
STERKE TROEVEN
Waar we allemaal van genieten, is van het groen 
en de open ruimte in Rotselaar. Fietsen langs de 
Demer, wandelen door de velden of puffend de 
Wijngaardberg op … het is puur genieten.

En overal vallen verhalen te rapen. Jammer dat 
die troefkaart niet sterker wordt uitgespeeld. 
Waarom heeft Rotselaar nog geen app die je 
doorheen de gemeente gidst?

PARELTJES
De Steenen Muur, het uitzicht tijdens de 
klim naar boven, de grazende schapen … 
De Wijngaardberg is een pareltje. Zeker 
ook omdat al dit moois het werk is van 
vele vrijwilligers en van goede afspraken 
met mekaar.

DIT SNAPT TOCH 
NIEMAND
Waarom kan er in het ene 
woonzorgcentrum wel een stembureau 
worden ingericht en in het andere 
woonzorgcentrum niet?

Wij geven graag élke bewoner van een 
woonzorgcentrum de kans om zelf te 
gaan stemmen.

GEZELLIG
Wezemaal is 

zaterdagvoormiddag een 
stop meer dan waard.

Want weinig dingen zijn 
zo gezellig als samen 

winkelen op de markt.  
En uiteraard is er daarna 

tijd voor een koffietje.

DRUK VERKEER
Helaas is het met de 
verkeersveiligheid in Rotselaar 
maar pover gesteld. Drukke 
kruispunten, fietspaden van 
wisselende kwaliteit, voetpaden 
die ontbreken, woonwijken waar 
veel te snel gereden wordt …  
Er is werk aan de winkel!

Veilig thuis 
in een welvarend 
Rotselaar

Zomertijd, tijd om ontspannen te genieten. Een 
festivaldag meepikken, een vakantie dichtbij of veraf, 
bezoek van vrienden … Dag gunnen we u de 
volgende weken. Het doet immers niet alleen 
deugd, het is ook nodig om af en toe wat gas 
terug te nemen.

U hoeft er niet wakker van te liggen, maar wij 
werken deze zomer rustig verder. In oktober 
zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen. 
Als voorbereiding fietsten Suzy, Gunther, Bart, 
Noëlla, Frans en ikzelf een tijdje geleden een 
paar dagen kriskras door Rotselaar, Werchter, 
Wezemaal, Heikant … We toonden mekaar onze 
lievelingsplekjes en stonden ook even stil bij 
plaatsen waar het beter kan.

Deze folder geeft u een kleine indruk van deze 
verkenningstocht. We horen graag wat u ervan vindt.

Piet

OPEN RUIMTE
Als we de open ruimte willen bewaren, 
zal er op andere plaatsen wat dichter bij 
mekaar gebouwd moeten worden. Of wat 
hoger. 

Daar kunnen we mee leven, maar we 
maken ons wel zorgen. Vier bouwlagen is 
wat ons betreft niet nodig. Of kan toch zeker 
de regel niet zijn. 

HEERLIJK ONTSPANNEN
Het is altijd heerlijk ontspannen aan de plas. 

Minder prettig is de rotzooi die achterblijft 
na een drukke dag. Of de illegale feestjes 

die de nachtrust verstoren. Een strikte 
handhaving is hier noodzakelijk.  

Wie de regels niet respecteert, krijgt de 
rekening gepresenteerd!



FIETS MET ONS MEE!
Wij fietsten met de kop van onze ploeg de zomer in. Zo lieten we 
jullie al even kennismaken met een paar aandachtspunten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar er is nog veel meer te vertellen.  
Goed nieuws, maar ook minder goed nieuws.

Daarom doen we onze fietstocht graag nog eens opnieuw. Samen 
met jullie. Fiets op zaterdag 25 augustus met ons mee. Onze 
kandidaten vertellen jullie onderweg alles over hun dromen 
voor Rotselaar.

We vertrekken om 13u00 in Rotselaar aan de kerk, lopen in 
Wezemaal eens over de wijnfeesten en sluiten tegen 18u00 of met 
een picknick in het Werchter Festival Park.

Alle praktische informatie kan u ook terugvinden op onze 
facebookpagina en op onze website.

Wanneer? Zaterdag 25 augustus om 13u00

Waar?      Vertrek in Rotselaar aan de kerk

Wat?             Fietstocht en kennismaking kandidaten en programma

Info?                Facebook > N-VA Rotselaar

                       www.n-va.be/rotselaar

LAAT VAN JE HOREN
We organiseerden het voorbije jaar heel wat BuurtBabbels. Alvast hartelijk 
dank voor alle input die we kregen. Maar … uw inbreng is nog altijd even 
welkom. Onze brievenbus gaat nooit op slot!

Naam: ................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................

Email: ......................................................@......................................................

Mijn vraag/voorstel: 

• ........................................................................................................................

• ........................................................................................................................

• ........................................................................................................................

Graag bezorgen aan:  
Gunther Dereze, Kapelstraat 52, 3110 Rotselaar of gunther.dereze@n-va.be

Noëlla D’hooghe is 
gemeenteraadslid en 
perfect op de hoogte 
van wat er leeft bij de 
senioren.  

Noëlla staat op de 
vijfde plaats.

Piet De Bruyn 
is Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
en N-VA fractieleider 
in de gemeenteraad. 

Hij is lijsttrekker en 
kandidaat-
burgemeester.

WIE FIETSTE MEE DE ZOMER IN?
Suzy Michiels weet als 
diëtiste alles over het 
motiveren van mensen. 

Ze wil haar kennis en 
ervaring inzetten om 
lokale ondernemers 
beter te ondersteunen.

Suzy staat op de 
tweede plaats.

Gunther Dereze is 
gemeenteraadslid 
en voorzitter van de 
afdeling.
Hij is onze  
begrotingsspecialist 
en zet eveneens in op 
veiligheid. 
Gunther staat op de 
derde plaats.

Bart De Vos is 
OCMW-raadslid,  
maar eveneens actief 
in de ouderraad en 
onze specialist voor 
alles wat met cultuur 
te maken heeft. 

Bart staat op de  
vierde plaats.

Frans Vansteenbeeck 
is gemeenteraadslid 
en politieraadslid.

Verkeersveiligheid 
is slechts één van de 
thema’s die hij  
grondig beheert. 

Frans is lijstduwer.
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