
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V
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Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

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!

Lokale contactpersoon
Frans Raiglot (frans.raiglot@skynet.be) 
rotselaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/cdvrotselaar

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Frans Raiglot

cdvrotselaar

Rotselaar
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Rotselaar, Werchter en Wezemaal
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Vaccinatiecentrum 
op volle kracht

Het coronavirus houdt Rotselaar nu al 
meer dan een jaar stevig in de greep. 
Ook in onze gemeente is de impact van 
deze crisis groot. Voor #teamrotselaar is 
het belangrijk dat de gemeente nu goed 
communiceert en steeds dicht bij haar 
inwoners, de verenigingen, de woon- en 
zorgcentra en haar ondernemers staat. 

Op voorstel van burgemeester Jelle 
Wouters heeft de gemeente Rotselaar 
een efficiënte quarantainecontrole uit-
gewerkt. Mensen die een risicocontact 
hebben gehad of besmet zijn met het  
coronavirus worden meteen persoonlijk 
door het LDC opgebeld en nauwlettend 
opgevolgd in overleg met de huisartsen. 
Inwoners in een noodsituatie worden 
actief geholpen. Zo garanderen we dat 
de quarantaineregels maximaal worden 
gerespecteerd en de verspreiding van 
het virus in Rotselaar onder controle 
blijft.

Tegelijk levert het vaccinatiecentrum in 
Rotselaar schitterend werk. Na het 
zorgpersoneel worden momenteel alle 
senioren, 60-plussers en risicopatiënten 
ingeënt met het coronavaccin. “Het is 
een nooit geziene logistieke operatie die 
we in goede banen leiden met de steun 
van heel wat enthousiaste vrijwilligers. 
Hoe meer mensen zich laten inenten, 
hoe sneller we samen het coronavirus 
verslaan".

DUURZAME LED-VERLICHTING 
VEROVERT ONZE GEMEENTE

Rotselaar besliste als eerste gemeente 
in Vlaanderen om alle straatlampen in 
onze gemeente om te schakelen naar 
nieuwe en duurzame ledverlichting. 
Deze gigantische uitdaging is een 
actie van het klimaatplan en 
vermindert de CO2-uitstoot.

Na de vier dorpscentra wordt nu ook 
de straatverlichting op de grote 
verbindingswegen vernieuwd. Recent 
kregen de Hellicht, de Vakenstraat, de 
Steenweg op Gelrode en de zijstraten 
ledlampen. Binnenkort volgt ook de 
Provinciebaan. Waar de ledlampen 
zijn geplaatst, gaat de verlichting ’s 
nachts gedimd weer aan. 

DE BEGRAAFPLAATS VAN  ROTSELAAR 
IS VERNIEUWD. DE WANDELPADEN 
TUSSEN DE GRAVEN ZIJN MOOI 
HERAANGELEGD EN DE INRICHTING 
IS VERGROEND.

EEN DUURZAME EN ECOLOGISCHE 
INRICHTING ZORGT VOOR EEN 
MILIEUVRIENDELIJK EN EEN BETER 
ONDERHOUD, TERWIJL HET GROEN 
ZORGT VOOR RUST EN HARMONIE. NA 
EEN EVALUATIE VOLGEN LATER OOK 
DE ANDERE BEGRAAFPLAATSEN.

Jelle Wouters
Burgemeester

Duurzaamheid

Begraafplaatsen



BELANGRIJKE INVESTERINGEN IN 2021
EXTRA AANDACHT VOOR FIETSPADEN
In 2021 blijven we zwaar investeren in de aanleg van veilige wegen en kwalitatieve fietspaden.

“Het is een belangrijk engagement van 
#teamrotselaar waar we sterk op willen 
inzetten” aldus schepen van Openbare 
Werken Carine Goris. 

Vakenstraat

Dit jaar gaat het vernieuwingsproject 
voor de Vakenstraat en de Steenweg op 
Gelrode van start. Na de zomer starten 
de werken. Er komt een gescheiden 
rioleringsstelsel voor regenwater en 
vuil water. Tegelijk wordt de steenweg 
vernieuwd met veilige oversteek-
plaatsen en brede fietspaden. Nadien 
volgt ook de tweede fase vanaf de 
Beukenlaan tot de rotonde in Zallaken. 
Ook hiervoor is ondertussen de bouw-
vergunning al goedgekeurd.

In dezelfde periode wil #teamrotselaar 
ook de fietspaden in de Hellichtstraat 
vernieuwen. Zo kan je binnenkort over 
het ganse traject 12 kilometer comfor-
tabel en veilig fietsen.

Fietsverbindingen

Op vraag van #teamrotselaar voorziet 
de gemeente meer budgetten voor de 
vernieuwing van de belangrijkste fiets-
verbindingen. Zo krijgt het Meanders-
pad, dat aansluit op de Vakenstraat, dit 
jaar een nieuwe asfaltlaag. Hiermee 
verbeteren we deze mooie en veel-
gebruikte fietsroute tussen Werchter en 
Rotselaar. Ook de Walstraat in Werchter 
krijgt als fietsstraat nog dit jaar een 
nieuwe asfaltlaag. 

Daarnaast blijft het belangrijk om de 
fietspaden ook beter te onderhouden. 
Deze beleidsperiode werd er al fiets-
padherstel uitgevoerd in onder andere 
de Nieuwebaan, de Tremelobaan en de 
Provinciebaan tussen de Dijlekant en 
Tarweland. Dit jaar is de Steenweg op 
Nieuwrode aan de beurt voor een goed 
fietspadenherstel en de vernieuwing 
van het fietspad op de bruggen over de 
autostrade.

Momenteel bereiden we bovendien 
ook de vernieuwing voor van de fiets-
paden langs de Steenweg op Holsbeek, 
de Langestraat, de Vijfde Liniestraat en 
de Nieuwebaan.

Voor elk project doen we zoveel 
mogelijk beroep op subsidies van de 
provincie of Vlaamse overheid.  Zo 
kunnen we meer investeren met een 
slim financieel beleid.

Veilige wegen

Bovendien worden ook delen van de 
Bessenlaan en de Beninksstraat dit jaar 
vernieuwd. De vernieuwingswerken in 
de Beatrijslaan en Galgenstraat op de 
Middelberg zijn bijna klaar.

#teamrotselaar gaat voor veilige 
en comfortabele fietspaden en 
goede fietsverbindingen tussen 
onze dorpscentra en trekpleisters.  
Zo stimuleren we het fietsgebruik, 
zowel voor woon-werkverkeer als 
recreatief gebruik.

Carine Goris
Schepen van Openbare 
werken

#TEAMROTSELAAR GAAT 
VOOR EXTRA 
KINDEROPVANG

Op voorstel van schepen van Gezin en 
Kinderopvang Nele Demuynck is er 
zopas een aanvraag ingediend om 
OCMW-kinderdagverblijf De Hummel-
tjes (Wezemaal) nog verder uit te 
breiden. 

Het project voorziet dat de infra-
structuur van De Hummeltjes wordt 
vergroot en er 8 extra opvangplaatsen 
voor baby’s en peuters bijkomen. 

Voor #teamrotselaar is een uitgebreid 
aanbod van kwalitatieve en flexibele 
kinderopvang belangrijk. “Zo steunen 
we onze ouders in de uitdagende 
combinatie van werk en gezin” vertelt 
schepen Nele Demuynck.

Rotselaar telt nu reeds 5 kinderdag-
verblijven en 5 onthaalmoeders met in 
totaal 225 opvangplaatsen. Na de 
zomer start er in Werchter bijkomend 
ook een nieuwe onthaalmoeder met 
nog eens 8 extra opvangplaatsen.  

Nele Demuynck
Schepen van Gezin en 
Kinderopvang

#TEAMROTSELAAR 
LAAT NIEMAND ACHTER

Met een vernieuwd sociaal beleid 
zetten we vandaag actief in op het 
versterken van de sociale samen-
hang. Rotselaar is een warme 
gemeente waar iedereen zich thuis 
moet voelen. 

De coronacrisis stelt verschillende 
mensen voor problemen, zowel 
financieel als emotioneel. Voor 
#teamrotselaar is het belangrijk om 
maximaal in te zetten op de 
ondersteuning van onze inwoners in 
nood en hen de gepaste hulp aan te 
bieden. 

In 2021 is het budget van het OCMW 
verhoogd met €164.000. In de coro-
najaren 2020 en 2021 gaat er in 
Rotselaar €252.500 extra naar 
sociaal beleid. Tegelijk worden de 
extra premies direct ingezet om 
mensen met problemen concreet te 
helpen. De medewerkers van het 
Sociaal Huis en Lokaal Diensten-
centrum leveren hiervoor 
schitterend werk.

In Rotselaar startte de vrijwilligers-
organisatie ’t KOMtvanPAS een 
sociale kruidenier met kwaliteits-
voeding en basisproducten voor wie 
het moeilijk heeft. #teamrotselaar 
dankt deze vrijwilligers voor hun 
engagement! Het Sociaal Huis 
stimuleert dit project met een 
jaarlijkse subsidie en ondersteunt  
de samenwerking met inzet en de 
kennis van de OCMW-medewerkers. 

We investeren de komende jaren ook 
sterk in sociaal wonen met 120 
nieuwe woningen. In 2021 wordt het 
eerste project met 62 sociale 
woningen in een groene buurt al 
gerealiseerd op de site naast de 
school in Werchter. Tegelijk worden 
de plannen voor de vernieuwing van 
de Sint-Antoniuswijk in Rotselaar 
momenteel voorbereid.

De gemeente start een zoektocht naar 
nieuwe straatnamen. Ook de inwoners 
zullen binnenkort zelf voorstellen 
kunnen doen dankzij een  participatie-
project onder leiding van een nieuwe 
commissie. 

Schepen van cultuur Patrick Vervoort: 
“We willen de eigenheid van onze 
boeiende gemeente in de kijker zetten. 
Straatnamen bieden een unieke kans 
om belangrijke dorpsfiguren of 
typische kenmerken van de streek 
onder de aandacht te brengen. We 
hopen hierbij op veel leuke suggesties 
van onze inwoners.”

Tegelijk  biedt dit  project dé kans om 
ook  meer   vrouwelijke namen in  het 
straatbeeld te brengen.
#meervrouwopstraat #teamrotselaar

NIEUWE STRAATNAMEN 
GEZOCHT

Patrick Vervoort
Schepen van Cultuur

Openbare werken
Sociaal beleid


