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N-VA vraagt stembureaus in woonzorgcentra
Raadslid Noëlla D’hooghe pleitte op de gemeenteraad van mei om bij volgende verkiezingen ook stembureaus 
in te richten in de woonzorgcentra De Lelie en De Wyngaert. Door het inrichten van stembureaus in deze 
centra wordt het niet alleen gemakkelijker voor de bewoners om hun stem zelfstandig uit te brengen, de woon-
zorgcentra slaan op die manier ook de brug tussen hun bewoners en de buurt. De N-VA is tevreden dat het 
schepencollege positief staat tegenover de vraag en het voorstel verder zal onderzoeken. 

Democratie is veel meer dan eens om de zoveel jaar naar de 
stembus trekken, maar verkiezingen blijven wel het belangrijkste 
moment voor iedereen om zich uit te kunnen spreken over het 
gevoerde beleid en de toekomst. De N-VA vindt het dan ook 
belangrijk om zoveel mogelijk mensen zelfstandig hun stem te 
laten uitbrengen. Raadslid Noëlla D’hooghe: “Heel wat senioren 
willen graag betrokken blijven bij wat er gebeurt in de gemeente. 
Ze willen graag zelf stemmen op de kandidaat van hun voor-
keur. We vragen aan de gemeente om dit te respecteren en te 
zorgen voor stembureaus in de beide woonzorgcentra die de 
gemeente heeft.”

Zinvol buurtproject

Een bijkomend voordeel van het inrichten van stembureaus 
in beide woonzorgcentra, is de versterking van de brugfunctie 
tussen de bewoners van het centrum en de buurt. Nu al proberen 
woonzorgcentra meer te zijn dan alleen maar een plaats waar 
senioren wonen en staan ze open voor allerhande initiatieven. 
Noëlla D’hooghe: “Het moet de bedoeling zijn om niet alleen de 
bewoners van De Lelie of De Wyngaert in het woonzorgcentrum 
te laten stemmen, maar ook de inwoners uit de buurt. Door ook 
de seniorenraad, vrijwilligers en de scholen uit de buurt te  

betrekken, kan van de stembusgang 
een zinvol buurtproject gemaakt wor-
den. Het is dan wel nodig om tijdig 
met de voorbereiding te beginnen.”

Noëlla D’hooghe, gemeenteraadslid

N-VA Rotselaar wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!
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Rotselaar gezakt voor verkeersveiligheid
Raadslid Frans Vansteenbeeck hamert al jarenlang op het 
vergroten van de verkeersveiligheid in Rotselaar. Hij staat 
duidelijk niet alleen met deze bekommernis. Uit de gemeente- 
monitor van 2017 blijkt dat maar 26 % van de inwoners het  
veilig vindt voor kinderen om zich in de gemeente te verplaat-
sen. Daarom is het zo jammer dat concrete voorstellen om hier 
iets aan te doen, vaak worden weggewuifd of maandenlang op 
een antwoord moeten wachten.

Zolang er verkeersonveilige situaties in de gemeente zijn, zal Frans 
op deze nagel blijven kloppen: “Het is onbegrijpelijk dat er nog 
steeds geen actueel verkeersveiligheidsplan voor de gemeente is. 
Men blijft hier en daar wel maatregelen nemen, maar er is geen 
globale visie op de verkeerssituatie in Rotselaar. Waar komen de 
verkeersstromen vandaan, hoe lopen ze door de gemeente, hoe 
kunnen ze worden bijgestuurd … De gemeente zou veel strakker 
de regie in handen moeten houden.”

Handhaving
Bijkomend probleem in Rotselaar is het gebrek aan handhaving. 
Sluipverkeer, onaangepast rijgedrag, foutparkeren, snelheids- 
overtredingen … Grote kans dat die wie zich eraan bezondigt, 

niet wordt aangesproken of beboet. 
Nochtans is een sterk handhavingsbeleid 
het logische sluitstuk van een degelijk  
verkeersveiligheidsplan.”

Gemeenteraadslid Gunther Dereze:

“Het blijft wachten op initiatieven die lokaal  
ondernemen écht ondersteunen”
Toegegeven: het is geen gemakkelijke missie om handelaars naar woonkernen te halen. Toch schrok 
raadslid Gunther Dereze van het toch wel héél beperkte resultaat van een subsidie van ongeveer  
70 000 euro voor een studie over handelskernversterking. We kregen herbruikbare winkeltassen,  
maar niemand kan zeggen hoeveel er precies werden opgehaald bij de lokale ondernemers. We kregen 
vaandels in elke dorpskern, maar ze vallen behoorlijk klein uit, hangen niet op alle plaatsen waar je  
ze logischerwijze zou verwachten en ze zijn slecht leesbaar. En verder moeten we het doen met een erg 
vage belofte om misschien later dit jaar nog een soort van Rotselaarse klantenkaart uit te rollen.  
“Op zich allemaal leuk, maar enkel als het past in een aanpak die echt inzet op het versterken van lokale 
handelskernen en het ondersteunen van lokale ondernemers”, zegt Gunther Dereze.

Wat wij als N-VA Rotselaar missen, is een actieve betrok-
kenheid van de gemeente bij wat leeft bij lokale handelaars 
en ondernemers. Er wordt veel te weinig echt gesproken met 
wie in Rotselaar actief is. Ondernemers vertrouwen ons toe 
dat ze in de gemeente geen gesprekspartner vinden als ze 
er bijvoorbeeld aankloppen in hun zoektocht naar ruimte. 
Uiteraard moet de gemeente niet zelf voor projectontwikke-
laar gaan spelen, maar door de passieve houding gaan er wel 
kansen verloren. Zeker startende ondernemers kunnen een 
extra duwtje in de rug goed gebruiken. We blijven het daarom 
jammer vinden dat de premie voor startende ondernemers 
is afgeschaft door de huidige meerderheid, maar vinden het 
vooral een schande dat daar niets voor in ruil is gekomen.

“Rotselaar heeft tal van troeven om zich als ondernemende 
gemeente in de markt te zetten: geografisch goed gelegen 
ten opzichte van Leuven, Brussel, Hasselt en Antwerpen, de 
nabijheid van een steeds groeiende universiteit die bovendien 
voortdurend op zoek is naar partners voor spin-offs en een 
aanzienlijke concentratie van 
innovatieve ondernemers die 
al actief zijn in de gemeente. 
Doodzonde dat daar geen gro-
tere kruisbestuiving uit volgt”, 
besluit Gunther Dereze.

Gunther Dereze,  
voorzitter en gemeenteraadslid

“Rotselaar mist een globale visie op de verkeerssituatie”, 
stelt raadslid Frans Vansteenbeeck vast.

Frans Vansteenbeeck,  
gemeenteraadslid
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Integratie van OCMW in gemeente moet strijd tegen 
vereenzaming versterken
We leven steeds langer. En dat is fantastisch nieuws. Zeker 
voor wie gezond is en goed omringd door vrienden, familie 
en een warme buurt. Dat is dan ook wat we iedereen van 
harte toewensen. Maar we weten dat niet iedereen hier even 
vanzelfsprekend kan van genieten. Ook in Rotselaar is de 
strijd tegen vereenzaming een grote uitdaging. Het OCMW 
levert vandaag al heel wat inspanningen om vereenzaming 
en sociaal isolement op te sporen en aan te pakken. Denk 
bijvoorbeeld maar aan de bestaande boodschappendienst of 
gezelschapsdienst. Maar het kan nog beter. “De N-VA is altijd 
de motor geweest van het integreren van de diensten van 
het OCMW in de gemeente”, zegt OCMW-raadslid Bart De 
Vos. “Hierdoor komen alle elementen om een sterk en sociaal 
beleid te voeren in handen van de gemeente.”

Overleg met alle betrokkenen
Ook in Rotselaar moeten we die kans grijpen om te kijken wat 
nog beter kan. Hiervoor is het nodig om tijdig alle betrok-

kenen rond de tafel te zetten. De huidige diensten van het 
OCMW uiteraard, maar ook vertegenwoordigers van  
verenigingen en buurtcomités, de seniorenraad, mantel- 
zorgers … moeten hierbij betrokken worden. “Het versmelten 
van de werking van het OCMW met die van de gemeente 
zorgt hier en daar voor wat onrust”, stelt Bart De Vos vast. 
“Daar mogen we niet blind voor zijn. Het zou een aansporing 
moeten zijn om iedereen te betrekken bij het proces. 
Enkel op die manier kan de 
nieuwe structuur zorgen voor 
een sterker sociaal beleid, waar 
elke inwoner van Rotselaar 
beter van wordt.”

Bart De Vos,  
OCMW-raadslid

  we nog altijd volop bezig zijn met gezellige buurtbabbels? Na 
de Rigessel, Werchter, Heikant, Vlasselaar en Wezemaal komen 
zeker nog Rotselaar-centrum, Kapelstraat … aan de beurt.

  ons kippen-en-ribbetjesfestijn een extra verrassing voor alle 
mama’s had? Ze kregen een mooie roos voor Moederdag als 
dank voor alles wat ze doen.

  de gemeentelijke basisschool in Wezemaal een nieuwe naam 
kreeg? Voortaan leren, stoeien en spelen kinderen er in GBS 
Het Nest. De nieuwe naam werd onthuld tijdens een schitterend 
schoolfeest.

  Commanderij Hageland opnieuw medailles en oorkondes  
uitreikte voor de beste regionale wijnen? Daarbij viel ook de vzw 
Steenen Muur uit Wezemaal in de prijzen.

  we op de kermis van Rotselaar 
ijsjes hebben verkocht voor het 
goede doel? We schonken met 
plezier de totale opbrengst van 
402,50 euro aan Den Ateljee. 
We zijn er zeker van dat het 
geld daar goed besteed zal 
worden.

  dat in Werchter het vijfde en laatste Demerbaken werd  
ingewandeld? Het werd een zwevend pad tussen de stammen 
en kruinen van stevige eiken en vormt met de andere bakens 
een ideale toegangspoort tot de Demervallei.

  het Festival Park Werchter officieel 
werd geopend en dat we best 
tevreden zijn met het resultaat?  
We weten zeker dat de inwo-
ners van Rotselaar nu snel volop 
gebruik zullen maken van de 
mogelijkheden die het park biedt.

  Rotselaar (eindelijk) een  
hondenlosloopzone heeft? Aan Sportoase De Toren kunnen 
honden voortaan loslopen in een omheinde zone van 70 are.

Wist je dat …



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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