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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 24 november.

WezemaalWerchter

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Rotselaar stimuleert en ondersteunt een ruimer vrijetijdsaanbod

Dien zelf je vrijetijdsproject in
Vrije tijd voor iedereen is een basisrecht. Onze Rotselaarse verenigingen en 
buurtcomités starten heel wat fijne projecten op. Het is heerlijk om samen 
met hen te kunnen genieten van een activiteit. Niet alle inwoners sluiten zich 
aan bij een vereniging, maar sommige zitten wel te broeden op een bijzonder 
idee. “Via het nieuwe reglement ‘Projectsubsidie Vrije Tijd’ bieden we hen  
de kans om nieuwe projecten uit te werken”, zegt een tevreden gemeente-
raadsvoorzitter Bart De Vos. “We kijken alvast enorm uit naar jullie  
bijzondere ideeën.”

Welke projecten komen in aanmerking?
Een eenmalig, vernieuwend en creatief project binnen onze gemeentegrenzen 
voor een breed publiek met als doel inwoners met elkaar te verbinden.

Wie mag een project indienen?
Een inwoner of een vrijwilligersorganisatie van de gemeente Rotselaar die niet 
de mogelijkheid heeft om via een ander kanaal ondersteund te worden. 

Wanneer kan ik mijn project indienen?
Ingevulde aanvraagformulieren voor een projectsubsidie  
vrije tijd moeten ten laatste ingediend zijn op 30 september  
van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project  
plaatsvindt. Met uitzondering voor 2021, de aanvragen  
moeten uiterlijk 28 februari 2021 ingediend zijn.

Positief uitkijken naar 2021

In december blikken we traditioneel 
terug op het voorbije jaar. Is dit een jaar 
om snel te vergeten of net eentje om 
te koesteren? Er was de start van een 
langdurige crisisperiode. Maar er waren 
ook verschillende lichtpunten. 

Zo meldden zich spontaan tientallen 
vrijwilligers aan. Onze woonzorgcentra 
en het Sociaal Huis kregen veel steun. 
Er waren ook de mooie initiatieven zoals 
de teddyberen achter het venster en het 
vroeger bovenhalen van onze kerstver-
lichting. Onze verenigingen bedachten 
creatieve activiteiten en oplossingen om 
het nodige geld te verzamelen. Jullie 
steunden onze lokale horeca door maal-
tijden af te halen en namen deel aan de 
campagne #ikkooplokaal.

Dit is het bewijs van onze Vlaamse 
veerkracht. Ook al hebben we het soms 
moeilijk, we blijven ons inzetten om deze 
crisis het hoofd te bieden. We aanvaar-
den daarbij hulp van anderen.

Laat ons dus samen positief uitkijken 
naar 2021 en hopen dat ons normale 
leven zich voor het grootste stuk herstelt, 
dat we onze sociale contacten kunnen 
heropstarten, onze familie weer kunnen 
ontmoeten en dat onze economie kan 
herleven. 

Ik kijk er alvast naar uit, ik hoop u ook! 
Ik wens u dan ook een voorspoedig en 
gezond 2021 toe.

Gunther Dereze
Afdelingsvoorzitter

Bart De Vos 
Voorzitter gemeenteraad
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Klimaatactieplan

Samen voor een beter Rotselaar
Samen met jou beleid voeren, daar staan wij voor. Het voorbije jaar betrokken we onze inwoners al sterk via participatie- 
trajecten en dat zullen we de komende jaren nog meer doen. Zo willen we samen met onze inwoners, bedrijven en verenigingen 
aan een klimaatvriendelijk Rotselaar werken.

Wist je dat onze particuliere woningen goed zijn voor meer dan 
een derde van de CO2-uitstoot en het particulier en commercieel 
transport nog eens voor meer dan 25 procent? Het Klimaatactie-
plan 2021-2030 is ambitieus. Zo zullen we samen concrete acties 
opnemen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 
met minstens 40 procent te verminderen én om de effecten van 
de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, op 
te vangen. 

Groot engagement
Heel wat inwoners delen onze ambitie. Zo ontvingen wij maar 

liefst tientallen ideeën via de postkaart en onze klimaatbrieven-
bussen bij de buurtcomités of via het online burgerparticipatie-
platform. Ook het digitaal klimaatcafé en de samenwerking met 
de verschillende adviesraden tonen een groot engagement van 
onze inwoners.

Aan de slag met jullie ideeën
De verschillende ideeën worden nu in kaart gebracht en meege-
nomen naar het verdere ontwerp van het Klimaatactieplan, dat in 
samenwerking met de provincie wordt opgemaakt. Ook hier staat 
participatie centraal. In de zomer van 2021 moet het plan klaar zijn.

Wist je dat … 
  de tipitenten nabij de Plas, in het kader van 
Buitengewoon Kamperen, maar liefst 79 keer 
bezet waren in juli en 135 keer in augustus?

  we meedoen met de actie van Jong N-VA? 
Vrijdag is afhaaldag. Zo steunen we de lokale 
horeca en kunnen we een tafelbon winnen.

  we genoten hebben van onze coronaveilige 
ledenwandeling in De Gevel, een prachtig 
stukje Rotselaar? We kijken al uit naar de 
volgende wandeling.

  we van de provincie een subsidie van 165.000 
euro krijgen voor de realisatie van de  
projecten kleinschalig wonen Bergzicht en 
Vossenbergen?

  we ervan genieten onze huis-aan-huisbladen 
zelf te bedelen? De ontmoetingen met 
inwoners zijn warm en leerrijk.

  we een vacature voor een bestuurslid uitschre-
ven? Zo willen we op een ludieke manier 
uitleggen wat een bestuurslid doet. Met plezier 
verwelkomen wij nieuwe (bestuurs)leden. 
Interesse? Mail naar rotselaar@n-va.be. 

  Gerda Van Eyken 
werd verkozen tot 
nieuwe ondervoorzit-
ter? We wensen haar 
alle succes toe!

Wist je dat … 
… gemeenteraadsvoorzitter Bart De Vos en schepen van Klimaat Piet De Bruyn tijdens  
de kindergemeenteraad ook met de Rotselaarse kinderen brainstormen over dit thema? 
Want enkel door samen, met jong en minder jong, aan de slag te gaan, kunnen we een  
breed draagvlak creëren en ons doel bereiken.

Piet De Bruyn 
Schepen van 

Klimaat

Samenaankoop ‘Behaag je tuin’ is opnieuw een succes
Liefst 107 inwoners kochten streekeigen plantgoed aan via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’. 
Met een bestelling van 5070 stuks plantgoed – goed voor 1,7 km nieuwe haag, heg of houtkant – 
274 bomen, 53 klimplanten en 6 wilgenhutten kleurt ook dit jaar Rotselaar groener dan andere 
gemeenten in Vlaams Brabant. 

Deze bomen en struiken vertoeven al zeer lang in onze gebieden en zijn dus goed aangepast aan de 
bodem en de leefomstandigheden. Daardoor hebben zij grotere overlevingskansen dan ingevoerde 
soorten. Bovendien zijn deze planten afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora.

We willen jullie dan ook bedanken voor jullie bijdrage aan de biodiversiteit in onze gemeente!
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Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7 
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 


