
Bedankt Rotselaar! 

De essentie van politiek? Dat is luisteren en midden de mensen staan. 
Daarom leggen we voortdurend ons oor te luisteren. Dit toekomstplan 
kwam dan ook tot stand dankzij de goede suggesties van vele inwoners. 
Want #teamrotselaar is een open beweging. Via deze weg luistert CD&V 
naar de ideeën en nieuwe inzichten van elke inwoner of vereniging.
In de schoot van #teamrotselaar is ook de ‘Club40’ ontstaan. De ‘Club40’ 
groepeert 40 enthousiaste mannen en vrouwen, uit alle delen van Rotselaar, 
met verschillende achtergronden en zonder politieke binding. Deze groep 
zit regelmatig rond de tafel en wijst ons op wat er leeft. Zo bepalen deze 
betrokken inwoners de thema’s en voorstellen in dit toekomstplan.
Daarnaast bedanken we ook deze adviesraden en verenigingen voor hun 
waardevolle inbreng: 

• Unizo
• Voka
• Jeugdraad
• Seniorenraad
• Natuurpunt
• Fietsersbond
• Gezondheidsraad
• Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
• Bewonersplatform ‘maak je buurt mee’
• Kindergemeenteraad
• Adviesraad Personen met een Handicap

Ten slotte nog een woord van dank aan de vele inwoners, die ons dagelijks 
aanspreken en inspireren met hun ideeën en voorstellen. 

Rotselaar
Klaar voor de toekomst

Luisteren naar mensen, dat nemen we serieus. Daarom vind je op elke pagina een idee 
van één van de inwoners, gelanceerd tijdens de denkdagen van de ‘Club 40’. 

De voorbije maanden vroegen we honderden inwoners: 
“Hoe zou jij Rotselaar omschrijven?”

Het antwoord? “Een groene gemeente met een centrale 
ligging, waar het fi jn om wonen is. En bovendien een warme 
thuis, met een sterk dorpsgevoel: da’s te danken aan het hechte 
verenigingsleven en de vele evenementen.” Een antwoord dat 
ons als muziek in de oren klinkt. De voorbije jaren hebben we 
– elke dag opnieuw – ons best gedaan om een groene, hechte 
en levendige gemeente te creëren. 

Maar Team Rotselaar denkt al vooruit… We broeden constant 
op ideeën die de toekomst bepalen. Daarom bogen we 
ons ook over een tweede vraag: hoe zou Rotselaar er in 
de toekomst best uitzien? Ook hier klonk het antwoord 
luid en duidelijk. En dat antwoord vormt de basis voor ons 
toekomstplan. 

De komende jaren willen we… 
… veilig fi etsen mogelijk maken en een voorbeeld zijn op vlak 
van duurzame mobiliteit 
… onze groene ruimte beschermen
… de scholen verder moderniseren 
… de dorpskernen leven inblazen met creatief 
ondernemerschap (steun aan handelaars, pop-up, beleving, …) 
… een aantrekkelijke woongemeente blijven, met een 
betaalbaar woningaanbod dat inspeelt op nieuwe woontrends 
… actieve inwoners (verenigingen) en kwetsbare burgers 
steunen
… luisteren naar iedereen (participatie) 

Kortom, we zetten Rotselaar op de kaart met een gedurfde 
en vernieuwende toekomstvisie. CD&V Rotselaar kiest voor 
‘slim samenleven’. Hoe we dat doen? Dat ontdek je in dit 
toekomstplan...

Onze kandidaten zijn er klaar voor...
Stem dus gerust op iedereen!  

  Ontdek ons volledige toekomstplan op www.rotselaar.cdenv.be

slim samenleven
#teamrotselaar
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1  Jelle Wouters 
2  Carine Goris 
3  Gert Heylen 
4  Nele Demuynck 
5  Werner Mertens 
6  Ilse Michiels 
7  Patrick Vervoort 
8  Ellen De Rijck 
9  Jan Bruyninckx 
10  Mia Van Cleynenbreugel 
11  Christof De Coux 
12 Ann Van Criekinge 
13  Roel Poelmans

14 Lieve De Bondt 
15 Brent Gomand 
16 Els Heremans 
17 Kris Uytterhoeven 
18 Peggy Du Tré 
19 Dany Van Eylen 
20 Cindy Ryckmans 
21 Frank Staes 
22 Tessa Heylighen 
23 Dirk Jacobs 
24 Nathalie Nouwen 
25 Dirk Claes
Ook op de 12de plaats 
op de provincielijst!

25 
fi jne mensen

25 
gedreven kandidaten

25 
toekomstdromen voor Rotselaar

slim samenleven
#teamrotselaar
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Werf 2: Zorg

Onze kinderen,  
de toekomst van Rotselaar

• Flexibele kinderopvang, met een verdere uitbreiding 
van de activiteiten tijdens de vakantieperiodes  

(ook voor tieners)
• Kwalitatief onderwijs, met persoonlijke begeleiding 

van de leerlingen en ondersteuning voor kinderen die 
het moeilijk hebben (zorguren) 

• Participatiecheques geven elk kind – ook kinderen uit 
kansarme gezinnen - de kans om deel te nemen aan 

ontspannende, sportieve en culturele activiteiten

Het beste medicijn tegen eenzaamheid?  
Een buur(t) die luistert
• Uitbouw ‘Huis van het Kind’, met 

opvoedingsondersteuning voor jonge ouders tijdens 
opvoedingscafés 

• Een aanspreekpunt in elke buurt (i.s.m. buurtcomité, 
postbode, wijkagent, …), zodat we eenzaamheid 
kunnen herkennen en een helpende hand kunnen 
aanreiken

• Ondertekening en uitvoering van de 
engagementsverklaring ‘Global goals, local 
focus’, met 17 duurzame en wereldwijd erkende 
ontwikkelingsdoelstellingen. Want ook lokaal kunnen 
we ons steentje bijdragen aan een betere wereld. 

Idee van een inwoner: “De ambitie moet zijn om iedereen te betrekken in 
ons hechte verenigingsleven. Ook mensen die je moeilijker kan bereiken.”

Ellen De Rijck, Gert Heylen, Peggy Du Tré, 
Jan Bruyninckx en Mia Van Cleynenbreugel

Dany Van Eylen, Ann Van Criekinge, Brent Gomand, 
Nele Demuynck en Dirk Claes

Werf 1: Mobiliteit

Kinderen en ouders veilig naar school,  
dankzij autoluwe straten
• Verkeersveilige en autoluwe straten aan alle scholen, met 

voorrang voor fietsers en voetgangers

Comfortabele fietspaden…  
voor nog meer fietsplezier
• Veilige fietspaden en goede fietsverbindingen tussen 

dorpscentra en trekpleisters
• Minstens 20 kilometer nieuwe fietspaden 
• Goed onderhouden fietspaden, in elk seizoen (sneeuw- en 

bladvrij)
• (Her)aanleg van minstens 10 kilometer comfortabele voetpaden, 

waar je ook makkelijk kan passeren met kinderwagens en 
rolstoelen

De dresscode in ’t verkeer? Da’s de wegcode
• Extra politieploeg zorgt voor leefbare woonbuurten, 

door meer te controleren op snelheid en 
verkeersovertredingen streng te bestraffen

Voor een modern & toegankelijk station 
• Nieuwe stationsomgeving, met een ondertunneling 

van de spooroverweg aan de Langestraat
• Toegankelijk station: aandringen bij de NMBS om 

perron te verhogen en voldoende parking te voorzien

Mobipunten? Ja, Mobipunten 
• Mobipunten aan station Wezemaal,  

Werchter Brug en rotonde Rotselaar, met: 
 – Deelauto’s en –fietsen 

 – Beveiligde en overdekte fietsenstallingen
 – Elektrische laadpalen, WiFi en lockers 

Idee van een inwoner: “Met de fiets Rotselaar doorkruisen via 
fietsostrades, er is toch niks mooiers?” 

Jelle Wouters, Cindy Ryckmans, Christof De Coux, 
Lieve De Bondt en Werner Mertens

Werf 3: Wonen

Groen in je buurt… geeft zuurstof aan je leven
• Minstens één groene open ruimte in elke dorpskern
• Alle dorpspleinen inrichten als ontmoetingsplaats,  

niet louter als parking voor auto’s
• Minder bouwen in de open ruimte met actief en 

gecontroleerd behoud van groen

Betaalbaar en comfortabel wonen in je eigen nest
• 120 nieuwe sociale woningen in Rotselaar tegen 2024  

(te huur of te koop)
• Betaalbare woningen op maat van elke leeftijd, zodat je  

levenslang in je eigen dorp kan blijven wonen 

Idee van een inwoner: “Ik hoop dat ik snel een betaalbare woning vind,  
en hier later in een aangepaste woning oud kan worden.”

S(c)hop leven in je buurt
• Beleving in de dorpen, door buurtwinkels en markten 

in dorpscentra te stimuleren en ambachten en 
streekproducten te promoten 

• Buren elkaar terug vaker laten ontmoeten, door het 
aantal buurtcomités te verdubbelen en hen te 

begeleiden bij opstart en met een vrijwilligersverzekering
• Toegankelijke winkels en openbare gebouwen, 

met oprijplatformen voor rolstoelen en kinderwagens

Oranje zorgt voor blauw op straat
• Aanwezigheid van wijkagent in jouw straat uitbouwen,  

zodat Rotselaar een veilige gemeente blijft

Dirk Jacobs, Nathalie Nouwen, Kris Uytterhoeven, 
Ilse Michiels en Roel Poelmans

Werf 4: Ontspanning

Rotselaar verenigt
• Uitleendatabank lanceren, zodat verenigingen, 

bewonersdiensten, lokale handelaars en de gemeente 
gemakkelijk onderling materiaal, infrastructuur en lokalen 
kunnen delen en reserveren

• TROTS-dag en nieuwjaarsdrink organiseren, waar alle 
inwoners elkaar ontmoeten

• Buurtfeesten stimuleren, om de band tussen de buren 
aan te halen

Beleef Rotselaar 
• Originele initiatieven op domein ‘Ter Heide’: 

 – Drijvend zwemponton 
 – Waterspringkasteel
 – Zomerse pop-up-bar aan ‘De Plas’ 

Idee van een inwoner: “Laten we verder investeren in onze scholen, en deze 
na de lesuren openstellen voor verenigingen.”

Elk talent verdient een podium
• Kunst in het straatbeeld: streetart aanmoedigen via 

een wedstrijd (kunst in tunnels, op openbare plaatsen, 
op elektriciteitskasten, …)

Wie in een buurt leeft bepaalt wat er leeft 
• Digitaal participatieplatform, zodat je je kan 

uitspreken over verschillende aspecten van het beleid 
(bijvoorbeeld buurtbevraging, jeugdenquête, …) 

Gemeentelijke infrastructuur is van iedereen 
• Gebouwen van de gemeente openstellen  

wanneer ze niet in gebruik zijn, bv.: 
 – Kinderopvang als ontmoetingsplaats voor de buurt

 – School als sporthal voor lokale sportclubs
 – Loods als repetitielokaal voor creatieve inwoners

Frank Staes, Tessa Heylighen, Els Heremans, 
Patrick Vervoort en Carine Goris
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