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ROTSELAAR

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ZONDAG

20 oktober
10 tot 14 uur
Parochiezaal  
Wezemaal

Holsbeeksebaan 1

Brunch
Met tal van koude en warme gerechten en een niet 
te evenaren dessertenbuffet.
Volwassenen: 19 euro
Kinderen tot 12 jaar: 10 euro
Geen reservaties nodig

Rotselaar investeert in  
uw gezondheid
Schepen van Gezondheid Piet De Bruyn werkt samen met de verschil-
lende adviesraden aan een gemeente waar het voor iedereen goed leven 
is. De komende jaren maken we van Rotselaar een rookvrije, warme én 
hartveilige gemeente.

Generatie Rookvrij
De gemeente ondertekende recent het  
charter Generatie Rookvrij. “We kijken 
uit naar de inzichten en suggesties van de 
Kindergemeenteraad, de Jeugdraad, de 
Sportraad, de Seniorenraad en de Gezond-
heidsraad om tot een rookvrij Rotselaar te 
komen”, zegt schepen Piet De Bruyn. “We 
beginnen met een rookverbod rond De Plas. 
Nadien willen we dat graag uitbreiden naar 
alle plaatsen waar kinderen en jongeren 
opgroeien. Als een rookvrije omgeving 
de norm wordt, worden onze kinderen en 
jongeren weerbaarder en zijn ze minder snel 
geneigd om zelf een sigaret op te steken. Het 
beschermt hen tegen een tabaksverslaving.”

Warme Gemeente
Samen met de gezondheidsraad wordt ook 
ingezet op geestelijke gezondheidszorg. 
Rotselaar wordt een Warme Gemeente.  

“Begin deze maand kwamen inwoners 
samen om te bepalen wat verbeterd kan 
worden en wat ontbreekt. Nu kunnen we 
verder”, aldus de schepen. Het startschot 
van de samenwerking werd gegeven met 
een lezing van het Centrum ter Preventie 
van Zelfdoding. Inwoners kregen duiding 
over het omgaan met iemand die aan 
zelfdoding denkt. Een gevoelig thema dat 
inwoners bij elkaar bracht.

Hartveilige gemeente
Tot slot zijn we fier dat Rotselaar een 
Hartveilige gemeente wordt. “Niet alleen 
plaatsen we AED-toestellen op publiek 
toegankelijke plaatsen en leiden we tien 
procent van het personeel op voor het 
gebruik ervan, verenigingen en buurtcomités 
zullen ook reanimatiecursussen kunnen 
volgen. Ook het Rode Kruis krijgt onder-
steuning”, legt Piet De Bruyn uit.

  Schepen van Gezondheid Piet De Bruyn met Warme 
William, mascotte van een Warme Gemeente.

De Verandering werkt,  
dat is nu al zichtbaar

Beste Rotselarenaar,

Deze bestuursperiode is nu negen  
maanden onderweg en onze inbreng wordt  
stillaan duidelijk. We werkten intens aan 
het beleidsplan 2020-2025 om onze 
beloften te kunnen realiseren. De komende 
maanden wordt het beleidsplan gefinali-
seerd en voorgesteld.

De gespreksavonden over het mobiliteits-
plan toonden aan dat mobiliteit en partici-
patie hand in hand kunnen gaan. Voor de 
veiligheid van onze zwakke weggebruikers 
doet het gemeentebestuur nu al investe-
ringen. Zo zullen de fietsstraten aangepast 
worden en zal het fietspad van de Nieuwe 
Baan, ondanks de geplande herinrichting, 
verbeterd worden. 

Wij zetten in op een Rotselaar waar het 
goed leven is voor iedereen. Zo werd  
Rotselaar geselecteerd als Warme 
Gemeente, worden we een Hartveilige 
gemeente en werken we aan een rookvrij 
Rotselaar. 

Met al dat enthousiasme blijven we nieuwe 
projecten lanceren en werken aan het 
Rotselaar dat u verdient. We kijken ernaar 
uit u te ontmoeten, naar u te luisteren en 
met u van gedachten te wisselen. U bent 
van harte welkom op onze brunch.

Tot binnenkort!

Gunther Dereze
Voorzitter N-VA Rotselaar 

PS Volgt u onze  
Facebookpagina al?  
Like N-VA Rotselaar en  
blijf op de hoogte van  
beslissingen en initiatieven 
in uw gemeente.
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Fusie politiezone:  
meer mensen, betere  
dienstverlening
Hoewel onze politiemensen met de huidige beperkte middelen veel 
werk verzetten, vragen inwoners steeds vaker naar meer blauw op 
straat. “Om een betere dienstverlening te kunnen garanderen, is 
een schaalvergroting van de politiezone nodig”, zegt politieraads-
lid Frans Vansteenbeeck.

De huidige grootte van ons politieteam 
is niet meer afgestemd op de noden 
van onze veranderende maatschappij. 
De ANPR-camera’s, die momenteel 
op verschillende plaatsen in onze 
gemeente worden geplaatst, zorgen 
voor heel wat bijkomende informatie 
die vakkundig verwerkt moet worden. 
Daarvoor zijn extra mensen nodig. 

24 uur op 24
Een politiezone op grotere schaal zou 
de oplossing kunnen zijn: meer en 
gespecialiseerde politiemensen om de 
dienstverlening op peil te brengen én 
te houden, 7 dagen op 7 en 24 uur op 
24. Door de gezamenlijke aankoop en 
het gedeeld gebruik van materiaal  
kan bespaard worden om vervolgens  
te investeren in nieuwe technische 
middelen met meer mogelijkheden. 

Onderzoek naar haalbaarheid
Voor de beoogde schaalvergroting  
hebben we een afweging gemaakt  
tussen de voor- en nadelen van de  
ons omringende politiezones. Momen-
teel wordt een haalbaarheidsstudie  
van een fusie met de zone Aarschot 
uitgevoerd. Met die zone werken  
we al deels samen. De conclusie  
van deze haalbaarheidsstudie zal  
voorgelegd worden aan de gemeente- 
en politieraden van de betrokken 
gemeenten. 

De N-VA steunt een politiefusie.  
We zijn ervan overtuigd dat een 
schaalvergroting zorgt voor een  
betere én kwaliteitsvollere dienst- 
verlening.

Bart De Vos
Gemeenteraadsvoorzitter

Frans Vansteenbeeck
Lid van de politieraad

Mobiliteitsplan: met, door én voor onze inwoners!
Vorige maand organiseerde de gemeente vier gespreksavonden ter voorbereiding van haar nieuwe mobiliteitsplan. 
Een eerste stap in een participatietraject dat loopt tot het najaar van 2020. Gemeenteraadsvoorzitter Bart De Vos is 
erg opgetogen over dit traject. “De komende maanden zullen we onze inwoners tijdens de verschillende fases en op 
verschillende manieren betrekken in de opmaak van het plan. Een unieke manier van aanpakken!”

We startten het participatietraject met de verkenningsfase, waarbij de gemeente gespreksavonden organiseerde in Rotselaar,  
Rotselaar-Heikant, Werchter en Wezemaal. Verschillende thema’s kwamen aan bod: de uitdagingen voor  
fietsers, voetgangers, sluipverkeer en parkeren. Samen met een gespecialiseerd mobiliteitsadviesbureau  
dachten meer dan 150 inwoners na over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. 

De volgende fases in de opmaak van het mobiliteitsplan zijn het verdere onderzoek en de uitwerking van  
enkele scenario’s. Tot slot worden er concrete acties en doelstellingen geformuleerd. In elk van die fases  
wordt u betrokken. Alle informatie vindt u op maakjebuurtmee.rotselaar.be. 
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… we deze zomer kennismaakten 
met inwoners en hun warm  
initiatief of inspirerend project?

… de warmte van onze gemeente 
ook voelbaar was tijdens de vele 
buurtfeesten? 

… schepen van Milieu en  
Klimaat Piet De Bruyn een  
cheque van Mooimakers ter 
waarde van 765 euro mocht 
uitreiken aan gemeentelijke 
basisschool Het Nest uit  
Wezemaal voor haar inzet tijdens 
de Grote Lenteschoonmaak? 

… N-VA Rotselaar een 
eigen quizploeg heeft? 

… we dankzij onze ijsjesverkoop 
een cheque van 400 euro mochten 
overhandigen aan de demiclowns 
van woonzorgcentrum De Wyngaert? 

… 109 personen, onder wie  
60 rolstoelgebruikers, gebruik- 
maken van vzw Mobiel? Goed 
voor 21 000 kilometer per jaar! 

… we met zestien vrijwilligers 1 200 azalea’s verkochten voor 
Kom op tegen Kanker? Een succesvolle 15de editie! 

… schepen van Sport Piet De Bruyn 
de beginslag van de open hockey-
training van de nieuwe sportclub 
in Rotselaar mocht geven? Ook 
gemeenteraadsvoorzitter Bart De Vos 
trok zijn sportschoenen aan.

… onze toekomstige schepen 
van Ondernemen Suzy Michiels 
de nieuwe ondernemers in onze 
gemeente verwelkomt?

… het lokaal dienstencentrum 
Oude Pastorie heel wat activiteiten 
organiseert, waaronder een repair 
café? 

… we samen met de raad voor 
Personen met een Handicap een 
knelpuntwandeling in Werchter 
maakten? Zo weten we waar 
verbetering nodig is. 

… de N-VA-bestuursleden deel- 
namen aan een denkdag voor  
Rotselaar? Daarnaast stond er ook 
een teamactiviteit op het programma. 

Duidelijkheid voor speedpedelecs
De speedpedelec is een krachtige fiets die 45 km/uur mag rijden. Daardoor wordt hij beschouwd 
als bromfiets, en moeten bestuurders van speedpedelecs de verkeersregels voor bromfietsen  
klasse B volgen. Maar in bepaalde omstandigheden zijn er soepelere regels van toepassing.  
Zo kan men een speedpedelec toelaten in beide richtingen van een eenrichtingsstraat als de 
nodige aanduiding voorzien wordt. N-VA Rotselaar vroeg daarom een aanpassing van onze 
verkeersborden, zodat speedpedelecgebruikers niet onnodig moeten afstappen of omrijden als  
ze zich in tegengestelde richting willen verplaatsen. Een kleine aanpassing die ervoor zorgt  
dat elk soort fiets aan dezelfde regels onderworpen wordt en verwarring in 
eenrichtingsstraten tegengaat. 

Wist u dat … 
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


