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ROTSELAAR

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste wensen voor  
het nieuwe jaar

Beste Rotselaarenaar,

Ongetwijfeld kijkt ook u deze periode 
terug op de voorbije maanden. Zoals 
voor elk van ons zullen er aangename 
en minder leuke momenten geweest 
zijn. Wij wensen u alvast een leerrijk 
en boeiend jaar met vooral veel 
mooie momenten.

2020 is ook voor ons een speciaal 
jaar. Tijdens de gemeenteraad van 
december werd ons beleidsplan 
2020-2025 goedgekeurd. Nu kunnen 
we echt van start gaan! Zo maken we 
bijvoorbeeld werk van een warme en 
gezonde gemeente in een klimaat-
vriendelijke omgeving met aandacht 
voor elke inwoner. In ons volgende 
huis-aan-huisblad stellen we met 
plezier ons beleidsplan voor.

De nieuwe bestuursploeg wil dicht 
bij haar inwoners blijven staan en 
organiseert daarom verschillende 
gelegenheden om u te ontmoeten. 
U kan er vragen stellen en met ons 
van gedachten wisselen. We kijken 
ernaar uit u te mogen verwelkomen! 
We vinden het fijn om onze inwoners 
en hun projecten, groot en klein, te 
leren kennen.

Maar eerst genieten van de gezellige 
feesten met familie, vrienden en 
buren!

Gelukkig nieuwjaar!

Gunther Dereze
Voorzitter  
N-VA Rotselaar

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Vrijdag 21 februari
Vanaf 20 uur

Café Onder Den Toren
Schoolstraat 57, Heikant

Vrijdag 17 januari
Vanaf 20 uur
Foyer Sportoase 'de Toren'
Torenstraat 115, Rotselaar

Klink samen met N-VA Rotselaar   
op het nieuwe jaar

Praatcafé met 

Vlaams Parlementslid 

Allessia Claes

Ambitieuze plannen voor Rotselaar
Tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar werd het beleidsplan goedgekeurd. In ons 
volgende huis-aan-huisblad ontdekt u onze klemtonen voor het bestuur van Rotselaar 
de volgende jaren.

Nieuwsgierig? Neem dan nu al een kijkje op onze website www.n-va.be/rotselaar
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N-VA Rotselaar steunt de Zelfmoordlijn
N-VA Rotselaar verkocht ter gelegenheid van de Warmste Week postkaarten ten voordele van het 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Net als onze mascotte Warme William willen we met de 
teksten ‘Ik sta naast jou’ en ‘Je kan op mij rekenen’ mensen sensibiliseren en de Zelfmoordlijn 
ondersteunen. We mogen niemand in de kou laten staan en willen hen uitnodigen voor een gesprek. 
Het is moeilijk, maar het kan. Zeker tijdens deze periode van het jaar mag niemand zich alleen of 
onbegrepen voelen.

Samen gezond leven en ons inzetten voor het klimaat
Schepen Piet De Bruyn ondertekende recent het charter Gezonde  
Gemeente en het Klimaatengagement. We willen alle inwoners stimuleren 
om gezond te leven in een gezonde omgeving. Bovendien willen we onze 
ambitie voor het klimaat omzetten in daden, samen met alle inwoners. 
Het deed ons dan ook plezier dat veel inwoners bijkomend groen hebben 
aangeplant via de actie ‘Behaag je tuin’. 

Ook de gemeente draagt haar steentje bij met de investering in vijf  
bijenhotels en de aanplanting van een nieuw geboortebos, grenzend  
aan het speelbos in Wezemaal, in het voorjaar van 2020.

Een gezond financieel beleid voor Rotselaar
Om ons meerjarenplan voor Rotselaar maximaal te laten renderen, namen we de gemeentelijke financiën en de 
daaraan gekoppelde mogelijkheden onder de loep. “Zo kunnen we onze middelen op de meest efficiënte manier  
inzetten voor een beter Rotselaar”, aldus gemeenteraadslid Suzy Michiels.

Binnen een gemeente onderscheiden we drie entiteiten:  
de gemeente zelf, het OCMW of de sociale dienst en het  
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Het AGB is een soort 
dochterbedrijf van de gemeente. Door zijn vennootschapsvorm 
versoepelt het de werking naar de publieke sector toe. Het AGB 
zorgt voor de exploitatie en het beheer van bepaalde gemeentelijke 
infrastructuur, de exploitatie van het randgebeuren van festivals  
en de uitvoering van het vrijetijdsbeleid. Zo zal de verkoop van 
een inkomticket voor de Plas onder het AGB vallen. Riolerings-
werken bijvoorbeeld vallen dan weer onder de gemeente.

Schuldenlast afbouwen
De algemene gezondheidstoestand van onze gemeente hangt af 
van die drie beheersvormen en de optimalisatie van de geldstromen 
tussen die structuren. Wanneer verschillende geldstromen niet 
geoptimaliseerd worden, dringen nadelige gevolgen zich op,  
zoals het betalen van extra btw en vennootschapsbelasting. 
Voor N-VA Rotselaar is het een must om die nadelige gevolgen  
te vermijden. Enkel zo kunnen we de middelen maximaal  
inzetten voor onze gemeente. Door de hoge schuldenlast van de 
gemeente zijn de geldmiddelen eerder beperkt. Tijdens de vorige 

bestuursperiode heeft het toenmalig bestuur de trend ingezet 
om de schuldenlast af te bouwen. Een trend die wij  
altijd hebben onderschreven en ook zullen verderzetten.

Heldere, correcte budgettering
Om het beleidsplan maximale financiële garanties te bieden, 
stelde N-VA Rotselaar voorop om een meerjarenbegroting op te 
maken die vanaf nul begint. In het verleden werd telkens verder 
gebouwd op de voorgaande begrotingen. Bijgevolg werd de 
begroting systematisch aangevuld en zagen we een overschatting  
op bepaalde beleidsdomeinen. Een 
heldere, correcte budgettering laat ons 
nu toe om middelen en ongebruikte 
reserves in te zetten op domeinen die 
ze beter kunnen aanwenden.

Het effect daarvan zal u ook terug-
vinden in het ambitieuze beleidsplan, 
waar concrete acties en investeringen 
hand in hand gaan met een gezond 
financieel beleid.

Meer info over het charter Gezonde Gemeente en het klimaatengagement 
vindt u op onze website www.n-va.be/rotselaar 

Schepen Piet De Bruyn.

Gemeenteraadslid Suzy Michiels
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Wist u dat …
  Suzy Michiels, uw toekomstige schepen van Ondernemen, opnieuw nieuwe onderneemsters in 
onze gemeente mocht verwelkomen?

  onze senioren hebben genoten van hun seniorenweek? Ze sloten een fijne week af met een 
spetterend feest.

  er voor 50 000 euro geïnvesteerd werd in de aanpassing van de fietsstraten? De extra signalisatie, 
infoborden en snelheidsradars moeten de herkenbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen.

  Onze gemeente deelneemt aan de campagne ‘De Grote Grondvraag’ van OVAM? Zo ondersteunen 
we alle grondeigenaars bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond. Op die manier  
creëren we een gezonde omgeving. 

   er werken werden aangevat om de akoestiek in het gebouw van Stekelbees in Rotselaar te optimaliseren?

 er twee nieuwe infoborden worden geplaatst, zodat u alle informatie weer duidelijk kan lezen?

  uw gemeente nu een eigen Facebookpagina heeft voor informatieverstrekking met aandacht voor dialoog, 
participatie en inspraak?

  we vanaf 1 januari een erfgoedplan hebben voor Werchter? Met een aantal basisregels willen we het 
belangrijkste erfgoed bewaren en versterken.

Noteer alvast in uw agenda

Zaterdag 28 maart:  
kippenfestijn N-VA Rotselaar

Maak kennis met N-VA Rotselaar
Het bestuur van N-VA Rotselaar telt momenteel 25 leden. Een heel diverse ploeg van vrouwen en mannen, jong en 
oud, vaste waarden en nieuwkomers. Stuk voor stuk geven ze het beste van zichzelf om van Rotselaar een betere 
plek te maken. Vandaag zetten we onze jongeren in de kijker. 
 
In november verkozen heel wat N-VA-jongeren een nieuw bestuur voor 
Jong N-VA Noord-Brabant. De vastberadenheid van onze twee studenten 
Katia en Najdat werkt aanstekelijk, waardoor Kristof, onze leden- 
verantwoordelijke, is beginnen dromen van meer betrokkenheid bij 
Jong N-VA Noord-Brabant.

Doe mee!
Ben je jong en wil je iets meer betekenen voor je gemeente? Aarzel dan 
niet om onze jongeren te contacteren via kristof.wuyts@n-va.be of hen 
aan te spreken op een van onze volgende activiteiten.

U leert al onze bestuursleden kennen via www.n-va.be/rotselaar  
en onze Facebookpagina. Spreek hen zeker ook aan!

Kristof, Katia en Najdat.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


