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ROTSELAAR

www.n-va.be/rotselaar

N-VA Rotselaar nodigt u graag uit 
op haar nieuwjaarsreceptie op 26 
januari. 

U bent welkom vanaf 10.30 uur in 
zaal Concordia in Rotselaar centrum.

Sterke start

Inbraken meer dan verdubbeld in vijf jaar, 
actie blijft uit

Nieuwjaars-
receptie

De N-VA kijkt tevreden terug op 2013. Voor 
het eerst stuurden we een stevige fractie 
naar de gemeente- en OCMW-raad met 
maar één doel voor ogen: Rotselaar een 
betere gemeente maken om in te wonen, 
leven en werken. 

Ik beloof u dat we in 2014 verder werken 
aan wat we begonnen zijn. Met degelijk 
oppositiewerk willen we de indommelende 
meerderheid wakker en scherp houden. 

Als lokale afdeling zullen we ook met 
overtuiging meewerken aan de Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen van 
volgend jaar. Wij nemen 
geen genoegen met 
enkel het ‘haalbare’. 
Integendeel! We staan 
volgend jaar op een 
kruispunt. Als het van 
ons afhangt, nemen we 
resoluut onze toekomst 
in handen en gaan we 
voor wat noodzakelijk 
is om welvaart en 
welzijn veilig te stellen. Verandering voor 
Vooruitgang!

De voorbije maanden steeg het aantal inbraken en 
inbraakpogingen in Rotselaar naar ongekende hoogtes. 
Bijna iedereen kent ondertussen wel iemand die 
ongewenst bezoek heeft gehad. Na enig aandringen 
op de politieraad, vernamen we dat in de politiezone 
Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo het aantal inbraken in 
gebouwen de voorbije jaren effectief meer dan verdubbeld 
is!

Daarom vroeg onze fractie zowel tijdens de politieraad 
als de gemeenteraad naar een reactie. Met een paar 
dooddoeners werd het probleem door de meerderheid en 
de politiecommissaris geparkeerd: “We liggen nu eenmaal dicht bij de E314” en 
“Er is overal in de regio sprake van een stijgend aantal inbraken”.

PREVENTIEBELEID FAALT
We weten dat je niet in elke straat een politieagent kan plaatsen. En onze 
agenten zetten zich zeker maximaal in voor onze veiligheid. Paniekvoetbal en 
het uitvergroten van het probleem zullen ook niets oplossen. Daar doen we 
dan ook niet aan mee. Wel vinden we dat de meerderheid tekort schiet op het 
vlak van doorgedreven preventie. 

Het volstaat niet om preventietips op de website te plaatsen of te wachten tot 
burgers zelf komen vragen wat ze extra kunnen doen. De huidige coalitie 
weet zelf het best welke buurten extra gevoelig zijn voor inbraken. Daar moet 
proactief opgetreden worden. Ook de vele bewonersdiensten kunnen hier 
een rol spelen. Maar dan moet de gemeente zelf wel een concreet aanbod 
uitwerken. 

Waarop wacht de gemeente bijvoorbeeld om te polsen naar interesse om 
een erkend buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten? Het is een perfect 
middel om de sociale samenhang in een wijk te versterken én de veiligheid te 
verhogen. 

Gunther Dereze
Gemeenteraadslid

Arnout Coel
Voorzitter 
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“De N-VA blijft hameren op doorgedreven preventie en een 
aanpak die werkt!



rotselaar@n-va.be

Frans Vansteenbeeck: “De buurtbewoners ergerden zich terecht aan de 
verkeersoverlast tijdens Rock Werchter”

Frans , je hebt je geërgerd aan de verkeersafwikkeling in de buurt ter gelegenheid van Rock 
Werchter. Heeft het gemeentebestuur geluisterd naar de bedenkingen van de buurt?
Luisteren is één zaak. Er ook rekening mee houden is wat anders. De ergernis van de buurt was 
groot toen duidelijk werd dat de Kapoenstraat omgetoverd werd van onverharde landweg  tot 
een heuse busbaan voor de hele duur van het  festival. Bovendien werden  de Walenstraat en de 
Vrijheidsstraat aangeduid als route voor de pers en alle VIP’s.  Dit kwam bovenop de overlast 
door sluipverkeer ten gevolge van de werken aan de Wakkerzeelsebaan te Wijgmaal. 

Op aandringen van de buurt beloofde het gemeentebestuur nauwlettend toe te zien op het 
respecteren van alle afspraken. Deze beloften bleken nadien enkel zoethoudertjes, want in de 
praktijk liep het helemaal anders. De controles waren beperkt en niet efficiënt. Ze ontbraken al 
helemaal op zaterdag en zondag. Het resultaat was dan ook een hectische toestand en verbol-
gen buurtbewoners. 

Waar liep het mis?
Lees het volledige gesprek met Frans op onze website: www.rotselaar.n-va.be/mandatarisinde-
kijker

In ons volgend nummer komt OCMW raadslid Jeff  De Troyer aan het woord. Wat zou je whem willen 
vragen?

We horen wel eens zeggen dat ‘die van over ’t water’ in het gemeentehuis vaak vergeten worden. Herkent hij dat gevoel als mandata-
ris uit Werchter?

Op 26 oktober 2013 moesten we totaal onverwacht afscheid nemen van Jos Ghijsens. 
Jos was sinds jaar en dag een graag gezien lid van N-VA Rotselaar. Hij was een man van wei-
nig woorden maar des te meer een man van daden. Op elke vraag om een handje toe te steken, 
kwam steevast het antwoord “geen probleem” en we hadden de absolute zekerheid dat wat hij 
deed, meteen ook goed gedaan was.

We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we Jos mochten kennen. We zullen hem niet vlug 
vergeten.

Rotselaar schenkt voortaan kraantjeswater
De gemeenteraad van november 
stemde in met het N-VA-voorstel 
om voortaan kraantjeswater te 
schenken in plaats van flessen-
water. De maatregel geldt voor 
alle activiteiten van de gemeente, 
voor alle diensten en voor alle 
gemeentelijke werknemers. 

Onze motivatie was dubbel: de 
keuze voor kraantjeswater is 
duurzamer en milieuvriende-
lijker dan flessenwater en het 
is nog eens een pak goedkoper 
ook. Bovendien is de kwaliteit 
van kraantjeswater net zo goed 

als de kwaliteit van flessenwater.     
 

We wezen ook op 
het goede voorbeeld 
dat de gemeente kan 
geven door zelf het 
gebruik van kraan-
tjeswater te stimule-
ren. Daarom vinden 
we het ook belang-
rijk dat de gemeente 
zelf duidelijk com-
municeert over de 
genomen maatregel. 

We zijn tevreden dat ons constructieve voorstel door alle 
andere fracties werd gesteund. We hebben dan ook met 
plezier symbolisch een eerste waterkaraf aan de voorzitter 
van de gemeenteraad overhandigd.

Piet De Bruyn
Fractieleider gemeenteraad

Gemeenteraadslid Frans 
Vansteenbeeck (67) woont 
al ruim 40 jaar in de Walen-
straat. Hij kent het Rotse-
laarse cultuurleven door 
en door en is actief in de 
buurtwerking. We spraken 
even met hem.
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Een punt waar iedereen het tijdens de verkiezingscampagne over eens was, is de noodzaak 
om snel werk te maken van een heropleving van onze dorpskernen. Niet alleen Rotselaar 
worstelt met dat probleem. Ook andere gemeenten hebben het moeilijk om lokale handelaars 
in hun dorpskern te houden. 

De Vlaamse Regering weet dat oplossingen niet eenvoudig zijn. Daarom stelt ze een subsi-
die ter beschikking van gemeenten die ernstig werk willen maken van plannen die effectief 
leiden tot de versterking van handelskernen. Ook onze gemeente besloot om een dossier in te 
dienen om een kans te maken op een subsidie van 75 000 euro. 

EEN ‘VISIETEKST’ ZONDER VISIE
Helaas. Wie dacht dat de belangen van de lokale handelaars in veilige handen waren bij de 
liberale schepen van Middenstand, komt bedrogen uit. Het dossier dat werd ingediend be-

perkt zich tot een beschrijving van de huidige situatie. 
Die kennen we echter al! Waar men naar toe wil met de 
detailhandel, welke keuzes men wil maken, welke hindernissen daarbij moeten 
overwonnen worden, welke middelen men wil inzetten, … daarover vertelt de 
‘visietekst detailhandel Rotselaar’ ons niets. 

De meerderheid broedt al een heel jaar op haar beleidsplan voor de volgende zes 
jaar. Als deze visietekst een voorbode is van het hele beleidsplan, dan zullen we 
onze verwachtingen sterk naar beneden moeten bijstellen. We blijven echter hopen 
dat de meerderheid op zijn minst het belang van lokale handelaars voor de leef-
baarheid van de dorpskernen onderkent en hen de aandacht geeft die ze verdie-
nen. Wordt zonder twijfel vervolgd!

Meerderheid zoekt al maanden naar visie op lokaal ondernemen

Meerderheid gelooft niet in inspraak en betrokkenheid
Betrokkenheid van alle burgers liep als rode draad door-
heen zowat alle verkiezingsprogramma’s. Alleen herin-
neren CD&V en Open Vld zich 
dat niet meer zo goed. N-VA 
Rotselaar daarentegen stelde 
in het begin van het jaar voor 
om ook de burgers de kans te 
geven om op de gemeenteraad 
een vraag te stellen.

Aarzelend gaf de meerderheid 
toe dat wel te zien zitten, maar 
er moest eerst een concreet 
voorstel worden uitgewerkt. 
En we zouden als oppositie 
zeker de kans krijgen daarbij 
onze inbreng te hebben. 

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder. We wachten nog 
altijd op een uitnodiging om hierover aan tafel te zitten.

MEERDERHEID RESPECTEERT EIGEN REGELS NIET
Net als de gemeenteraad, moeten ook alle commissies 

toegankelijk zijn voor het publiek. 
Logisch. De commissies vormen 
immers een onderdeel van de 
besluitvorming en zijn een feite-
lijke voorbereiding van de gemeen-
teraad. Het eigen huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad 
bepaalt dan ook dat alle commis-
sievergaderingen tijdig aan het 
publiek moeten worden bekend 
gemaakt.  

Dit gebeurde in Rotselaar ech-
ter niet. Het was pas nadat onze 
fractie hierover een kritische vraag 

stelde en daarbij verwees naar het eigen reglement, dat de 
meerderheid besloot de commissievergaderingen voort-
aan ook correct aan te kondigen op de website van de 
gemeente.

Bram Speetjens
Gemeenteraadslid

Kijk gerust zelf eens naar de ‘visietekst’ van de meerderheid op http://rotselaar.n-va.be/dossiers. De N-VA blijft niet 
stil zitten voor de ondernemers: klik maar eens naar www.meerondernemen.be.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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