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Samen werken aan verandering
Beste Rotselarenaar,

We stellen u met veel enthousiasme ons ambitieuze beleidsplan voor. Een plan dat werd opgesteld door onder andere te  
luisteren naar u als inwoner en naar experten. U zal lezen dat we werken aan verandering. Ook geven we een overzicht  
van de verwezenlijkingen in het jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Nu begint het echte werk. Blijf deelnemen aan de inspraakmomenten via bijvoorbeeld de participatietrajecten, adviesraden en 
het vragenhalfuurtje tijdens elke gemeenteraad. Het zijn de ideale gelegenheden om samen tot gedragen oplossingen te  
komen. Want samen werken we aan een beter Rotselaar.

Deelt u onze visie en wilt u het beleidsplan mee uitvoeren? Laat dan zeker van u horen via rotselaar@n-va.be.
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Een efficiënt en transparant  
financieel beleid met  
investeringen én schuldafbouw 
We hebben de moeilijke maar noodzakelijke oefening gemaakt 
om niet te werken op basis van voorgaande begrotingen. Geen 
overschattingen, maar een heldere, correcte budgettering op 
basis van de laatste jaarrekening laat ons nu toe om middelen 
en ongebruikte reserves in te zetten op andere beleidsdomeinen 
die het beter kunnen gebruiken.

 Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd in 2019

Een gemeente met ruimte om  
te ondernemen 
We respecteren ondernemerschap. Handelaars, vrije beroepers 
en dienstverleners geven mee vorm aan de identiteit van Rotselaar 
én ze creëren werkgelegenheid. Dankzij de oprichting van een 
ondernemersraad gaan we in dialoog en faciliteren we gedragen 
ideeën. 

Centralisatie is een duurzame visie die we doortrekken over 
verschillende beleidsdomeinen. We ondersteunen duurzaam 
ondernemen, promoten korte-keten-initiatieven en stimuleren 
lokale aankoop.

 Overzicht korte keten in Trots 2019-4

Betrokkenheid bij het beleid 
We willen u nauw betrekken bij het beleid. Daarom stellen  
we een participatieambtenaar aan die het bestuur en de  
gemeentelijke diensten zal ondersteunen en begeleiden in de  
uitrol van participatietrajecten. Die medewerker is het  
officiële aanspreekpunt en de verbindende partner.

Adviesraden worden actief betrokken bij het ontwikkelen en 
evalueren van het beleid. Zij sturen bij waar nodig en kunnen 
onafhankelijk werken dankzij hun jaarlijkse werkingsbudget.

Tijdig communiceren en regelmatig terugkoppelen naar  
inwoners is belangrijk. Per project bepalen we de juiste doelgroep 
en de efficiënte communicatiekanalen. 

  Oproep deelname adviesraden in 2019

Een goede huisvader

Handels- en kernversterking

20 miljoen euro investeringen

Eigenheid

Voer mee beleid

Participatiebeleid

Ondersteuning adviesraden

Evalueren en bijsturen
Verbinden

Korte keten

Groene ontmoetingsplaats

Geen belastingverhoging

25 % minder schuldenlast

Participatieambtenaar

(Digitale) communicatie

Oprichting ondernemersraad

Duurzaam ondernemen Lokale aankoop
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Participatietraject mobiliteitsplan

Toegankelijk en veilig voor alle weggebruikers

Groene kilometers faciliteren

Veilige schoolroutes en stationsomgeving

Leefbare woonbuurten
Sensibiliseren en verbaliseren

Verplichte mobiliteitstoets

Een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid
We zetten in op een inclusieve samenleving. Zo komen er maar liefst 120 nieuwe sociale woningen bij én ontwikkelen we een  
diversiteitsplan dat aandacht heeft voor alle vormen van diversiteit: handicap, leeftijd, geaardheid, geslacht, afkomst, sociaal- 
economische situatie ... 

We maken de oprichting van een sociale kruidenier mogelijk door samen te werken met sterk gemotiveerde vrijwilligers. De mobiele 
winkel, die verschillende locaties aandoet om de bereikbaarheid te verhogen, biedt kwaliteitsvoeding en basisproducten gratis aan of 
tegen sterk gereduceerde prijzen. Zo ontstaan ontmoetingsmomenten en bouwen we aan een netwerk dat integratie vergemakkelijkt 
voor mensen die een beroep doen op het Sociaal Huis.

Het verder uitwerken van de dienstverlening aan huis en groepswerking, alsook de uitbouw van het Huis van het Kind zullen ons 
helpen om kansarmoede tegen te gaan en kwetsbare ouders hun 
weg te laten vinden. We ontwikkelen ook een armoedetoets: we 
toetsen beleidsbeslissingen af aan hun impact op inwoners die in 
armoederisico leven. 

Met financiële steun willen we kansarmen stimuleren om deel 
te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en  
evenementen. Voor onze (eenzame) ouderen richten we de  
stertelefoon op. Zo willen we hen uit hun isolement halen.

Een sterk sociaal beleid kan alleen met stevige steun van een 
breed netwerk aan vrijwilligers. Om vraag en aanbod beter  
op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een sterk digitaal  
vrijwilligersloket.

  Oproep voor vrijwilligers stertelefoon in Trots 2019-4

Groen en veilig op de weg

Iedereen doet mee

Diversiteitsplan

Armoedetoets

Kansarmoede doen dalen

Mobiele sociale kruidenier
Stertelefoon

120 sociale woningen

Een vlotte en veilige mobiliteit 
voor iedereen 
Een nieuw en objectief mobiliteitsplan opgemaakt door  
experten, in samenspraak met inwoners, wijst ons op de  
knelpunten en biedt de garantie dat uitgevoerde (openbare) 
werken in een langetermijnvisie passen. Met de nodige aanpas-
singen willen we onze gemeente toegankelijker maken voor alle 
weggebruikers, in het bijzonder voor mensen met een beperkte 
mobiliteit. 

Met het inrichten van mobipunten, de opwaardering van de 
stationsomgeving en de aanleg van een fietssnelweg moet het  
schakelen tussen verschillende vervoersmodi een evidentie 
worden en faciliteren we groene kilometers.

We zetten in op veilig verkeer en veilige schoolomgevingen, 
fietsstraten en fiets- en voetpaden. Door een duidelijk  
onderscheid tussen de wegen te maken, weren we sluipverkeer, 
minderen we de snelheid, en creëren we een vlotte doorgang. 
Waar nodig worden dorpscentra en woonwijken heringericht. 
Sensibilisering en handhaving wordt mogelijk gemaakt met 
meer blauw op straat, flitscontroles en trajectcontroles met 
ANPR-camera’s.

Omdat omvangrijke openbare werken niet altijd snel kunnen 

worden afgerond, zullen kritieke punten tijdelijk aangepast  
worden om het comfort van onze inwoners te verbeteren. 

Een verplichte mobiliteitstoets wordt ingevoerd voor nieuwe 
woonprojecten.

  Eerste gespreksavonden mobiliteit in 2019 
  Opstart haalbaarheidsstudie fusie politiezone BRT  
(Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) en zone Aarschot in 2019
  Goedkeuring eerste werken fietssnelweg in 2019
  Herinrichting fietsstraten in 2019
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Een kindvriendelijk Rotselaar
Rotselaar investeert in vernieuwingswerken aan de school- 
gebouwen en in digitaal schoolmateriaal. Ook zal een subsidie- 
aanvraag ingediend worden voor een nieuw schoolgebouw in 
Heikant. We werken aan een kwaliteitsvolle uitbouw van de 
voor- en naschoolse opvang én van het vakantieaanbod.

Het Huis van het Kind start met een online platform voor  
het delen van informatie. Op termijn zullen infoavonden en 
activiteiten voor ouders en kinderen van 0 tot 24 jaar op een 
vaste locatie plaatsvinden.

Samen met onze jongeren onderzoeken we hoe we het skate-
park in Rotselaar en de speelpleinen in de Rigessel kunnen 
verbeteren. We investeren in jeugdhuis Mena en in nieuwe 
speeltuigen, met bijhorende controle en onderhoud. De  
infrastructuur van de nu rookvrije zwemzone ‘Ter Heide’  
wordt vernieuwd en uitgebreid.

We vragen actief naar terugkoppeling om te kunnen inspelen 

op de vragen en noden van onderwijsinstellingen, opvang- 
initiatieven, ouders en kinderen.

  Rookvrije zwemzone goedgekeurd in 2019
  Participatietraject speelplein Rigessel in 2020

Een bruisende gemeenschap met een boeiend verenigingsleven
Inwoners die een vernieuwend initiatief uitwerken, kunnen 
aanspraak maken op projectsubsidies. Verenigingen onder-
steunen we met gemeentelijke subsidies en renteloze leningen. 
Met een nieuw subsidiereglement voor de cultuurraad,  
opgesteld in samenspraak met de adviesraad, verminderen  
we de administratieve taken.

De uitleendienst krijgt een vernieuwd, uitgebreid aanbod. De 
gemeente doet daarnaast aanpassingswerken aan Jack-Op 
en De Mena, opdat inwoners ten volle kunnen genieten van 
activiteiten.

Rotselaar adviseert organisatoren, promoot activiteiten en 
werkt samen met hen initiatieven uit. Met het vrijwilligers- 
loket brengen we de juiste vrijwilliger bij het juiste project.

  Nieuw subsidiereglement cultuurraad goedgekeurd in 2019

Een professionele en  
toegankelijke dienstverlening 
Als aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht 
voor onze medewerkers, kan de gemeente uitgroeien tot een 
professionele organisatie. Zowel de werking als de processen 
worden geoptimaliseerd.

Zo zal iedereen dezelfde informatie krijgen, ongeacht of men 
contact opneemt met de gemeentelijke diensten via de balie, de 
telefoon, de website, het digitale loket of per brief.

Doordat de gemeentelijke diensten op afspraak werken, moet 
u niet meer wachten en is de medewerker voorbereid. En door 
de uitbreiding van het e-loket hoeft u zich minder  
vaak te verplaatsen. 

Op zoek naar meer informatie? Het volledige beleidsplan vindt u op www.rotselaar.be/beleidsdocumenten.  
Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via rotselaar@n-va.be.

Voor jong en ouder

Overlegmoment en bevraging

Uitbreiding opvanginitiatieven

Nabije, veilige en gezonde recreatiemogelijkheden

Huis van het Kind

Goed uitgeruste schoolgebouwen

Vrijwilligers verbinden

Wij zijn er voor u

Financiële en materiële steun

Klantgericht

Persoonlijk

Flexibel
Vlot

Patrimonium goed beheren en optimaal benutten

Minder administratie

Vrijwilligersloket

Begeleiding en samenwerking

4



rotselaar@n-va.be

Een groene gemeente waar het 
aangenaam wonen is
We creëren toegankelijke, recreatieve groene zones in de  
buitengebieden. Bestaande zones zoals trage wegen, speel- 
tuinen en speelbossen verdienen onze bijzondere aandacht  
en worden goed onderhouden en/of opgewaardeerd. Ook  
komen er nieuwe groene zones.

We voeren een goed beheer en onderhoud van onze kleine 
landschapselementen zoals waterlopen met oevers, moerasjes  
en poelen, brede bermen, kleine bosperceeltjes en paden. 
Dankzij de aanpassing van de verordening ‘woonparkgebieden’ 
zullen de Heikantberg en de Middelberg hun bosrijke karakter 
behouden. En met behulp van een handhavingsplan wordt  
onder andere het kappen van bomen zonder vergunning  
beboet en het heraanplanten effectief gecontroleerd.

Eigenaars van weekendverblijven zullen worden begeleid  
om overtredingen aan te pakken of naar een alternatieve  
woonlocatie te gaan, zodat het natuurgebied opgeruimd en 
hersteld kan worden.

We hebben een duidelijke visie voor kernversterking. We 
voorzien minstens één groene, open ruimte op wandelafstand 
en hebben respect voor ons erfgoed. We maken werk van een 
vernieuwend parkeerbeleid zodat we zoveel mogelijk aan de 
rand of ondergronds parkeren.

Afhankelijk van de ligging zullen nieuwe meergezinswoningen 
moeten voldoen aan andere stedenbouwkundige voorschriften, 
de verordening ‘wonen in meervoud’ wordt herbekeken. Voor 
de kern gelden andere regels dan voor buitenzones. Zo bieden 
we bescherming tegen het verlies van open ruimte in die 
buitenzones. 

Ook de nieuwe wijken met sociale woningen zullen duurzaam 
en groen zijn.

�Handhavingsplan Omgeving 2019

In het groen

Vrijgekomen open ruimte herstellen

Natuurbeleving en -bescherming

Behoud landschapselementen

Een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente
Met klimaatvriendelijke investeringen en door duurzaamheid te integreren in de eigen werking, wil de gemeente haar voorbeeld-
functie opnemen. Zo zal het aankoopbeleid de circulaire economie stimuleren, zullen oude dienstwagens vervangen worden door 
milieuvriendelijke wagens en zal tegen eind 2025 de straatverlichting volledig verled zijn en ’s nachts opnieuw gedimd aangaan. 

Onze particuliere woningen zijn goed voor 36 procent van de 
totale CO2-uitstoot en het particulier en commercieel vervoer 
nog eens voor 29 procent. Samen met inwoners, scholen, vereni-
gingen en bedrijven komen we in juni 2021 met een duidelijke 
visie en gedragen acties in een klimaatplan. Samen gaan we voor 
40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030.

Maar ondertussen zitten we niet stil. Zo ondersteunen we nu al 
de oprichting van de burgerenergiecoöperatie LICHT (lokaal 
initiatief voor een coöperatieve hernieuwbare energietransitie) 
en nemen we deel aan de provinciale groepsaankopen ‘Behaag 
je tuin’ en de groepsaankoop van isolatie, ramen, zonnepanelen 
en warmtepompen. Onze dienst omgeving verleent duurzaam 
bouwadvies en de sociale woningbouw wordt zoveel mogelijk 
gerealiseerd met circulaire bouwmaterialen en met het oog op 
duurzame energie.

We stellen een charter voor biodiversiteit op en blijven een diervriendelijke gemeente. Zo zal het groenbeheer de biodiversiteit  
respecteren, beschermen we de dieren in de vrije natuur en thuis en komt er een meldpunt voor verwaarlozing en dierenmishandeling.

�Verledding straatverlichting gestart in 2019
�LICHT opgestart in 2019
�45 gezinnen (het grootste aantal van alle omliggende gemeenten) bestelden een pakket streekeigen groen via ‘Behaag je tuin’ in 2019
�Ecologisch bermbeheer in 2020
�Plaatsen van bijenhotels in 2020

In actie voor klimaat

Participatietraject voor klimaatplan

Gemeente neemt voorbeeldfunctie op

Burgers ondersteunen en adviseren

Biodiversiteit respecteren

Alle dieren beschermen
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