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ROTSELAAR,
een jonge & dynamische gemeente
met zeven prachtige scholen
en nieuwe kansen voor de jeugd!

In Werchter is de splinternieuwe
kleuterschool goed ingespeeld. De
gemeente investeerde meer dan 2,6
miljoen euro in dit prachtige nieuwbouwproject met veel groen voor
de kinderen en leerkrachten van
Werchter.

Sportoase blijft investeren in de vernieuwing van materiaal en aanbod.
Zopas is €9.000 geïnvesteerd in een nieuwe
volleybalinstallatie voor de Rotselaarse
sportclubs. Sporthal ‘De Meander' werd
uitgerust met een complete wedstrijdinstallatie van de hoogste kwaliteit.
Daarnaast is er ook in de Indoor Cyclingruimte geïnvesteerd in nieuwe fietstoestellen.
De afgelopen zeven jaar trok het Sportoasecomplex maar liefst 550.000 zwemmers. Ook
de andere activiteiten lokten al 100.000
geïnteresseerde sporters naar domein Ter

Heide, dé recreatiesite van Rotselaar. Meer
dan 400 kinderen nemen wekelijks deel aan
één van de zwemlessen in Sportoase Ter
Heide. De Rotselaarse Sportoase mocht
bovendien ook haar 100.000ste deelnemer
aan de groepslessen verwelkomen!
CD&V Rotselaar is tevreden dat de beide sites
van Sportoase zoveel succes hebben. "Zo is
én blijft Rotselaar de sportiefste gemeente in
onze regio en dit zowel voor de clubsporten
als voor de individuele sportliefhebber"
aldus schepen Dirk Jacobs. #teamrotselaar

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 lokale contactpersoon:
Frans Raiglot
(frans.raiglot@skynet.be)
rotselaar.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/rotselaar.cdenv
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

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

VERNIEUWING SPORTHAL

“Voor het gemeentebestuur is
kwalitatief onderwijs een prioriteit”
vertelt schepen Dirk Jacobs. “Sterk
onderwijs hoort thuis in moderne en
goed uitgeruste schoolgebouwen.
Daarom investeert de gemeente
jaarlijks heel wat middelen in de
gemeentelijke scholen.”
Ook in school ‘Net Nest’ in Wezemaal
is een groots vernieuwingsproject
gerealiseerd voor 461.000 euro met
100.000 euro subsidie. De kleuterklassen en de sportzaal werden ook
ingericht met milieuvriendelijke
maatregelen.

Sterk veiligheidsbeleid
Nieuw Mobiliteitsplan
Vernieuwing sporthal

Burgemeester gaat voor
een sterk veiligheidsbeleid
Onze politiezone heeft zopas een speciale
ANPR-wagen in gebruik genomen. Deze is
uitgerust met camera's en nummerplaatherkenning om geparkeerde en
rijdende auto’s te traceren. De agenten
worden meteen gealarmeerd en kunnen
direct ingrijpen. Zo kunnen verdachte
voertuigen, gestolen nummerplaten, nietverzekerde/gekeurde auto's opgespoord
worden. De wagen wordt ook ingezet om
inbraakbendes op te sporen.
Door de investering in dit voertuig en het
ANPR-cameraschild op de gewestwegen
ligt de kans op detectie in onze gemeente
een heel stuk hoger dan voordien.
Daarnaast is er ook een derde mobiele
snelheidscamera aangekocht die de
politie vanaf 2020 inzet tegen snelheidsduivels. Zo zorgen we voor een actief vei-

ligheidsbeleid en een verhoogde pakkans
in Rotselaar.

Heraanleg fietspaden
Nieuwebaan

Bovendien wordt er een studie uitgevoerd
voor de oprichting van een nieuwe
politiezone. Er zijn nieuwe vormen van
criminaliteit en andere verwachtingen
vanuit de bevolking. Er is dus meer nood
aan handhaving en specialisaties in het
politiewerk.
“Een nieuwe politiezone met Aarschot kan
de efficiëntie verbeteren waardoor de
dienstverlening voor de inwoners wordt
versterkt. Daarbij moet de lokale politie
steeds toegankelijk en laagdrempelig
blijven met een goed uitgebouwde
wijkwerking” aldus burgemeester Jelle
Wouters.

NIEUW MOBILITEITSPLAN
Carine Goris is schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Als voorvechter
van een mobiliteitsswitch gaat ze resoluut voor een nieuw mobiliteitsplan. “De
tijd is gekomen om het anders aan te pakken” zegt ze verzekerd.
"De politie moet over voldoende
mensen, middelen en capaciteit
beschikken om een daadkrachtig veiligheidsbeleid te
kunnen garanderen" vertelt
burgemeester Jelle Wouters.

Interview met schepen Carine Goris aan de fietsbrug in Werchter
Wat zijn de nieuwe ambities en plannen?
Onze inwoners verwachten gedurfde
keuzes. Daarom werken we aan een nieuw
mobiliteitsplan met een sterke visie voor de
toekomst. We doen dit met veel participatie
zodat de bevolking mee bepaalt hoe het
nieuwe plan eruit ziet.
De inspraakavonden waren een succes.
Wat leeft er bij onze inwoners?
Het sluipverkeer moeten we uit de
woonbuurten houden. Daarnaast vragen ze
de politie om meer verkeerscontroles. We
zorgden dit jaar voor serieuze investeringen
in vernieuwde schoolomgevingen in
Heikant en Werchter. Dat is goed voor de
veiligheid van onze kinderen. Gelukkig
gebruiken steeds meer inwoners de fiets dus
we gaan investeren in een betere fietsinfrastructuur. Concreet ga ik deze beleidsperiode voor 20 km nieuwe fietspaden
en vernieuwde voetpaden.
Daarnaast komt er een fietssnelweg tussen
Aarschot en Leuven. En de bestaande
fietspaden zullen beter onderhouden
worden.
Komen er ook nog nieuwe fietsstraten?
Eerst gaan we de bestaande fietsstraten
beter inrichten. Veel bestuurders kennen de

Team Rotselaar klaar voor de picknick van de burgemeester.

regels in een fietsstraat nog niet. Dit jaar
wordt er 50.000 euro geïnvesteerd om de
verkeersveiligheid en herkenbaarheid van
fietsstraten te verhogen met extra
signalisatie, infoborden en snelheidsradars.

De Nieuwebaan in Werchter is zopas door
het Agentschap Wegen en Verkeer
Vlaanderen overgedragen aan de
gemeente Rotselaar. Nu deze steenweg
een gemeenteweg is geworden, start
Rotselaar met een vernieuwings- en
rioleringsdossier. De fietspaden bevinden
zich er in een slechte staat. In afwachting
van het volledige vernieuwingsproject
voert het gemeentebestuur nog dit jaar al
een onderhoudsbeurt uit van 50.000 euro
voor de fietspaden #veiligfietsen.

Vernieuwing cultuurzaal Jack-Op
De hoofdbanen zijn van het Vlaams
Gewest. Is dat niet frustrerend?
Het stappenplan voor de gewestwegen
wordt verder uitgevoerd. Na de nieuwe
Haachtsesteenweg vernieuwen we binnenkort ook de rotonde en de Steenweg op
Holsbeek richting E314 met veilige
fietspaden en een bypass naar Wezemaal.
Hopelijk kunnen we nog dit jaar de plannen
voor de heraanleg van de Aarschotsesteenweg voorstellen om bij de Vlaamse
regering een subsidieaanvraag in te dienen.

In de cultuurzaal Jack-Op worden vernieuwingswerken uitgevoerd. De foyer
krijgt gordijnen die de ruimte mooier
zullen inkleden. In de grote zaal komen er
geluids- en lichtdempende gordijnen die
op een vaste infrastructuur zullen worden
bevestigd. Dit is goed nieuws voor de
inwoners en de verenigingen die de zaal
vaak gebruiken voor activiteiten en
voorstellingen.

Zijn er plannen voor openbaar vervoer?
De rotonde in Rotselaar moet een
knooppunt worden met Lijnbussen om het
kwartier naar Leuven. En we werken aan een
vernieuwde stationsomgeving in Wezemaal
met een ondertunneling van de spoorweg
om de veiligheid van de pendelaars en de
doorstroming van het autoverkeer te
verbeteren.

De foyer van de cultuurzaal Jack-Op

