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GEZOCHT: 
LANGETERMIJNVISIE
VOOR ONDERWIJS Dat de meerderheid niet graag 

informatie deelt, dat weten we al. 
Gemeenteraadscommissies worden 
pas samengeroepen als de beslis-
sing al genomen is en gemeente-
raadsleden worden uitgesloten van 
deelname aan klankbordgroepen. 
Allemaal erg vreemd als je weet 
dat de meerderheid van CD&V en 
Open Vld beloofde maximaal in te 
zetten op transparante besluitvor-
ming en vlotte doorstroming van 
informatie naar iedereen.

Maar er is nog meer. Toen N-VA-
raadslid Piet De Bruyn op 2 juli vroeg 
om van zijn inzagerecht als gemeente-
raadslid gebruik te kunnen maken 
met betrekking tot een aanstellings-
dossier in de gemeente, kreeg hij na 
meer dan een week wachten te horen 
dat de documenten die hij wenste in 
te kijken informatie van persoonlijke 
aard bevatten en dat hij dus geen 
inzage recht had. 

Dat een gemeente haar raadsleden 
wijst op de vertrouwelijkheid die ze 
moeten respecteren bij het inkijken 
van dossiers, is evident. Dat ze raads-
leden hier nog eens extra aan herin-
nert als het om personeelsdossiers 
gaat, is geen enkel probleem. Maar be-
weren dat inzage onmogelijk is omdat 
het dossier informatie van persoonlij-
ke aard bevat, is natuurlijk klinkklare 
nonsens. Een dossier over een aanstel-
ling, bevordering, ontslag … van een 

gemeentelijk personeelslid bevat altijd 
informatie van persoonlijke aard. Hoe 
zou een gemeenteraadslid ooit kunnen 
controleren of een procedure correct 
werd gevolgd als hij deze dossiers niet 
zou mogen inkijken? 

In een vriendelijk, maar juridisch 
sterk onderbouwd bericht, weerlegde 
Piet De Bruyn de gebrekkige en foute 
interpretatie van de gemeente en 
herhaalde hij zijn gemotiveerde vraag 
tot inzage van het dossier. Het duurde 
vervolgens nog eens 24 uur voordat 
de gemeente begreep dat het nog 
langer beknotten van het inzagerecht 
onhoudbaar was. Raadslid De Bruyn 
kon dan toch naar het gemeentehuis 
om het dossier in te kijken. 

“Het is onbegrijpelijk dat de gemeente 
haar raadsleden blijkbaar als lastpos-
ten beschouwd die zo ver mogelijk op 
afstand moeten worden gehouden. 
En dat daarbij zelfs een loopje wordt 
genomen met de bestaande decreten, 
is helemaal onaanvaardbaar”, aldus 
Piet De Bruyn.

genomen met de bestaande decreten, 
is helemaal onaanvaardbaar”, aldus 

Meerderheid probeert inzagerecht
van van raadsledenraadsleden te  te beperkenbeperken

N-VA-gemeenteraadslid 
Gunther Dereze: 
“We begrijpen niet waar-
om de gemeente weigert 
vooruit te kijken.”

N-VA-raadslid 
Piet De Bruyn kreeg 

pas inzage in dossiers 
nadat hij er de meerder-
heid op had gewezen 
dat hij daar juridisch 
recht op had.

Als het bevolkingsaantal stijgt, stijgt het aantal 
kinderen dat een plaats moet krijgen in de 
klas. Zo simpel is het. In Rotselaar moet de 
gemeente dus dringend werk maken van meer 
plaatsen in de gemeentelijke basisscholen. 

Op de gemeenteraad van 2 juli werd hierover 
gediscussieerd. Schepen Jacobs gaf aan dat 
uitbreiding enkel nog mogelijk is in de gemeen-
telijke basisschool (GBS) van Wezemaal. Daar 
kan nog een bijkomend klaslokaal komen. In 
de GBS van Werchter, Heikant en Rotselaar kan 
dit niet. We vinden het een goede zaak dat er 
nagedacht wordt over het aantal beschikbare nagedacht wordt over het aantal beschikbare 
plaatsen. Het is eveneens prima dat vervolgens 
duidelijk gecommuniceerd wordt over hoeveel 
plaatsen er de volgende jaren in de verschil-
lende gemeentelijke basisscholen zullen zijn.

Wat we echter niet begrijpen, is het gebrek 
aan bereidheid bij de gemeente om vooruit 
te kijken. We weten dat een investeringsdos-
sier voor de uitbreiding van  schoolinfrastruc-
tuur geen gemakkelijke zaak is. Het duurt heel 
wat jaren voor er effectief nieuwe klassen of 
scholen kunnen worden gebouwd. Door daar nu 
geen beslissingen over te nemen, verliezen we 
kostbare tijd. Wij roepen deze meerderheid dan 
ook op om een ernstig dossier voor te bereiden 
voor de uitbreiding van de capaciteit van de 
gemeentelijke basisscholen. Zeker gezien de 
plannen die op tafel liggen voor bijvoorbeeld plannen die op tafel liggen voor bijvoorbeeld 
de dorpskern van Rotselaar, lijken de dorpskern van Rotselaar, lijken 
ons extra schoolplaatsen binnen ons extra schoolplaatsen binnen 
10 jaar geen overbodige luxe.10 jaar geen overbodige luxe.
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EETDAG N-VA ROTSELAAR

ZATERDAG 30 APRIL
VAN 11.30 TOT 20 UUR

DE WAL IN WERCHTER 

WALSTRAAT 58

3118 WERCHTER

Voorinschrijving (-1 euro) 

bartkris1@gmail.com

Iedereen welkom

Menu: 
½ kip (appelmoes/champignon-

saus/salade) + frietjes  
= 14 EUR

Ribbetjes met salade + frietjes  
= 17 EUR

(kinderen tot 12 jaar eten gratis)

N-VA Rotselaar



Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) was te gast op de 
nieuwjaarsreceptie van UNIZO Rotselaar, dat hiervoor de 
handen in mekaar sloeg met UNIZO Holsbeek. Uiteraard 
was N-VA Rotselaar goed vertegenwoordigd op deze 
geslaagde nieuwjaarsreceptie. Minister Weyts stond 
uitgebreid stil bij het belang van mobiliteit, ook voor 
lokaal ondernemen.

We weten allemaal dat de mobiliteitsproblemen Vlaanderen 
en de Vlamingen verstikken. We beseffen ook dat we nog 
altijd te veel voor de auto kiezen en dat er nog altijd veel 
te veel doden vallen op onze wegen. De uitdagingen zijn 
dan ook groot. Ben Weyts verduidelijkte dat hij prioritair 
wil inzetten op verkeersveiligheid en job-bereikbaarheid. 
Hij wil autobestuurders niet pesten, maar wil van het 
Openbaar Vervoer een positief alternatief maken dat kan 
verleiden met snelheid en comfort. Strikte handhaving, 
een betere rijopleiding en een veiligere weginrichting 
moeten het aantal verkeersdoden naar beneden halen. De 
minister hield ook een sterk pleidooi voor combimobiliteit: 
reizigers die voor minstens een deel van hun traject de auto 
laten staan, en waarbij vlot schakelen tussen verschillende 
vervoersvormen de norm wordt.

Openbare Werken
Ben Weyts schetste ook nog eens de kracht van Vlaanderen 
als logistieke draaischijf, hetgeen rechtstreeks en 
onrechtstreeks een enorme economische meerwaarde 
betekent voor onze bedrijven. Maar het betekent ook dat 

Vlaanderen moet blijven 
investeren in infrastructuur. 
Wegen, spoorwegen, bruggen, 
havens, waterwegen, 
fietspaden, … De minister 
maakte duidelijk dat hij 
wil blijven inzetten op 
onze infrastructuur. Goed 
onderhouden wat we hebben, 
missende verbindingen 
invullen, nieuwe infrastructuur voorzien waar nodig.

Minister Ben Weyts verwees concreet naar de belangrijke 
mobiliteitsprojecten in Rotselaar: de verdere opvolging 
van het vlot trekken van de verkeersstroom op de E314 
ter hoogte van Holsbeek en Rotselaar, de doortochten 
van Wezemaal en Rotselaaren het veiliger maken van de 
Haachtsesteenweg tussen Werchter en Haacht, niet in het 
minst voor fietsers.

Deze laatste plannen zijn het verst gevorderd. Nog in het 
voorjaar van 2016 zal er gestart worden met de eerste 
fase waarbij minister Weyts opdracht gaf nieuwe, veilige 
fietspaden aan te leggen en het wegdek te verbeteren. 
De werken zullen een hele tijd in beslag nemen, maar 
alles wordt in het werk gesteld om het verkeer vlot te 
laten verlopen. En ook festivalgangers moeten zich geen 
zorgen maken. Het werkschema wordt aangepast aan het 
festivalseizoen!

Begin maart koos N-VA Rotselaar een nieuw bestuur. 
Gemeenteraadslid Gunther Dereze neemt als voorzitter 
de fakkel over van Frans Vansteenbeeck, die zelf nog 
ondervoorzitter blijft. 

De nieuwe voorzitter is meer dan tevreden met zijn 
bestuursploeg: “N-VA Rotselaar staat met een nieuwe, sterke 
bestuursploeg klaar voor de volgende jaren. Dat ook Vlaams 
volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn deel uitmaakt van het 

bestuur, is voor ons een extra troef. De ploeg is een mooie 
mix van nieuwkomers en mensen die het klappen van de 
zweep al kennen.”

Gunther Dereze zal de ploeg naar de belangrijke 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leiden. Het 
doet deugd dat steeds meer mensen de weg naar 
de N-VA vinden en zich ook lokaal willen inzetten. 
De versterkte bestuursploeg is daarvan een mooi 
voorbeeld. Méér betrokken bestuursleden betekent 
immers dat de afdeling de volgende jaren nog beter 
kan luisteren naar wat er in Rotselaar leeft. 

Gunther maakt zich dan ook sterk dat de hele 
bestuursploeg zal blijven zoeken naar antwoorden 

op de uitdagingen waar Rotselaar vandaag mee te kampen 
heeft. Of het nu gaat om de gigantische schuldenberg, de 
druk op onze open ruimte, het chaotische woonbeleid, 
de herinrichting van onze dorpskernen, de botte 
communicatiestijl van de gemeente, aandacht voor lokaal 
ondernemen … Het zijn stuk voor stuk dossiers waar de 
N-VA een positief alternatief wil bieden. Want Rotselaar 
verdient beter! 

Minister Ben Weyts te gast in Rotselaar

Nieuw bestuur voor N-VA Rotselaar

Fractieleider Piet De Bruyn: ‘We 
hebben voor onze evaluatie gekeken 
naar de verkiezingsbeloftes, het 
beleidsplan van de gemeente en 
vervolgens ons oor te luisteren 
gelegd bij de inwoners van 
Rotselaar. We kunnen niet anders 
dan vaststellen dat er weinig 
animo is voor deze bestuursploeg. 
De inwoners zijn de gebroken 
verkiezingsbeloften en de platte 
belastingverhogingen duidelijk nog 
niet vergeten. En gelijk hebben ze!’

Belastingverhoging
Het meest in het oog springend is 
de verhoging van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing. 
Ondanks formele beloften tijdens 
de verkiezingscampagne, was 
deze belastingverhoging zowat de 
eerste bestuursdaad van CD&V 
en Open Vld. Voeg daar nog de 
nieuwe vaste bijdrage van 55 euro 
voor huisvuilverwerking aan toe, 
en je begrijpt meteen waarom de 
N-VA met argusogen blijft kijken 
naar het financieel beleid van 
de gemeente. Ons constructief 
voorstel om een beperkte heffing 
op reclamedrukwerken in te voeren 
waarbij de eigen verenigingen 
en handelaars maximaal zouden 
worden gespaard, werd door de 
meerderheid echter zonder meer 
van tafel geveegd. 

Lokaal ondernemen stiefmoederlijk 
behandeld
De N-VA vindt het belangrijk om 
lokaal ondernemen zoveel mogelijk 
te stimuleren. We begrijpen dan ook 
niet dat de meerderheid tijdens de 

eerste drie jaar van deze legislatuur, 
nog niet veel verder kwam dan het 
bestellen van een studie over het 
versterken van onze handelskernen. 
Waarop blijft de gemeente wachten 
om zelf al initiatieven te nemen? We 
stelden eerder al een Rotselaarse 
geschenkenbon voor, het actief 
samenbrengen van alle handelaars, 
het gebruiken van het gemeentelijk 

informatieblad om lokale 
initiatieven te ondersteunen, … 
maar ook hier beweegt de huidige 
meerderheid niet. Opnieuw een 
gemiste kans! 

Veiligheid
Net als enkele andere gemeenten 
langs de E314, kent Rotselaar heel 
wat inbraken en inbraakpogingen. 
In de politieraad hebben we al 
vaak aangedrongen om gerichter 
en actiever aan preventie te doen. 
Waarom wordt er gewacht totdat 
mensen zelf om tips en advies 
komen vragen? Waarom kan er 
niet veel actiever geïnformeerd en 
gesensibiliseerd worden? De vele 
complimenten die we kregen nadat 
we in ons vorig huis-aan-huis blad 
zelf een aantal tips opsomden, 
tonen alvast aan dat veiligheid hoog 
op de agenda van de inwoners van 
Rotselaar blijft staan.

Open Vld maakt geen verschil 
Met veel trots stapte Open Vld in 
2013 mee in het schepencollege. 
We kunnen echter niet anders dan 
vaststellen dat ze in geen enkel 
opzicht het verschil maken in 
deze meerderheid. Integendeel. 
De kritische houding die ze als 

oppositiepartij nog hadden, is 
vervangen door een volgzaamheid 
die menig Vld-kiezer pijn doet. 
Dossiers waarop ze vanuit de 
oppositie al jarenlang hamerden, 
blijven onveranderd. 

Conclusie
Fractieleider Piet De Bruyn trekt 
alvast een paar conclusies: ‘We 
kunnen alleen maar hopen dat 
het college in de tweede helft van 
de legislatuur meer en beter gaat 
luisteren naar wat de inwoners van 
de gemeente denken. Er is immers 
heel wat kennis en deskundigheid 
in de gemeente aanwezig; maak 
daar alsjeblief gebruik van! Zelf 
zullen we alvast nog meer de 
klemtoon leggen op constructieve 
voorstellen die haalbaar zijn en op 
maat van onze gemeente. Rotselaar 
heeft heel wat troeven die vandaag 
niet optimaal benut worden. En dat 
is nog voorzichtig uitgedrukt.’

www.n-va.be/rotselaarrotselaar@n-va.be

N-VA Rotelaar kritisch voor drie jaar beleid 
CD&V en Open Vld
Na drie jaar besturen door de meerderheid van CD&V en Open VLD was het 
tijd voor een tussentijdse evaluatie. Op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA 
presenteerde fractieleider en Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn 
de balans. Conclusie: deze meerderheid weet geen antwoord te formuleren 
op de echte uitdagingen waar Rotselaar mee te kampen heeft: de financiële 
situatie blijft rampzalig, lokaal ondernemen wordt niet gesteund en voor 
veiligheid worden geen extra inspanningen geleverd.

“Uiteraard keken we als grootse oppositiefractie ook kritisch naar 
onszelf. We willen nog meer dan in de eerste helft van de legislatuur 
met constructieve voorstellen naar de gemeenteraad trekken. 

“We kunnen niet anders dan vaststellen dat er weinig animo is voor 
deze bestuursploeg. De inwoners zijn de gebroken verkiezingsbeloften 
en de platte belastingverhogingen duidelijk nog niet vergeten.”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


