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Bedankt, vrijwilliger! (p. 3)Ecologisch bermbeheer en nieuwe bijenhotels (p. 2) 

Voortaan zal een handhavingsambtenaar erop toezien dat alle regels en opgelegde  
voorwaarden in de woonparkgebieden gerespecteerd worden. Wie zich niet aan de 
regels houdt, zal voortaan verplicht worden om voor elke gekapte boom een nieuwe aan 
te planten. 

Meer groen
Tegelijkertijd verstrengen we ook de voorwaarden waaraan nieuwe bouwaanvragen 
voor Heikantberg en Middelberg moeten voldoen. Het blijven plaatsen waar gewoond 
wordt en waar dus ook gebouwd mag worden, maar door de regels te verstrengen,  
behouden we meer groen.

Beste Rotselarenaar,

Daar is hij dan, de lente. Het seizoen van 
het nieuwe leven en vernieuwde energie. 
Voelt u het kriebelen om aan de slag te 
gaan of zelfs iets nieuws te proberen? 
Ook wij voelen die energie. Nieuwe ideeën 
lanceren en activiteiten organiseren: daar 
zijn wij momenteel mee bezig. En we doen 
dat voor u. 

We willen dichter bij u staan, bereikbaar 
zijn, om te kunnen luisteren naar uw vragen 
en opmerkingen. Want wij hebben niet alle 
kennis in huis en zijn ervan overtuigd dat 
verschillende meningen en visies zorgen 
voor een beter en gedragen beleid.

In ons vorige huis-aan-huisblad kon u 
kennismaken met onze accenten in het 
beleidsplan en de eerste verwezenlijkin-
gen. Ook nu, en in alle volgende nummers, 
brengen we u op de hoogte, roepen we u op 
om deel te nemen aan het beleid en nodigen 
we u uit voor onze activiteiten.

Geniet van de lente en  
tot binnenkort.

Gunther Dereze
Afdelingsvoorzitter

 Een handhavingsambtenaar zal erop toezien dat alle regels en opgelegde 
voorwaarden in de woonparkgebieden gerespecteerd worden.

Ribbetjes-en-kippenfestijn
Zaterdag 28 maart
van 11.30 tot 14.30 uur en 
van 17.30 tot 20.30 uur

Kom met familie, vrienden of buren proeven van onze 
heerlijke gebraden kippen, ribbetjes en frietjes!
Ribbetjes: 18 euro
Kip: 16 euro
Kinderen tot 12 jaar eten tegen halve prijs

Iedereen welkom!

Zaal de Wal
Walstraat 58, Werchter

Woonparkgebieden Heikantberg en Middelberg 
maximaal beschermd
We beloofden het groene karakter van onze gemeente maximaal te beschermen. Het 
boskarakter van onze woonparkgebieden Heikantberg en Middelberg respecteren 
hoort daar zeker bij. Met een nieuw handhavingsplan hebben we daarvoor een sterk 
instrument in handen. 
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Ecologisch bermbeheer en nieuwe bijenhotels
De biodiversiteit beschermen en versterken is een speerpunt in het gemeentebeleid. 
We doen dat onder andere door specifieke planten of habitats extra te beschermen. 
Sommige bijensoorten zijn namelijk afhankelijk van een bepaalde zeldzame plant. 
Met bijenhotels en ecologisch bermbeheer maken we Rotselaar aantrekkelijk voor 
bijen en andere bestuivers. 

Rotselaar telt enkele plaatsen met prachtige 
inheemse orchideeën en andere zeldzame 
planten. Knautia of beemdkroon is er daar 
één van. Tal van insecten gebruiken de 
nectar voor hun energievoorziening en 
het eiwitrijke stuifmeel voor de productie 
van eitjes. Eén bijensoort, de knautiabij, 
voedt haar larven zelfs uitsluitend met 
stuifmeelkorrels van deze plant. Slecht 
nieuws dus voor deze bij als je weet dat 
knautia slechts op een handvol plaatsen 
groeit, vooral in Zuidoost-Brabant. 

Aantrekkingskracht
Omdat we de knautiabij en alle andere 
bijen koesteren, plaatsten we de voorbije 
maanden maar liefst acht grote bijen-
hotels in Rotselaar. Verder zorgen we 
ervoor dat voorjaarsbloeiers alle kansen 
krijgen in onze bermen. Zo versterken 
we de aantrekkingskracht voor bijen en 
andere bestuivers. Op die manier werken 
we in Rotselaar elke dag opnieuw aan de 
biodiversiteit. 

Vond u de bijenhotels al? 
Trek er deze lente op uit en zoek de acht 
bijenhotels. Schepen Piet De Bruyn geeft 
u met deze foto alvast een eerste tip. U 
zult versteld staan van de kleurenpracht 
in de bermen en de bedrijvigheid rondom 
de bijenhotels. Een pedagogische meer-
waarde voor scholen en verenigingen.

Werken aan de Demer gestart
De allereerste vergunning die Vlaams minister van  
Omgeving Zuhal Demir afleverde, was er eentje voor  
Rotselaar! Het ging om de vergunning om een van de 
oude meanders weer op de Demer aan te sluiten.  
Dat past in de uitvoering van het Sigmaplan, dat de  
Demervallei voor wateroverlast moet beschermen.  
Door de oude bochten opnieuw op de Demer aan te 
sluiten, kunnen hoge waterpeilen opgevangen worden en 
wordt verdroging in de vallei tegengegaan. 

In februari startten de 
voorbereidende wer-
ken aan de Soldaten-
brug in Werchter. De 
omliggende percelen 
werden vrijgemaakt 
om een werfzone te 
creëren én het open  
valleilandschap te 
helpen herstellen.  
De bomen die hier 
verdwenen, worden 
elders gecompenseerd.

Versterkte band met rivier en natuur
Het is onvermijdelijk dat de werken voor overlast zorgen  
tot juni 2020. Er zal werfverkeer zijn in de omliggende 
straten en alle fietsers en wandelaars worden omgeleid. Na 
de werken zal het Demerpad herlegd worden en de meander 
volgen. Zo versterken we onze band met de rivier en de  
natuur. Over enkele jaren kunt u de hier aanwezige bevers 
nóg beter spotten en naar hartenlust de Demeroevers  
verkennen vanuit uw kano of kajak. 

Meer info vindt u op www.sigmaplan.be.

 Na de werken zal het Demerpad de 
meander volgen. Zo versterken we 
onze band met de rivier en de natuur.

Goed samenwerken:  
300 voorstellen voor speelpleinen 
Rigessel
Scholieren, buurt- 
bewoners en senioren 
kregen de kans om 
voorstellen in te dienen 
voor de inrichting van 
de speelpleinen in de 
Rigessel. Dat we graag 
en goed samenwerken 
tonen de maar liefst 
300 ingediende jokers. 
De jeugddienst zal alle 
voorstellen evalueren 
om uiteindelijk tot de 
meest gedragen oplossing te komen. De aanleg van beide pleinen 
staat gepland voor de zomer.

 Liefst 300 inwoners bezorgden de joker 
met hun voorstel aan de jeugddienst.

In memoriam
Begin januari moesten we afscheid nemen van Jeff De  
Troyer, sinds vele jaren een vaste waarde in onze ploeg.  
We zullen hem altijd herinneren als een bijzonder fijne 
man dankzij zijn daadkracht, hulpvaardigheid en minzame 
karakter. We wensen zijn lieve echtgenote, zijn familie en 
vrienden alle sterkte.
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Vlaamse Regering steunt Rotselaar
De voorbije maanden kreeg Rotselaar een mooi pakket aan subsidies. Een overzicht:

•  Regionaal Landschap Noord-Hageland krijgt 3.388 euro voor het vleermuisvriendelijk 
inrichten van ‘de krocht’. Die grot aan het Montfortcollege herbergt verschillende 
soorten vleermuizen die allemaal beschermd zijn. De subsidie is goed nieuws voor het 
behoud van de vleermuizenkolonie en dus de biodiversiteit.

•  Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts maakt 193.585 euro vrij voor verbouwings-
werken aan het internaat van het Montfortcollege.

•  Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele voorziet 558.663 euro voor een 
intergemeentelijke samenwerking met Haacht en Herent. Zo kunnen we ons woon-
beleid afstemmen op de Vlaamse beleidsprioriteiten, zijnde een divers en betaalbaar 
woonaanbod, een kwaliteitsvol woningpatrimonium en een goede begeleiding van onze inwoners. 

•  Ten slotte werd de storm van maart 2019 erkend als algemene ramp. Daardoor konden inwoners die schade leden een dossier indienen 
bij het Vlaams Rampenfonds. Zo kunnen kosten die niet gedekt werden door de verzekering, alsnog gecompenseerd worden.

Bedankt, vrijwilliger!
Wij zijn ervan overtuigd: vrijwilligers maken het verschil! Ze maken anderen gelukkig en dragen bij aan een warm Rotselaar. 

We zijn dan ook fier dat we in onze gemeente veel vrijwilligers hebben. Onze Mooimakers, 
onze orgaandonoren, de gemachtigd opzichters, de kookouders, de leesoma’s, de bellers 
van de stertelefoon, de chauffeur van de Minder Mobielen Centrale, de leden van de 
adviesraden en onze talrijke verenigingen ... te veel om op te noemen.

Net zoals vorige jaren hebben we op onze nieuwjaarsreceptie ook dit jaar enkele zeer 
geëngageerde vrijwilligers bedankt: Stefaan en Maria voor hun blijvende steun voor 
onze gezinnen, Gaby voor haar jarenlange trouwe inzet voor onze senioren en mensen 
met een beperking en Kristof als een van de trekkers van de samenwerking tussen de 
verenigingen tijdens de festivals. 

Graag overtuigen wij u om ook vrijwilliger te worden. U wordt er zelf gelukkiger van, leert nieuwe 
mensen kennen, leert nieuwe vaardigheden en geeft uw carrière een nieuwe boost. Al wat ouder? 
Door u te blijven inzetten, leeft u langer. Alleen maar voordelen, dus!

Wist u dat …
  enkele suggesties die u ons bezorgde tijdens ons praatcafé worden meegenomen in het beleid?
  er dit jaar in onze politiezone 831 ademtesten werden afgenomen, 92 fietsers werden gecontroleerd en 138 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid?
  N-VA Rotselaar ter gelegenheid van valentijn chocolaatjes uitdeelde aan het station van Wezemaal?
  we de storm trotseerden op de CrossCup? Schepen van Sport Piet De Bruyn mocht er de Vlaams kampioen veldlopen huldigen. Ons respect voor de 
deelnemers nam alleen maar toe!
  we heel wat dichters en auteurs onder onze inwoners hebben?
  onze bestuursleden meetelden tijdens het Grote Vogelweekend?
  u om de twee weken een bestuurslid leert kennen op onze Facebookpagina?
  onze voorzitter Gunther Dereze een zeer ontroerende speech gaf tijdens onze nieuwjaarsreceptie?
  de straatverlichting langzaamaan wordt omgezet in ledverlichting? We kijken uit naar het moment dat die ’s nachts weer aangaat.
  alle kinderen die in 2015 en 2016 geboren werden hun eigen boom mochten planten in het nieuwe geboortebos nabij het speelbos in Wezemaal?

 Afdelingsvoorzitter Gunther Dereze is blij 
met de steun voor het Montfortcollege.

 Tijdens haar nieuwjaarsreceptie zette 
N-VA Rotselaar enkele vrijwilligers in de 
bloemetjes.
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De Verandering werkt 
voor Vlaams-Brabant

Met de N-VA …

... versterken we het 
Vlaamse en groene 
karakter van onze 

provincie

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... komt er in het 
arrondissement 

Halle-Vilvoorde een 
volwaardig justitiehuis  

... investeren we met het 
Vlaamse Randfonds extra in 
kinderopvang, zorg, welzijn, 

inburgering en onderwijs 

Ben 
Weyts

Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand

Bart
Nevens 
gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse 
steden en gemeenten 
krijgen van de Vlaamse 
Regering 132 miljoen euro 
extra om hun open ruimte 
te bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“
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