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NLEG FIETSSNELEG GESTRT
De eerste fase van de werken aan de fietssnelweg (F25) Aarschot Leuven is gestart in Rotselaar. De fietssnelweg is een ambitieus
mobiliteitsproject dat zorgt voor een betere en veilige fietsinfrastructuur in onze gemeente.

"Kwalitatieve fietsroutes zijn een prioriteit
voor #teamrotselaar. De fietssnelweg zal

zorgen voor een rechtstreekse verbinding
van Wezemaal station naar Leuven en
Aarschot” vertelt schepen van Mobiliteit
Carine Goris.
De aanleg van de fietssnelweg wordt in fase
2 aangevuld met de vernieuwing van de
stationsomgeving in Wezemaal en de
aanleg van een tunnel gecombineerd met

ROTSELR BERM(D)T
Toerisme, cultuur en onze lokale horeca
en handelaars erken samen om de
dichtkunst op een originele manier in de
kijker te zetten. Met de actie ‘Rotselaar
beraamdt’ sieren vijf dorpsgedichten en
tal van raamgedichten het straatbeeld.

bij onze lokale handelaars te kopen. Met het
project ‘Rotselaar beraamdt’ benadrukken we
dat lokale horecazaken en handelaars een
belangrijke economische en sociale functie hebben in onze gemeente en onze inwoners met
elkaar in contact brengen.”

Met ‘Rotselaar beraamdt’ brengt de gemeente
poëzie tot vlak bij de mensen. Je vindt ze op de
ramen van meer dan 30 deelnemende handelaars en op enkele openbare gebouwen.

In samenwerking met de Cultuurraad kreeg
Rotselaar beraamdt nog een leuk staartje: op vijf
druk bezochte locaties in Rotselaar vind je nu ook
een groots dorpsgedicht op een kleurrijk infobord.

“We kozen bewust voor onze lokale ondernemers
als partner voor deze culturele actie”, zegt
schepen van Cultuur en Toerisme Patrick
Vervoort. “Met de TROTS-bon en de actie
‘#ikkooplokaal’ stimuleren we onze inwoners om

"Het project is alweer een nieuwe toeristische
troef voor onze gemeente. We zorgen voor een
vernieuwende dynamiek in de dorpskernen en
steunen tegelijk onze handelaars en horecazaken" aldus schepen Patrick Vervoort.

een fietsbrug over de Langestraat.
Ook de plannen voor fase 3 tussen het
station en de Heirbaan zijn nu klaar. Hierbij
komt er een fietsdoorsteek tussen de
Kruisboogstraat en Valleilaan en ook een
nieuwe fietstunnel die de Bert Leysenlaan
met de Heirbaan verbindt. Zo stimuleren
we veilig fietsen voor jong en oud!

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

De aanleg van 1,8 km fietssnelweg tussen
de Abdijlaan en het Pad Onder 't Spoor aan
het station van Wezemaal is in volle gang.
De fietssnelweg is verlicht en wordt 3,5
meter breed aangelegd in asfalt met een
grasberm aan beide zijden.

Onze kinderen,
de toekomst
van Rotselaar

SMEN MET DE
INONERS ERKEN E
N LEEFBRE EN FIJNE
OONBUURTEN
Nieue speelpleinen in Rigessel

STRTVERLICHTING IN
DORPSCENTR BRNDT EER
Rotselaar vormt het volledige neterk van straatlampen om naar energiezuinige ledverlichting. Na amper één jaar zijn al 35% van de oude straatlampen vervangen door ledlampen. In de dorpscentra gaat de nieue straatverlichting hierdoor ’s nachts gedimd eer
aan. De slimme ledverlichting maakt het nu technisch mogelijk om gedimd te branden, dit
kon niet met de oude en energieverslindende straatlampen.

“Vorig jaar besliste Rotselaar als eerste gemeente
in Vlaanderen om volledig om te schakelen naar
slimme en duurzame ledverlichting. Na amper
één jaar is de omschakeling al voor 35% voltooid”
vertelt schepen van Openbare Werken Carine
Goris. Met dit project van het gemeentelijk
Klimaatplan verminderen we de schadelijke CO2uitstoot sterk.
Nu de straatlampen in de dorpscentra zijn
vervangen door een energievriendelijk alternatief, kan de verlichting er weer branden gedurende de hele nacht, waarvan gedimd tussen
22 en 6 uur.
In 2025 zal het volledige verlichtingsnetwerk van
Rotselaar omgeschakeld zijn naar energiezuinige
ledverlichting en ’s nachts weer branden. Deze
omschakeling ligt vast in een lichtplan, waarbij
eerst de dorpskernen aan bod komen omdat hier
‘s nachts nog de meeste mensen op straat
komen.

“De beide speelzones in de Rigessel
(Wezemaal) worden momenteel vernieuwd.
De gemeente investeert meer dan 53.000
euro in dit project voor onze jonge
gezinnen” vertelt schepen van Jeugd Nele
Demuynck.
Dankzij een succesvol participatieproject
ontving de gemeente maar liefst 400 leuke
suggesties van de buurtbewoners. Ze
vormen de basis voor de herinrichting van
de groene pleintjes tot ontmoetingsplaatsen en speelzones.

Op het grote terrein komt er een avontuurlijk
behendigheidsparcours met stapstenen,
evenwichtsbalk, palenwoud, bouldermuur,
zitelementen, voetbalveld en ruimte voor
vrij sport en spel.
Het kleinere speelterrein wordt omgetoverd
tot een rustige recreatieve ruimte met een
vernieuwde petanquebaan, een oerwoudschommel, glijbaan, trampoline en fijne
kruipbuis.
Speelplezier verzekerd!

Dit schooljaar startten de leerlingen
van ‘Het Nest’ in een vernieuwde
school. De gemeente investeerde
maar liefst 546.000 euro in de
vernieuwing van het gebouw tot een
moderne, veilige leeromgeving. Als
kers op de taart kreeg de speelplaats
al een eerste opfrissing en volgt nog dit
najaar een extra speeltoestel.

Daarna volgen de hoofdverkeersassen en
verbindingswegen, de woonparkgebieden,
woonbuurten en tot slot de buitengebieden.
Ook de tweede fase, met de hoofdverkeersassen
en verbindingswegen, is nu al in uitvoering. In
sommige straten buiten de dorpskernen zijn de
klassieke straatlampen dus al vervangen door
ledlampen. Als het hele netwerk in een buurt
klaar is, zullen ook hier de straatlampen binnenkort ’s nachts weer branden.

Rotselaar verelkomt K ielrennen in 2021
BURGEMEESTER JELLE
OUTERS: “DNKZIJ DE
NIEUE STRTVERLICHTING
ZL HET LICHT ‘S NCHTS
EER BRNDEN. EERST IN
ONZE DORPSKERNEN, LTER
IN HEEL DE GEMEENTE.”

Nieue technologie zetten e in voor slim
en duurzaam samenleven. #teamrotselaar

Vernieuing scholen

We hebben heel wat gelobbyd en
uiteindelijk onze slag thuisgehaald: het
100ste WK Wielrennen doet Werchter en
Rotselaar aan! Het is een topevenement
met internationale uitstraling dat we nu
naar onze gemeente halen.
We maken van deze jubileumeditie van het
wereldkampioenschap een sportieve week
en een groots volksfeest in samenwerking
met de verenigingen.
Rotselaar verwelkomt het WK wielrennen
volgend jaar:
* vrijdag 24 september: beloften

* zaterdag 25 september: dames
* zondag 26 september: elite mannen
Parcours: Tremelobaan – Nieuwebaan –
Provinciebaan – Rodenbachlaan – Vijfde
Liniestraat.

“Voor #teamrotselaar is kwalitatief
onderwijs heel belangrijk. Dit kan het
beste doorgaan in goed uitgeruste
schoolgebouwen met moderne leermiddelen. Daarom investeren we
jaarlijks heel wat in de verschillende
scholen” vertelt schepen van Onderwijs Nele Demuynck.
Naast dit project in school Het Nest
investeerden we ook in nieuwe speeltoestellen voor de andere gemeentelijke scholen: school De Straal in
Rotselaar (30.000 euro), De Kameleon
in Werchter (56.000 euro) en school
Heikant (42.000 euro). Zo beleven de
vele kinderen in Rotselaar een
schitterend schooljaar!
Tegelijk vraagt #teamrotselaar dat de
speelplaatsen, buiten de lesuren, ook
publiek toegankelijk worden gemaakt
voor de buurt.

