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N-VA Rotselaar

Ribbetjes- en kippenfestijn
Geen zin om zelf te koken?
Zin om met vrienden, familie, kinderen, kleinkinderen te feesten?
Zin om N-VA Rotselaar te steunen?
Gewoon zin om een lekker kippetje of ribbetje te eten?
 
Allemaal redenen om zaterdag 8 april  naar het jaarlijkse ribbetjes- en kippenfestijn te komen van N-VA Rotselaar.
Reserveren kan bij firmin.serre@n-va.be (- 1 euro p/p)

We zijn een kindvriendelijke partij!
 Kinderen onder 12 jaar eten gratis

ZATERDAG

8 april
11:30 tot 20:00 

Zaal De Wal,  
Walstraat 58 te 

Werchter
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Rotselaarse ondernemers 
blijven in de kou staan
Rotselaar kent meer dan 1 200 ondernemers met een BTW-num-
mer. Méér dan redenen genoeg om te zorgen voor een goede 
samenwerking tussen de gemeente en deze ondernemers. Zij zijn 
immers een belangrijke bron van welzijn voor onze gemeente. 
Helaas moeten we vaststellen dat er de laatste jaren omzeggens 
niets is gebeurd. 

Wie had gedacht dat Open Vld haar ondernemershart zou tonen 
en effectief iets zou doen voor Rotselaarse ondernemers, komt 
bedrogen uit. En het kan nochtans anders. Wie in de gemeenten 
rondom ons kijkt, ziet haast overal goede praktijkvoorbeelden: 

  Actief gebruik van de gemeentelijke website en informatieblad 
om lokale ondernemers te promoten en steunen; 

  Het constructief samenwerken met bedrijvenverenigingen en 
middenstandsorganisaties;

  Het promoten en organiseren van opleidingen voor onderne-
mers;

  Het aanbieden van subsidies aan startende ondernemers;
  Actief meedenken over innovatieve ideeën;
  Aandacht voor (nieuwe) handelsondersteunende evenemen-

ten;
  Samenwerking met de scholen om ondernemen onder de 

aandacht te brengen.

Amateurisme of regelrechte tegenwerking
Maar wie denkt dat het niet veel erger kan, vergist zich. Begin 
januari schreef UNIZO een open brief aan de gemeente om te 
klagen over het gebrek aan samenwerking. Wat gebeurde er? 

Terwijl de gemeente heel goed wist dat UNIZO een nieuwjaars-
receptie zou organiseren, presteerde de gemeente het om voor 
hetzelfde publiek en zonder enig overleg, zelf ook een nieuwjaars-
receptie te organiseren! Gunther Dereze, N-VA-gemeenteraads-
lid: “Onbegrijpelijk dat zoiets mogelijk is! In het beste geval is het 
slecht amateurisme, in het ergste geval is het regelrechte tegen-
werking van bestaande, goedlopende initiatieven.”

De N-VA gelooft in de kracht van lokale ondernemers. Telkens 
opnieuw bewijzen ze dat ze actief, creatief en doelgericht zijn. 
Jammer dat de gemeente geen constructievere houding aan-
neemt. In plaats van zelf in de spotlights te willen staan, zou de 
gemeente beter ondersteunend optreden en goede initiatieven 
niet langer dwarsbomen. 

Firmin Serré en Gunther Dereze

Wist je dat ...
  ... Vlaanderen Morgen op 8 oktober 2016 voor de elfde 

keer de Frans Drijversprijs uitreikte? Dat prof. Katlijne 
Van der Stighelen de trotse ontvanger was?

  ... Veel volk ging kijken naar de plannen van de Vlaamse 
overheid voor de Demer? In de Jack-Op werd uitgelegd 
en getoond hoe de Demer terug zal meanderen en wat de 
mogelijkheden voor natuur en toerisme zijn.

  ... Er opnieuw een infovergadering over de doortochten 
Wezemaal en Rotselaar werd gehouden? Dat er veel volk 
was met véél kritische vragen en bedenkingen?

  ... Het borstbeeld van Jan Bols ondertussen al 25 jaar 
in Werchter staat? Het staat voor de basisschool De 
Kameleon en kwam er op initiatief van Vlaanderen 
Morgen.

  ... Met een beetje vertraging de straatverlichting weer 
blijft branden op vrijdag- en zaterdagnacht? De N-VA 
had daar op hadden aangedrongen.

 ... Rotselaar eindelijk ook een Kindergemeenteraad kreeg? 
Daar drong de N-VA al lang op aan. Jong geleerd is 
immers oud gedaan.

 ... Werchter een splinternieuwe kleuterschool krijgt? De 
Vlaamse overheid kent hier een forse subsidie voor toe.
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Station: Wezemaal en/of Rotselaar? 
Het station in Wezemaal kent veel succes. Dagelijks nemen enkele honderden inwoners de trein richting 
Leuven, Brussel of Antwerpen. Dat we dit vervoermiddel moeten koesteren, staat buiten kijf. 

Een spoorweg zorgt echter niet enkel voor plezier. De automo-
bilisten die soms minutenlang voor een gesloten overweg staan 
of de gevaarlijke situaties van gehaaste reizigers die nog snel de 
sporen over willen, vroegen om een duurzame aanpassing van 
de infrastructuur. Voor de veiligheid en de vlotte doorstroming 
komt de aangekondigde ondertunneling van de spoorwegover-
gang in de Langestraat niets te vroeg. Voor de buurtbewoners 
die een deel van hun eigendom moeten inleveren, is dit uiteraard 
minder prettig.

Betere communicatie
Dat de direct betrokken bewoners van de Langestraat recent 
werden geïnformeerd over de concrete plannen, kunnen we en-
kel toejuichen. Maar dat de andere inwoners van Rotselaar niet 
op een correcte manier over deze plannen geïnformeerd werden, 
vinden we onbegrijpelijk. De infovergadering werd zelfs niet op 
de gemeentelijke website aangekondigd: opnieuw een staaltje 
van onbehoorlijke communicatie. Gelukkig was er de pers nog 
om de bevolking in te lichten.

Waar gaat het station heen?
In de voorgestelde plannen gaat men uit van een instandhouding 
van het aantal reizigers. Uitbreiding van het huidige station en 
meer toegankelijk maken met extra parking met een beveiligde 
fietsenstalling in Wezemaal, is blijkbaar niet meer aan de orde. 
Meer nog, momenteel wordt ernstig nagedacht over een (nieuwe) 
verhuizing van het station naar de omgeving van zijn vroegere 
locatie aan Danone in Rotselaar. Hoe en wanneer dit ooit gerea-
liseerd zal worden is ver van duidelijk. Heel wat studiewerk is al 
gedaan, maar helaas wordt hierover niet concreet gecommuni-
ceerd. Waarom deze optie op de infoavond over de doortochten 
werd doodgezwegen, is voor ons onduidelijk. 

Noodzaak aan geïntegreerde visie
Een nieuw station met een verkeersplein voor bussen, fietsen-
stallingen, mogelijkheid tot autodelen, parkeergelegenheden en 

een ondertunneling ter hoogte van Danone vormen een stevige 
ingreep in de omgeving en vereisen een brede visie op lange 
termijn. Voor zo een project is het belangrijk om het geheel te 
bekijken, niet enkel vanuit een gedragen mobiliteitsvisie, maar 
ook vanuit een visie op ruimtelijke ordening en ontwikkeling 
van de woonkernen van de gemeente en de economische acti-
viteiten. De werken op korte termijn, zoals de ondertunneling 
van de Langestraat, moeten dan ook passen in de brede visie op 
lange termijn. 

Daarom een oproep aan alle betrokken partners: laten we de 
beschikbare expertise samenbrengen en in de eerste plaats luis-
teren naar de mening van onze inwoners. Enkel zo komen we sa-
men tot de beste visie en concrete projecten voor onze gemeente!
Wie interesse heeft om samen met ons hieromtrent na te denken, 
aarzel niet ons te contacteren op rotselaar@n-va.be.

 Frans Vansteenbeeck en Bart De Vos

Politiezone investeert in meer veiligheid
Al jarenlang hamert N-VA-gemeenteraadslid Gunther Dereze in de politie-
raad op meer en betere initiatieven om de veiligheid in de regio te verhogen 
en meer specifiek om het aantal inbraken omlaag te krijgen. Tijdens de laatste 
zitting kwam de aankoop van een mobiele ANPR-camera ter sprake. Dit is een 
toestel dat automatisch nummerplaten herkent en op die manier gerichte on-
derschepping van verdachte voertuigen kan aansturen. Raadslid Dereze: “Dit 
is alvast een goede zaak. We horen uit andere gemeenten die de investering 
reeds eerder deden, positieve signalen! Jammer dat het in onze politiezone zo 
lang moest duren.” N-VA Rotselaar vraagt al lang dat de huidige meerderheid 
een prioriteit zou maken van veiligheid. Hiervoor is het onder meer nodig de 
hardwerkende politieagenten de nodige middelen te geven om hun job be-
hoorlijk te kunnen doen. Zowel verkeersveiligheid als algemene veiligheid zijn 
kerntaken voor de gemeente. Hoog tijd om hier een tandje bij te steken!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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