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ROTSELAAR

Beste Rotselarenaar,

Met al enkele warme dagen achter de rug 
konden we al even proeven van wat de 
zomer brengt. Genieten van de zon, de tuin 
of het terras, verfrissing in het water of 
een wandeling, samenzijn met de kinde-
ren, familie en vrienden, vakantie en nog 
zoveel meer. Kortom, een welverdiende 
periode om even gas terug te nemen en 
te ontspannen in onze gemeente of wat 
verder van huis.

Maar ondertussen blijven we politiek wel 
bezig. Het nieuwe beleidsplan is in volle 
ontwikkeling. Zo werden ondertussen de 
adviesraden bevraagd, konden de politieke 
fracties hun accenten naar voren schuiven, 
werd een uitvoerige externe en interne 
omgevingsanalyse opgemaakt … Allemaal 
waardevolle ideeën en informatie voor 
het beleidsplan. En meteen een voorbeeld 
van wat participatie kan zijn. Samen werk 
maken van een beter Rotselaar.

We kijken er alvast naar uit om ons 
beleidsplan in het najaar voor te stellen 
en om te starten met de uitvoering van de 
verschillende 
projecten.

Fijne zomer,

Gunther Dereze 
Voorzitter  
N-VA Rotselaar

Gemeenteraadsvoorzitter  
Bart De Vos
Op 7 januari werd de nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd. Voor elk gemeenteraadslid 
een spannend moment. Voor Bart De Vos 
werd het echt bijzonder! Hij was niet alleen 
voor de eerste keer gemeenteraadslid, hij 
werd ook onmiddellijk voorzitter. Als voor-
zitter van de gemeenteraad kon Bart meteen 
werk maken van wat hij voor de verkiezin-
gen had beloofd: transparantie, inspraak en 
een moderne dienstverlening. Iets waar hij 
met veel trots en enthousiasme aan begon! 
Hij blikt graag terug op de eerste zes maan-
den in zijn nieuwe functie. 

Vragenhalfuurtje en inspraak
“Gedurende de eerste zes maanden  
drukten we al zichtbaar onze stempel  
op het beleid. Vooreerst schrapten we  
de leeftijdsbepaling om als inwoner  
een vraag te stellen tijdens het vragen-
halfuurtje. Elke inwoner van Rotselaar 
kan vanaf nu mondeling een vraag aan het 
bestuur of een gemeenteraadslid stellen.”

Audioverslag
“We introduceerden ook een nieuwe 
manier van verslaggeving. Volledige 
transparantie en minder werklast voor de 
gemeenteadministratie waren onze lei-
draad. De beslissingen worden genoteerd 
in een verslag. En de audio-opname van 

de gemeenteraad is volledig beschikbaar 
op de website. Transparanter dan dit kan 
het niet.”

Communicatie
“Communicatie is ook een belangrijk 
element. Om de afstand tussen inwoner 
en beleid zo klein mogelijk te maken, 
vertel ik op mijn Facebookpagina na elke 
gemeenteraad wat er allemaal beslist is. 
Een laagdrempelige manier om iedereen 
op de hoogte te houden. Wees welkom 
om mijn pagina te volgen!”

 www.facebook.com/bart.d.vos

Onze schepen Piet De Bruyn zetelt ondertussen al meer dan tien jaar in het parlement. Ook 
in mei stond hij weer prominent op de verkiezingslijst van de N-VA voor het Vlaams Parle-
ment. Dankzij de steun van 9 250 kiezers in Vlaams-Brabant werd hij opnieuw rechtstreeks 
verkozen. Zijn engagement kennen we: méér doen voor de mensen, méér doen voor Rotselaar. 

Piet De Bruyn ook weer in  
Brussel aan het werk voor Rotselaar

Bedankt, kiezers!

Mandataris 
in de kijker

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

N-VA Rotselaar wenst u  
een fijne vakantie!
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Rotselaar schakelt over op energiezuinige 
ledverlichting
Rotselaar zet een belangrijke stap om versneld over te schakelen op honderd procent energiezuinige  
straatverlichting. De gemeente werkt daarvoor samen met netbeheerder Fluvius, dat alle straatverlichting  
de komende twaalf jaar zal vervangen door ledverlichting.

De gemeente besliste al eerder om de oude straatverlichting 
geleidelijk aan te vervangen door energiezuinigere ledverlich-
ting. Om dit een pak sneller te doen gaan, sloot de gemeente 
een overeenkomst met netbeheerder Fluvius. We dragen daarbij 
onze openbare straatverlichting over aan Fluvius, dat op zijn 
beurt investeert in het versneld omschakelen van alle straat- 
verlichting naar ledverlichting. Zo zal op maximum twaalf jaar 
het hele openbare verlichtingsnet aangepast zijn.

Behoeften in kaart brengen
Door deze omschakeling kan beter ingespeeld worden op 
concrete situaties. Moderne technologie maakt het mogelijk 
om de lampen te dimmen, op bepaalde tijden te doven … Met 
de opmaak van een lichtplan voor de gemeente brengen we alle 
behoeften in kaart.

Minder CO2
Maar ook het milieu doet een goede zaak met deze omschake-
ling. De moderne ledverlichting verbruikt veel minder energie 
en stoot een pak minder CO2 uit. De geraamde 141 ton CO2 in 
2030 brengen we terug tot 84 ton. 

Kostenefficiënt 
Door de omschakeling samen met netbeheerder Fluvius aan  
te pakken, kost ze de inwoner van Rotselaar geen cent extra. 

Integendeel. Het hele project kost zo’n 1,6 miljoen euro, waarbij 
de kosten worden gespreid over twaalf jaar. Door samen te wer-
ken met Fluvius en in te stappen in het project ‘licht-als-dienst’, 
spaart de gemeente ruim 500 000 euro uit. Dat de gemeenteraad 
unaniem met het plan instemde, toont de eensgezindheid om te 
zoeken naar manieren om efficiëntie, veiligheid en milieu met 
elkaar te verzoenen.

Roken? Niet voor Generatie Rookvrij
Onze ambitie is groot. Wij willen van Rotselaar een gezonde 
gemeente maken. In dit kader past onder andere het initiatief 
Generatie Rookvrij. Dat initiatief heeft als doel om elk kind 
dat vanaf 2019 geboren wordt, rookvrij te laten opgroeien. Zien 
roken, doet roken. Laat ons dus proberen kinderen zo weinig 
mogelijk in contact te laten komen met rokers. 

Plas wordt rookvrije zone
Dat willen we onder meer doen door van de Plas tegen het  
seizoen 2020 een rookvrije zone te maken. We gebruiken seizoen 
2019 om te kijken hoe we dat kunnen bereiken. De Plas is een 
attractiepool voor jong en oud. Een rookvrije Plas zou niet alleen 
voor de gezondheid een goede zaak zijn, ook voor het milieu. We 
zouden immers meteen verlost zijn van de berg sigarettenpeuken 
die achterblijft op het einde van elke dag.

De ledverlichting verbruikt veel minder 
energie en stoot een pak minder CO2 uit.

  Zien roken, doet roken. Daarom is het onze ambitie om de Plas tegen 2020 rookvrij te maken.
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Wist u dat …

... er op 26 mei ook gestemd werd in De Wyngaert? 
Zo konden heel wat senioren gemakkelijker hun stem 
uitbrengen en versterkten beide woonzorgcentra de 
brugfunctie tussen de bewoners en de buurt. We zijn 
bijzonder fier op Noëlla Wissels-D’hooghe, die dit idee al 
lanceerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

... we in Rotselaar al 30 % 
dopjes hebben ingezameld 
voor onze blindengeleide-
hond? Dat zijn 1 400 zakken 
(elf ton) op vier jaar! Wij 
blijven verder doen via onze 
talrijke inzamelpunten.

... er huiszwaluwen neste-
len tegen de gevel van het 
administratief centrum?... er een ent van de oudste 

wijnstok ter wereld tegen  
de muur van de pastorietuin 
in Wezemaal groeit? En dat 
de eerste oogst van 2017  
15 liter witte wijn opleverde?

... ook Rotselaar de Interna-
tionale Dag tegen Homofobie 
en Transfobie steunde? Onze 
gemeente hing de regenboog- 
vlag uit als symbool van haar 
solidariteit met iedereen 
dichtbij of veraf die nog te 
kampen heeft met uitsluiting 
of discriminatie omwille van 
zijn geaardheid.

... we de mama’s dit jaar 
niet konden verwennen op 
hun dag omdat die in de 
sperperiode van de verkie-
zingen viel? We maken dat 
de volgende keer extra goed!

... Theo Francken, Piet De Bruyn en de 
Jomme tijdens de verkiezingscampagne 
samen een pintje dronken in Onder Den 
Toren? Het werd een plezante avond 
waarop we ook heel wat nieuwe leden 
mochten verwelkomen.

... de kinderen zich volledig konden uitleven op de buiten-
speeldag aan Sportoase De Toren? De regen op het einde 
zorgde voor de nodige afkoeling nadat alle activiteiten (voet-
bal, skaten, springkastelen, schminken, dansen, schilderijen 
maken, wobbelturnen en freerunning) goedgekeurd waren.

... de adviesraden in de start-
blokken staan met heel wat 
enthousiaste inwoners en vele 
ideeën? Geen tijd maar toch 
een goed idee? Laat het ons 
weten en we nemen het mee.

... u uw bouwplannen kan laten toetsen 
op duurzaamheid wat betreft isolatie, 
ventilatie, oriëntatie …? Deze dienst-
verlening van de gemeente blijft ook de 
komende jaren gratis. Samen dragen 
we ons steentje bij voor het klimaat.

... u bevers, of toch zeker hun aanwezig-
heid, kan spotten in het Laakdal, op het 
grensgebied van Werchter en Tremelo? U 
vindt er onder meer burchten, dammen, 
knaagsporen, glijbanen en loopsporen.

... de lenteschoonmaak een 
recordaantal deelnemers 
kende en er een pak minder 
vuil werd verzameld dan de 
vorige jaren? Hopelijk is dit 
de trendbreuk die we nodig 
hebben om definitief af te 
rekenen met zwerfvuil.

... we via het tevredenheidsonderzoek heel wat 
informatie vergaarden? Daarmee kunnen we nu 
aan de slag om de communicatie te verbeteren.

... senioren konden deel-
nemen aan een cursus om 
goed te leren vallen tijdens 
de Week van de Valpreventie?
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


