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NIEU GEBOORTEBOS
Er is een nieuw geboortebos aangeplant in Wezemaal. Meer dan
160 kinderen plantten er samen met hun familie een boom. Dankzij de
actie van het geboortebos worden er in Rotselaar jaarlijks vele nieuwe
bomen aangeplant. Het stimuleert tegelijk onze jonge gezinnen om
mee te werken aan de ambitie om een groene gemeente te blijven.

Op een perceel van ongeveer 65 are werd
zo’n 7,5 are aangeplant met wintereik en
els. Ook de komende jaren zal dit perceel

verder gevuld worden met inheemse
bomen. Inheemse bomen leven in harmonie met de rest van de lokale natuur en bevorderen de biodiversiteit. Aan het Hellegat
werden de afgelopen jaren al meer dan
1000 nieuwe bomen aangeplant!

Met de actie #ikkooplokaal stimuleren we
elke inwoner om bij de lokale winkels te
kopen. Ze bieden een ruim assortiment van
kwaliteitsvolle producten en staan garant
voor een persoonlijke service op maat.
Service die je online niet hebt. Ook de

Door het goede voorbeeld te geven, wil de
gemeente onze inwoners stimuleren om
bomen op hun perceel te behouden en ook
zelf extra bomen aan te planten.

#teamrotselaar vindt groen in onze gemeente belangrijk en ijvert daarom voor

TROTSBON #IKKOOPLOKL
Onze handelaars en horeca openen hun
deuren eer! Daarom steekt het
gemeentebestuur ze een hart onder de
riem. Elk gezin ontvangt een aardebon
van 15 euro die je kan gebruiken bij de
lokale ondernemers. “Een cadeau voor
onze inoners dat goed is voor de lokale
economie” aldus burgemeester Jelle
outers.

meer groene (speel)zones. Want meer
bomen zijn goed voor natuur en klimaat.

horeca verdient onze steun. Het
zomerseizoen is de ideale kans om een extra
bezoekje te brengen aan de gezellige cafés
en restaurants in onze gemeente.
Rotselaar is een ondernemersvriendelijke
gemeente zonder specifieke ondernemingsbelasting. Bovendien besliste de
gemeenteraad om ook de markten dit jaar
vrij te stellen van standgeld ter ondersteuning van onze marktkramers.
De gemeente zorgde er ook voor dat de
subsidiedossiers van de verenigingen dit
jaar in sneltempo werden verwerkt en de
subsidies vervroegd zijn uitbetaald. En de
sportverenigingen krijgen voor de zomer al
een voorschot op de rekening!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en
ga de conversatie aan!
U lokale contactpersoon:
Frans Raiglot
(frans.raiglot@skynet.be)
rotselaar.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdvrotselaar/
U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden

v.u.: Frans Raiglot, Beukenlaan 14, 3110 Rotselaar

Voor nieuwe bomen is veel plaats nodig.
Het nieuwe geboortebos bevindt zich aan
speelbos’t Waterdraakje tussen de Vleugtweg en de Bosweg. Nu is het speelbos dus
uitgebreid met een heus geboortebos.

Samen
tegen corona
#teamrotselaar

BURGEMEESTER JELLE
OUTERS OVER NPK
VN CORONCRISIS IN
ROTSELR
Focus op gezondheid, daadkracht en communicatie

ERKEN IN ROTSELR,
ERCHTER EN EZEML
De Haneijk en de alenstraat zijn vernieud. Deze straten kregen gescheiden riolering
en zijn verkeersveilig ingericht om de leefbaarheid van de buurt te versterken. De realisatie
van deze projecten is belangrijk voor ons milieu. Dankzij de nieue riolering ordt het regenen afvalater gescheiden en zuivert men het vuile ater vooraleer het af te voeren naar de
beken en rivieren. Zo zorgen e voor propere aterlopen in onze gemeente.

Hoe heb je deze maanden ervaren?
Het is een ongeziene crisis sinds WOII. Ook
in Rotselaar zijn er zieken en spijtig genoeg
mensen aan corona overleden. Het was dus
cruciaal om snel en daadkrachtig te
handelen om onze inwoners te beschermen. De cijfers bewijzen dat dit gelukt is.
Daarnaast was het belangrijk om goed te
communiceren en bereikbaar te zijn.
Tijdens een crisis moet je dicht bij jouw
mensen blijven. Onze politie zette extra
ploegen in voor sensibilisering en
handhaving. Meer dan 85 boetes zijn uitge-

en de sociale dienst zet zich extra in voor wie
getroffen is in deze moeilijke tijd.
Wat zal je altijd bijblijven?
De verhalen van familieleden van slachtoffers en de eenzame begrafenissen zijn
verschrikkelijk. Anderzijds hebben onze
inwoners zich enorm ingezet. Het engagement van verplegend personeel, dokters,
leerkrachten en het enthousiasme van vele
vrijwilligers, bijvoorbeeld bij de bedeling
van mondmaskers, is ongelofelijk en werkte
aanstekelijk. Het bewijst dat Rotselaar een

Steun aan studenten
In de Hanewijk is de straat vernieuwd met een
toplaag asfalt. De bochten en bermen zijn
verstevigd met grasdallen. Ook de brug op de
grens met Haacht is vernieuwd. Voor de biodiversiteit zijn er paddenoversteken aangelegd
onder de straat. Cindy Ryckmans: “De werken in
onze straat zijn vlot verlopen en de weg is mooi
aangelegd. De buurt is tevreden met het
eindresultaat!”
In de Walenstraat zullen rijbaankussens en wegversmallingen de snelheid van het verkeer
afremmen. Fietsers kunnen veilig doorrijden. Om
zwaar verkeer te weren komt er een ANPRcontrole. En het verkeersplateau in de Vrijheidsstraat wordt verbeterd aangelegd in asfalt.
Buurtbewoonster Mia Van Cleynenbreugel blikt
terug: “Het waren moeilijke werken, maar we zijn
gelukkig dat we binnenkort in een nette en
vernieuwde buurt wonen”.

Rotselaar Helpt
#teamrotselaar

In de Torenhoflaan en de Heirbaan zijn
fietssuggestiestroken aangebracht die de aandacht vestigen op de vele fietsers. Binnenkort
wordt de Heirbaan (tot de Bessenlaan) ook
heringericht om meer ruimte te geven aan
fietsers. In Wezemaal is het Rodesevoetpad, een
veilige voet- en fietsweg langs de school Het Nest,
afgegraven en verbeterd aangelegd. Net zoals de
stationsparking in de Langestraat, tegenover de
kippenwinkel, ook een opfrisbeurt kreeg tijden de
coronaweken.

“MET TL VN ERKEN
ZORGEN E VOOR VEILIGE,
LEEFBRE BUURTEN EN
PROPERE RIVIEREN IN ONZE
GEMEENTE” VERTELT
SCHEPEN VN OPENBRE
ERKEN CRINE GORIS.

Om deze moeilijke blokperiode tot een
goed einde te brengen, richtte de
Jeugddienst voor de Rotselaarse
jongeren een ‘coronaproof’ studieruimte in. De jeugdraad nam daarvoor
het initiatief. In zaal Concordia komen
studenten zich nu dagelijks voorbereiden op hun eindexamens. Met
een inschrijfsysteem, toezichthouders, hygiënische maatregelen en de
veiligheidsafstand voldoet deze ‘silent
place’ aan alle coronaregels.
schreven bij ernstige overtredingen tegen
de coronaregels.
Wat heb je hieruit geleerd?
De flexibiliteit van onze gemeente is groot.
We hebben op korte tijd veel verwezenlijkt.
Van beschermingsmateriaal voor zorgverleners, extra digitale dienstverlening en
mondmasker voor alle inwoners. De focus
ligt ook op steun voor onze 2 rusthuizen, de
7 scholen, de vele handelaars en verenigingen. De zwakste inwoners kunnen rekenen op extra initiatieven. Alle 80-plussers
werden gebeld; met het platform Rotselaar
Helpt worden inwoners concreet geholpen

warme gemeente is met het hart op de juiste
plaats! En natuurlijk is het heel spijtig dat de
festivals niet doorgaan, dat is nog nooit
gebeurd in de 45-jarige geschiedenis van
Rock Werchter. We kijken dus al uit naar de
festivalzomer van volgend jaar!

“Jongeren kunnen zich thuis niet altijd
goed concentreren of het ontbreekt er
aan de nodige ruimte of rust om te
blokken. De bibliotheken in de scholen
zijn nu gesloten. Daarom biedt deze
studieruimte een goed alternatief. Op
het ideeënplatform ‘Maak je buurt
mee’ was dit trouwens een populair
voorstel” vertelt schepen voor Jeugd
en Onderwijs Nele Demuynck.
#teamrotselaar wenst alle studenten
goede examens en een deugddoende
zomervakantie!

