
Beste Rotselarenaar

De winter is in aantocht. We 
verwachten ons aan kortere 
dagen en lagere temperaturen. 
Onze mandatarissen houden 
zich echter warm door stevig 
verder te werken voor u en voor 
Rotselaar.

We mogen trots zijn op onze 
verwezenlijkingen. In samen-
werking met Ecowerf worden 
extra inspanningen geleverd 
om sluikstorten kordaat aan 
te pakken, er komt een derde 
middagrestaurant en de eerste 
werken ter vernieuwing van het 
zwempaviljoen aan de Plas zijn 
van start gegaan.

Onze chef-koks hebben voor 
onze brunch naar jaarlijkse 
gewoonte een prachtig buffet met 
heerlijke gerechtjes en desserten 
verzorgd en we hebben tijdens 
het kermisweekend met de 
ijsjesverkoop en een grimestand 
geld ingezameld voor een 
Rotselaarse vereniging. 

Wij wensen u een prettig einde-
jaar en een gezond en gelukkig 
2023.

Aarzel niet om uw vragen of 
opmerkingen over te maken via 
e-mail of spreek ons aan in
Rotselaar.

Kristof Wuyts
Afdelingsvoorzitter

N-VA Rotselaar overhandigt 400 euro 
aan Egel Hulpcentrum Avalon 
De vzw Egel Hulpcentrum Avalon wil de egelpopulatie – die de laatste jaren zienderogen 
achteruit gaat – een boost te geven. Dat doen ze door zoveel mogelijk zieke en gekwetste 
egels er terug bovenop te helpen. Na genezing en revalidatie kunnen ze terug de natuur in 
en zich voortplanten.

De egel heeft verschillende vijanden: het 
verkeer, de egelziekte, bosmaaiers, robot-
maaiers en de opwarming van de aarde. Dat 
laatste zorgt ervoor dat egels niet een maar 
twee nesten per jaar op de wereld zetten. 
Daardoor worden er in de herfst nog jonge 
egeltjes geboren die niet aan hun reserve 
geraken om in winterslaap te kunnen gaan.

Avalon is uniek in Vlaanderen. U kan er op 
elk moment van de dag zieke of gewonde 
egels binnenbrengen. Er is zelfs een drop-
box. Het opvangcentrum heeft veel kosten. 
Ze zorgen voor voeding, geneesmiddelen, 
de dierenarts, elektriciteit, verwarming en 
materiaal. De vzw is volledig afhankelijk 
van giften en sponsering. Ze krijgen geen 
subsidies van de overheid. Daarom besliste 
onze afdeling om de opbrengst van onze 
jaarlijkse ijsjesverkoop aan de vereniging te 
schenken. We zamelden 400 euro in.

Eerste schepen Bart De Vos en ondervoor-
zitter Elke Wollants overhandigden de 
cheque, die met grote dank aanvaard werd. 

Avalon zoekt extra vrijwilligers. Heeft u 
interesse om mee te werken? Mail dan 
naar info@wit-group.be. De egels zullen u 
dankbaar zijn.

De N-VA schenkt 400 euro aan 
het Egel Hulpcentrum Avalon. 

Buurtbabbels
N-VA Rotselaar start vanaf februari opnieuw met haar buurtbabbels. Die waren in het 
verleden een groot succes. Vanaf februari zetten we op verschillende locaties in 
Rotselaar ons tentje op. U kan er terecht voor een toffe babbel of  een (stevige) discussie 
met onze bestuursleden. Ligt er iets op uw maag, ziet u bepaalde zaken graag anders of 
wilt u kennismaken met onze lokale afdeling? Kom dan zeker eens langs.

Op zaterdag 11 februari staat ons tentje in de voormiddag ter hoogte van de
Sint-Pietersstraat nummer 1 in Rotselaar. De koffie en koeken zullen klaarstaan. 
U bent van harte welkom!

rotselaar@n-va.be N-VA Rotselaarwww.n-va.be/rotselaar

Rotselaar WezemaalWerchter
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Nieuw middagrestaurant in Rotselaar
Onze gemeente organiseert al twintig jaar lang middagrestaurants. In 2012 openden we het eerste middagrestaurant in het lokaal 
dienstencentrum in Werchter. Wegens het grote succes kwam er in 2016 een tweede in een zaal van WZC De Lelie in Wezemaal. 
Na Werchter en Wezemaal komt op initiatief van N-VA-schepenen Bart De Vos en Piet De Bruyn Rotselaar aan de beurt.

“De bedoeling van het middagrestaurant is veel meer dan lekker 
eten”, zegt Bart De Vos. “Onze troeven zijn een heerlijk drie-
gangenmenu, goed gezelschap en verbondenheid.” De middag-
restaurants zijn de ideale gelegenheid om op vrijdag in Werchter, 
op maandag in Wezemaal en binnenkort op donderdag in 
Rotselaar mensen te leren kennen tijdens een heerlijke maaltijd. 
Vanaf februari 2023 kan iedereen terecht in zaal Zilverwit in 
Rotselaar. Iedereen is welkom! 

Geniet van een heerlijk driegangenmenu en een  
leuke babbel in een van onze drie middagrestaurants.

Heeft u interesse om deel te nemen? Contacteer dan het 
lokaal dienstencentrum op het nummer 016 61 63 80 of via 
lokaal.dienstencentrum@rotselaar.be

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar rotselaar@n-va.be.

Sluikstorten kordaat aanpakken
Nadat de gemeente eerder al de nodige stappen zette om het achterlaten van zwerfvuil strenger aan te pakken, kondigde schepen 
Piet De Bruyn aan dat ook voor de aanpak van sluikstorten bijkomende inspanningen worden geleverd. 

In samenwerking met EcoWerf investeert de gemeente in camera’s om 
in te zetten op plaatsen waarvan we uit ervaring weten dat er vaak 
vuilnis wordt achtergelaten. Wie voortaan nog afval aan de glasbollen 
zou willen dumpen, denkt beter even na. Het beeldmateriaal dat de 
camera’s vastleggen, zal gebruikt worden om overtreders te beboeten. 
Aan de ingangswegen van de gemeente zullen duidelijke pictogrammen 
aangebracht worden die wijzen op de aanwezigheid van camera’s in 
de gemeente. Het zijn mobiele camera’s die op verschillende plaatsen 
gebruikt kunnen worden. Kent u een plaats waar vaak zwerfvuil wordt 
achtergelaten? Laat het ons zeker weten!

Piet De Bruyn

rotselaar@n-va.be
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N-VA vernieuwt zwempaviljoen de Plas
Dat schepen van Sport Bart De Vos graag zijn schouders zet onder de vernieuwing van het zwempaviljoen, dat is 
duidelijk. Tegen het volgende zwemseizoen wordt de recreatiezone op een aangename en duurzame manier verder 
uitgebouwd, in harmonie met de natuurlijke omgeving. Het zwempaviljoen wordt volledig vernieuwd.

Om het comfort van de bezoekers te verbeteren, komt 
er een volledig vernieuwd zwempaviljoen met bar 
en terras, polyvalente ruimte, buitendouches, extra 
sanitair, redderslokaal en EHBO-lokaal. Het nieuwe 
zwempaviljoen zal meer mogelijkheden bieden, zowel 
in de drukke zomerperiode als in de winterperiode. 
Zo leent de polyvalente ruimte zich in de zomer tot 
het aanbieden van drank aan bezoekers van de Plas. 
In de winter kan de ruimte omgebouwd worden tot de 
perfecte locatie voor vergaderingen of activiteiten van 
de gemeente of verenigingen. Het einde van de werken 
is voorzien in de zomer van 2023.

Tegen de zomer 2023 moet het nieuwe  
zwempaviljoen klaar zijn. Het wordt super!

Wist u dat … … onze brunch weer een  
spetterend succes was?  

Bedankt aan de vele vrijwilligers!   

    … Rotselaar opnieuw 
haar schouders zet 
onder de feestbus op 
oudjaar tussen Leuven, 
Rotselaar en Aarschot?

… de wijziging van het traject Wonen in Meervoud volop bezig is?  
Indien u meer informatie wenst, contacteer dan zeker onze schepenen.

… u voor burenbemiddeling terecht kan in het lokaal dienstencentrum in Werchter, 
Werchterplein 21 of 016 61 63 80?

… wij met enkele leden zullen deelnemen aan de oudejaarsduik 
aan het meer van Rotselaar?

www.n-va.be/rotselaar
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


