerdijk worden het meeste 
fietsers geteld in de provincie! Dat 
stimuleert om te investeren in nieuwe 
fietspaden. En met het nieuwe cultuur-
seizoen van Verdiep 2 brengen we o.a. Jan 
De Wilde, Roos Van Acker, Marcel Vanthilt, 
Pascale Platel en Guy Swinnen naar 
Rotselaar.

Wat zijn je doelen. Op wat mogen we jou 
afrekenen?
We zullen met de bibliotheek verder 
moderniseren en evolueren mee met de 
nieuwe tendensen. Aan het Meer moeten de 
gebouwen  vernieuwd worden en is er nood 
aan meer gezellige initiatieven. En met het 
landschapspark van Rock Werchter kunnen 
we voor extra beleving zorgen. Samen met 
de verenigingen en buurtcomités zorgen we 
dat mensen elkaar ontmoeten en inwoners 
genieten in hun eigen buurt. Zo’n leuke 
initiatieven zijn de kermiscomités en de 
Reuzenstoet in september. Zelf sta ik als 
schepen ook sterk open voor vernieuwende 
ideeën van inwoners. Laat maar komen, zou 
ik zeggen!

Een veilige inrichting van het Hoogland.

Leefbaar Hoogland
Hoogland, Hermanstraat en Kleine 
Molenweg in Werchter zijn feestelijk 
geopend na riolerings- en 
wegenwerken. De straten hebben nu 
gescheiden riolering en zijn volledig 
nieuw ingericht. Het nieuwe 
rioleringsstelsel scheidt het vuile 
afvalwater van het regenwater, 
vooraleer het wordt afgevoerd naar de 
beken. Tegelijk is ook de straat 
grondig vernieuwd voor een leefbare 
en verkeersveilige buurt. 

INTERVIEW MET PATRICK VERVOORT
Patrick Vervoort is kersvers schepen. Hij heeft heel wat ervaring in de 
gemeenteraad en is de drijvende kracht achter 'Tennisclub Wezemaal'. 
Patrick blikt in dit interview terug op zijn eerste maanden als schepen.




