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BESCHERMING GROEN EN BOMEN
De regels om te bouwen in de woonparkgebieden Heikant- en
Middelberg worden verstrengd op initiatief van CD&V Rotselaar. Zo
wordt het groene en bosrijke karakter er ook in de toekomst
gegarandeerd.

CD&V Rotselaar vindt het belangrijk dat ze
voluit kunnen rekenen op de gemeente.
“Jaarlijks geven we meer dan €125.000
subsidie aan het verenigingsleven. En de
uitleendienst stelt gratis materiaal ter
beschikking dat ook ter plaatse wordt
afgeleverd. De uitleendienst zal de
komende jaren ook verder worden
vernieuwd” vertelt schepen van Cultuur

Patrick Vervoort.
Naast de werkingsmiddelen zijn er ook
projectsubsidies beschikbaar voor speciale
activiteiten. Zo kregen de Reuzengilde,
Davidsfonds, jeugdhuis Mena en scouts
Rotselaar het voorbije jaar een extra duwtje
in de rug voor hun evenementen.
Binnenkort kunnen trouwens ook inwoners
met een vernieuwend idee een aanvraag
indienen voor een projectsubsidie. “Met dit
nieuwe initiatief willen we onze inwoners
betrekken en leuke evenementen voor het
hele dorp nog meer stimuleren” aldus
schepen Patrick Vervoort.

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
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Het Nieusblad verkoos Rotselaar
onlangs tot de plezantste gemeente van
het hele arrondissement. Onze dorpskernen bruisen van leven en activiteiten
dankzij de vele verenigingen, sportclubs,
jeugdhuizen, kermis- en buurtcomités.
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"Deze nieuwe initiatieven zorgen ervoor dat
we een groene gemeente blijven. We
ontwikkelen een toekomstgerichte visie en
doen controle op de naleving van de regels"
vertelt burgemeester Jelle Wouters.
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Daarnaast heeft de gemeente sinds begin
dit jaar een speciale Cel Handhaving. Deze
zorgt ervoor dat de regels ook in de praktijk
worden nageleefd. Bouwmisdrijven of
milieu-overtredingen worden zo beter
opgevolgd en leiden tot herstel en sancties.
Het actief behoud van groen en het
tegengaan van illegale boomkap is één van
de prioriteiten.
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Deze woonparkgebieden zijn gelegen in
bouwzone, maar met de nieuwe verordening worden de bouwregels er aangepast.
De percelen moeten onder andere een
grotere oppervlakte, perceelsbreedte en diepte hebben zodat er meer bomen
bewaard blijven. Zo beschermen we de
groene open ruimte in onze gemeente.

Pad rond
de Plas
Vernieud

NELE DEMUYNCK GT
VOLUIT VOOR JEUGD EN
JONGE GEZINNEN
Nieue schepen neemt fakkel over van Dirk Jacobs.

VERNIEUING
STTION EZEML
Het station van ezemaal is het mobiliteitsknooppunt in onze gemeente. CD&V Rotselaar
is daarom vragende partij om de stationssite te vernieuen. Na lange onderhandelingen
tussen de gemeente, NMBS en Infrabel zijn de plannen klaar en orden de noodzakelijke
investeringsbudgetten voorzien. Tegelijk komt ook de realisatie van de fietssneleg in een
stroomversnelling. Zo erken e in Rotselaar aan de mobiliteit van de toekomst.

Er komt een ondertunneling van de Langestraat
zodat de doorstroming van het autoverkeer
verbetert en de veiligheid van de pendelaars is
verzekerd. Reizigers moeten zo de spoorweg niet
meer oversteken wat nu voor gevaarlijke situaties
zorgt.
Daarnaast gaan we voor de vernieuwing van de
stationsomgeving met verhoogde en verharde
perrons, beveiligde en overdekte fietsenstallingen en goed onderhouden autoparkings.
Tegelijk werken we aan de plannen voor een
fietssnelweg die het station van Wezemaal als
mobipunt verbindt met Leuven en Aarschot. Zo
loopt de fietssnelweg met een fietsbrug over de
Langestraat. Deze fietsroute kan ook zorgen voor
een fietsverbinding tussen de Kruisboogstraat en
Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt.
“Na intensieve onderhandelingen zit dit project

Slim Samenleven
#teamrotselaar

Je runt mee een familiebedrijf, moet je
de tijd nu anders verdelen? Loes en Stien
zijn best fier op hun mama en weten dat ze
op mij kunnen blijven rekenen. Ik maakte de
keuze om deeltijds te werken en behoud de
band met het ondernemerschap. Zo maak
ik de brug tussen de handelaars, ondernemers en de gemeente.
Je hebt een ambitieus toekomstplan
voorgesteld. Welke zaken springen er
bijzonder uit voor jou?

om al onze schoolroutes veilig in te richten.
Je bent ook schepen voor Jeugd, wat
zijn de plannen? Zelf kom ik uit de scouts
en mijn kinderen gaan naar de chiro. Ik heb
me ook jarenlang in de jeugdraad
geëngageerd. Ik wil mee de creatieve
jeugdcultuur promoten met de vernieuwing
van Jeugdhuis Mena en het skatepark op
domein ‘Ter Heide’. En aan de zwemzone op
domein Ter Heide komt er een nieuwbouw.

Nieue speelterreinen
Op initiatief van schepen Nele
Demuynck startte de gemeente een
bevraging voor de speelterreinen in de
Rigessel. Iedereen kon originele
ideeën geven via leuke speelkaarten
en een online participatieplatform.
Speelpleintjes in de woonbuurten
zorgen voor speelplezier bij de
kinderen en ontspanning voor jonge
gezinnen. Het onderhoud van de
verschillende gemeentelijke speelpleintjes wordt nu verbeterd.

nu in een stroomversnelling. We trekken binnenkort met de nieuwe plannen naar onze inwoners.
De realisatie moet dan snel volgen zodat de hele
stationsomgeving tegelijk kan worden aangepakt. We zijn vragende partij om de dienstregeling tijdens de werken te behouden”
bevestigt schepen van Mobiliteit Carine Goris. Zo
zet #teamrotselaar in op een beter aanbod van
openbaar vervoer en een kwalitatieve fietsverbinding.

“DE ONDERTUNNELING VN
DE SPOOREG IS GOED
VOOR DE VEILIGHEID VN DE
TREINREIZIGERS EN DE
DOORSTROMING VN HET
UTOVERKEER” VERTELT
BURGEMEESTER OUTERS.

Voor onze gemeentescholen investeren we
elk jaar €700.000 in moderne schoolgebouwen. Bovendien komen er in alle
scholen nieuwe digitale borden en krijgt
elke leerkracht een laptop om de lessen te
digitaliseren.
Wat doet de gemeente voor de vrije
scholen? We steunen De Rank en De Klinker
voluit. Zo wordt het busvervoer en het
middagtoezicht van de leerkrachten mee
betaald door de gemeente. Bovendien
krijgen alle oudercomités een subsidie voor
hun uitstekende werk. En we kiezen ervoor

Een andere belangrijk domein is Gezin?
Als jonge mama sluit dit sterk bij me aan. We
breiden het aanbod kinderopvang nog uit
en zetten in op leuke naschoolse activiteiten. Daarnaast werk ik aan een gevarieerd
aanbod vakantiekampen.

Omdat de Rigessel een centrale
woonbuurt is, investeert de gemeente
dit jaar €50.000 voor nieuwe speeltoestellen. “We hebben eerst geluisterd naar de ideeën van de
kinderen en buurtbewoners zelf. Deze
succesvolle bevraging leverde meer
dan 400 positieve reacties waarmee
we aan de slag gaan” aldus schepen
Nele Demuynck.
Er wordt gezorgd voor variatie. Het
ingesloten pleintje is met kleine
speeltuigen vooral bedoeld als rustige
verblijfsruimte voor kleuters, (groot)ouders en buurtbewoners. Het grote,
open speelterrein wordt ingericht voor
de lagere schoolkinderen en tieners
met avontuurlijke speel- en beweegtoestellen. Het nieuwe speelterrein
wordt deze zomer geopend!

