
Maximale inzet om alle inwoners 
te kunnen vaccineren
Schepen van Gezondheid Piet De Bruyn is bijzonder blij dat Sportoase De Toren in 
Rotselaar als vaccinatiecentrum wordt ingericht. Alle inwoners van Rotselaar, 
Holsbeek en Tremelo zullen hier hun Covid-vaccin kunnen krijgen. 

De locatie is ideaal dankzij een goede bereikbaarheid én ruime parking voor auto’s 
en fietsers. Piet De Bruyn is ervan overtuigd dat door de nabijheid en de vertrouwde 
omgeving meer inwoners zich zullen laten vaccineren. 

Goed samenwerken
Ook wie niet op eigen kracht in De Toren geraakt, moet de kans krijgen om een vaccin 
te halen. “Ik ga samen met de Minder Mobielen Centrale bekijken wat mogelijk is om 
onze senioren en personen met een beperking naar het vaccinatiecentrum te kunnen 
brengen”, aldus de schepen. “Het wordt een uitdagende en drukke periode, maar 
dankzij de goede samenwerking met Eerstelijnszone Leuven Noord zullen we alle 
inwoners kunnen vaccineren.”

Een verkeersveilige 
stationsomgeving: daar 
maken we werk van

De gemeenteraad van 26 januari gaf 
een sterk signaal: een verkeersveilige 
stationsomgeving is cruciaal. Daarom 
verlaagde de gemeenteraad de snelheid 
van 50 km/u naar 30 km/u tussen het 
Bergenhof en de Bessenlaan. Ook de 
bestaande bebouwde kom breidden we 
uit van de bebouwde kom Heikant tot 
het kruispunt van de Langestraat met 
de Bessenlaan en de Winkelveldbaan. 
Een broodnodige harmonisatie van de 
snelheidsregimes in die buurt.

Gemeenteraadsvoorzitter en buurtbewo-
ner Bart De Vos is bijzonder opgetogen: 
“De unanieme steun toont aan dat een 
veiligere stationsomgeving belangrijk 
is. Het verlagen van de snelheid zal een 
positief effect hebben op het veiligheids-
gevoel van alle gebruikers: zowel de 
zwakke weggebruikers als alle andere 
weggebruikers rond het station en de 
bakker in de Langestraat. Deze snel-
heidsverlaging is een cruciale stap om 
de snelheid in de buurt te laten dalen. 
Sensibiliseren is één, controleren is 
twee. Dat laatste zal ik de komende tijd 
ook verder opvolgen.”

Samen komen we erdoor!
Nog even volhouden. 

 Schepen van Gezondheid Piet De Bruyn is ervan overtuigd dat door de nabijheid van het 
vaccinatiecentrum meer inwoners zich zullen laten vaccineren. 

Helpende handen gezocht!
Eerstelijnszone Leuven Noord zoekt verschillende vrijwilligers 
voor de organisatie van het vaccinatiecentrum: voor hulp bij de 
vaccinaties, het onthaal, de administratie ... 

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Meld u aan als vrijwilliger via 
www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Leuven-Noord. Bart De Vos 

Voorzitter gemeenteraad
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Inwoners bepalen mee het beleid
Participatie staat voor N-VA Rotselaar hoog op de agenda. De voorbije jaren kon u al over verschillende projecten uw zegje doen. 
Met de opmaak van een inspraak- en participatiereglement zetten we ons geloof in samenwerking met onze inwoners nog meer 
kracht bij. Samen werken we aan een beter Rotselaar.

De ambities om helder, 
proactief, laagdrempelig en 
inwonervriendelijk te 
communiceren en inwoners, 
verenigingen en ondernemers 
te betrekken bij het beleid 
worden in het nieuwe regle-
ment bekrachtigd. Ons 
engagement wordt op die 
manier in daden omgezet.

Verschillende mogelijkheden
tot inspraak
Via dit reglement krijgen 
inwoners een helder over-
zicht van alle mogelijkheden. 
Inspraak in Rotselaar kan via 
verschillende adviesraden, via 
de kindergemeenteraad, via 
het vragenhalfuurtje op de 
gemeenteraad, via inspraak-
vergaderingen, via openbare 
onderzoeken én via participatie-
trajecten. Denk maar aan de 

opmaak van het Klimaat-
actieplan door schepen Piet De 
Bruyn. 

Samenwerking op maat
Hoe de participatietrajecten 
georganiseerd worden zal 
afhangen van het doel en 
de aard van het project, de 
impact op de betrokkenen en 
de betrokken doelgroepen. 
We kiezen uitdrukkelijk voor 
samenwerking op maat.

Bart De Vos 
Voorzitter gemeenteraad

Rotselaar blijft zwemzone 
Domein Ter Heide uitbaten
Rotselaar blij�  ook de komende 27 jaar o�  cieel partner van 
Domein Ter Heide. De gemeente mag de zwemzone verder 
uitbaten en uitbouwen. 

Domein Ter Heide, een prachtig natuurgebied in het centrum 
van Rotselaar, is eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. 
In 1993 werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente 
Rotselaar, de Vlaamse Regering en de vzw Windsurfing De 
Winge. Het domein werd toen opgedeeld in een zwemzone, een 
surfzone en een zone voor natuurobservatie, wandelen en vissen. 
Eind vorig jaar liep die overeenkomst af. 

Overeenkomst voor 27 jaar
Op de gemeenteraad van december 2020 werd een nieuwe 
beheersovereenkomst voor Domein Ter Heide goedgekeurd voor 
27 jaar. De samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos 
wordt voortgezet, zodat beheer en onderhoud verder gegaran-
deerd wordt. De gemeente Rotselaar is opnieuw officieel partner 
en kan de uitbating van de zwemzone voortzetten. Ook in de 
toekomst blijft het domein publiek toegankelijk voor recreatie en 
natuurbeleving zoals wandelen, joggen, fietsen en vissen. 

Vzw Windsurfing De Winge blijft eveneens partner, waardoor 
ook watersport kan worden verdergezet.

Modernere infrastructuur
Dankzij de nieuwe overeenkomst kan de gemeente de zwemzone 
niet alleen verder uitbaten, ze zal ze ook uitbouwen en moder-
niseren. Dat is, gezien het grote aantal bezoekers op zonnige 
dagen, zeker geen overbodige luxe.

Gemeenteraadslid Frans Vansteenbeeck is tevreden dat de gemeente de 
zwemzone in Domein Ter Heide de volgende jaren verder kan uitbouwen. 

Verwezenlijkingen 2020
Voor ondernemers
•  Trotsbon
•  Deelname project 

duurzaam leveren 
Rotselaar.Levert

•  Update database van 
ondernemers in Rotselaar

Voor milieu
•  Aanpassing verordening woonparkgebieden: 

perceelgrootte en bouwvoorschriften om 
zoveel mogelijk groen te behouden

•  Milieuhandhaving
•  Klassieke verlichting vervangen door 

ledverlichting

Voor gezondheid
•  Oprichting interlokale vereniging drugs- en 

alcoholpreventie H2KR
•  Toetreding Generatie Rookvrij door onderteke-

ning van het charter Alliantie voor een Rookvrije 
Samenleving en het rookvrij maken van de 
zwemzone van Domein Ter Heide

rotselaar@n-va.be
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Voor participatie
•   Participatieambtenaar

Voor een veilige en 
vlotte mobiliteit
•   Fietsstraten in 

schoolomgevingen en 
fietszone in Werchter

•   Fietspaden verbeteren
•   Sensibiliseringsborden

Voor verenigingsleven
•   Ondersteuning verenigingsleven 

en buurtcomités met verdeling 
coronasubsidies

•   Duidelijke subsidiereglementen 
voor verenigingen

•     Projectsubsidies voor initiatie-
ven van inwoners

Voor sport
•   WK wielrennen 

2021 naar  
Rotselaar halen

Voor een warme 
gemeenschap
•   Trotsbon voor 

zwakkeren
•     Sociale kruidenier

 bestuurslid Johanna  
verkozen werd tot bijkomend 
lid van het arrondissemen-
teel N-VA-bestuur Leuven? 
Samen met voorzitter 
Gunther en schepen Piet 
wordt onze afdeling goed 
vertegenwoordigd.

 borden plaatsen onder leiding van  
Freddy altijd plezant is?

 er heel wat verwenpakketten van een 
lokale vereniging onder de kerstboom van 
enkele bestuursleden lagen?

 wij kennismaakten met ondernemers in onze 
gemeente op de Dag van de Ondernemer?

 het alternatief koekenzingen een 
succes was? Er zijn vele creatievelingen 
onder onze inwoners. 

 wij mishandeling van (zwerf)katten 
in onze gemeente niet aanvaarden? 
Getuige? Meld het aan de lokale 
politie via 016 53 11 23.

Wist u 
dat ...

 we tijdens de Warmste Week bloed 
gingen geven?  voorzitter Gunther alle bestuursleden 

bedankte met een heerlijke traktatie voor hun 
vele werk in uitzonderlijke omstandigheden?

www.n-va.be/rotselaar
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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