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N-VA keurt begroting 2018 niet goed
Het einde van het jaar betekent traditiegetrouw ook de bespreking van de begroting van het volgende 
jaar. In Rotselaar is dat telkens opnieuw een pijnlijk moment. Keuzes uit het verleden werpen immers 
een lange, zware schaduw. En ook al gaat het de laatste jaren wat beter, de schuldenberg is nog altijd 
gigantisch. De uitstaande schuld per inwoner is beduidend hoger dan in vergelijkbare gemeenten. 
Volgens de laatste officiële cijfers (2015) bedraagt de schuld per inwoner nog steeds 2 238 euro. 

De volgende jaren geraken een aantal leningen afbetaald, 
maar het is nog wachten tot 2020 voordat er een klein beet-
je financiële ademruimte komt om nieuwe investeringen te 
doen. Tot dan blijft het pappen en nathouden en hopen dat 
er nergens dringend geld voor nodig is, want dan worden 
de problemen alleen maar groter.

Nog een pijnlijke vaststelling uit de begrotingsbespreking 
is het oplopende tekort op de huisvuilophaling. Zelfs met 
een vaste vergoeding van 55 euro per jaar, aangevuld met de 
variabele kost per ophaling, blijft de factuur voor de gemeen-
te stijgen. Wat ons betreft kan er alvast geen sprake zijn van 
een verhoging van de tarieven. De burger betaalt momenteel 
meer dan genoeg voor het ophalen van het huisvuil.

Met een schuldenberg die ontzettend hoog blijft en het ge-
brek aan financiële slagkracht om de nodige investeringen 
te kunnen doen, keurde de N-VA-fractie de begroting voor 
2018 dan ook niet goed.

N-VA doet opnieuw concreet voorstel om verkeersveiligheid 
te verhogen
Er zijn zo van die nagels waar je moet op blijven 
kloppen. Verkeersveiligheid is er zo een. Zeker 
in Rotselaar. Ook nu weer brachten we een con-
creet punt aan op de gemeenteraad.

Raadslid Frans Vansteenbeeck wees erop dat de over-
gang tussen Wijgmaal (Leuven) en Rotselaar in de Vijfde 
Liniestraat voor grote onveiligheid zorgt. Op het grond-
gebied van Wijgmaal is de maximumsnelheid al een hele 
tijd geleden van 70 km/u teruggebracht naar 50 km/u. 
Rotselaar heeft de maximumsnelheid echter niet aange-
past. Dit betekent concreet dat er midden in de bocht, 
waar de overgang tussen Wijgmaal en Rotselaar ligt, plots 
een pak sneller gereden mag worden. Dit is niet alleen 
onlogisch, het is ook gevaarlijk. Zeker als je weet dat er 
net voorbij de bocht zowel een bushalte als een dubbele 
oversteekplaats voor voetgangers en fietsers zijn.

De gemeenteraad stemde unaniem in met de vraag om 
de verkeersadviesraad zo snel mogelijk te bevragen over 
het aanpassen van de maximumsnelheid in de Vijfde 
Liniestraat. Wordt dus vervolgd.

  Raadslid Frans Vansteenbeeck wees op de gemeenteraad op 
de gevaarlijke situatie in de Vijfde Liniestraat.
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Wist je dat ...
  we opnieuw trots kunnen zijn op café QV uit Wezemaal? De lezers van het Nieuwsblad kozen café QV als beste café van Vlaams-

Brabant. Dat verdient een bloemetje, als je het ons vraagt!

  de N-VA iedereen uitnodigt voor een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 26 januari in de Mena?  
Noteer het nu alvast, maar we herinneren u er nog wel aan.

  we ondertussen volop bezig zijn met wijkbezoeken? We horen graag van u wat u over onze gemeente 
denkt. Onze enquête kan u ook nog steeds invullen op de website www.n-va.be/rotselaar

  het prettig is om te zien dat er inwoners van Rotselaar zijn met véél inzet en ambitie? En dat Inne Volkaerts er daar eentje van is? 
Inne stelde zich kandidaat om adviseur te worden van de Vlaamse Jeugdraad en werd met ruime steun van de Vlaamse jongeren 
verkozen. Ook dat verdient een bloemetje! 

  er nog wel meer inwoners van Rotselaar zijn om trots op te zijn? Marc Elsen uit Wezemaal is er zo een. In zijn vrije tijd stapelt hij 
deskundig en met engelengeduld de ‘Steenen Muur’ terug op. Dankjewel, Marc!

  het dringen was in het Hellegat om een boompje te planten? Er waren deze keer maar liefst 400 kinderen 
die met hun ouders en broers en zussen de kans kregen om een jonge eik of linde te planten in het 
geboortebos.

  onze fractievoorzitter voor YOUCA-dag twee stagiairs uitnodigde om een dagje mee te draaien in het 
Vlaams Parlement? Hun loon van die dag ging integraal naar een project in El Salvador.

  Rotselaar actief de actie ‘Drop je dopje’ steunt? En dat de Raad voor Personen met een Handicap in Koksijde zelf kon 
vaststellen dat we hiermee een goed werk steunen? 

  De 30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant werken onder meer aan 
een intergemeentelijk fietsbeleid.

N-VA-afdelingen in Oost-Brabant pakken mobiliteit samen aan
Iedereen ervaart nagenoeg dagelijks hoe de mobiliteitsproblemen aanzwellen. Ook een regio als Oost-Brabant 
ontsnapt hier (helaas) niet aan. Mobiliteit wordt dan ook terecht beschouwd als een van de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen, die niet alleen sterk weegt op onze levenskwaliteit en de leefbaarheid van  
de omgeving, maar ook een aanzienlijke impact heeft op het economische en sociale leven. Onze N-VA- 
afdelingen zijn sterk begaan met de verkeersproblematiek. Onder impuls van het arrondissementeel bestuur 
Leuven bundelden de 30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant afgelopen jaar hun krachten om een gezamen-
lijk, regionaal mobiliteitsplan uit de grond te stampen. 

Uit die brede waaier knelpunten werden drie speerpunten gepikt 
die de N-VA-afdelingen in Oost-Brabant bij de gemeenteraads-
verkiezingen 2018 op het voorplan willen plaatsen: het uitstippe-
len van vrachtroutes, de ontwikkeling van een mobiliteitsapp 
waarin alle vervoersmodi voor de regio met elkaar worden ver-
bonden en de uitrol van een intergemeentelijk fietsbeleid met 
onder andere een fietsdeelsysteem dat over de gemeentegrenzen 
heen strekt.

We lieten in onze gemeente al vaker horen dat er breder sa-
mengewerkt moet worden om mobiliteitsproblemen in kaart te 
brengen en aan te pakken. We werkten dan ook graag mee aan 
deze aanpak voor onze regio. Over de concrete uitwerking voor 
onze gemeenten hoort u later nog meer.

U kan het volledige mobiliteitsrapport downloaden via de web-
site van N-VA Vlaams-Brabant: www.n-va.be/vlaams-brabant

N-VA Rotselaar wenst  
u een prettige Kerst!
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Rotselaar moet armoede en vereenzaming aanpakken
Het is goed leven in Rotselaar. Toch voor de meesten onder ons. Maar ook in Rotselaar zijn er mensen die 
het met véél minder moeten doen. Terwijl het gemiddeld inkomen per inwoner de voorbije jaren telkens 
steeg in Rotselaar, slagen we er niet in om de kansarmoede echt terug te dringen. Het aantal kinderen dat in 
een kansarm gezin geboren wordt, blijft in Rotselaar volgens de berekeningen van Kind en Gezin schomme-
len rond de vier procent. Hiermee doen we het slechter dan vergelijkbare gemeenten. 

Uiteraard is het te simpel om de gemeente hiervoor zonder meer 
verantwoordelijk te stellen, maar het is wel een teken aan de wand. 
Meer dan vandaag het geval is, moet de gemeente een sterke regis-
seur zijn in de strijd tegen armoede. Dat kan door in te tekenen op 
programma’s en ondersteuning die vanuit de Vlaamse overheid 
worden aangeboden. Ook het bundelen van kennis en ervaring 
over gemeentegrenzen heen, biedt een grote meerwaarde.

Vergrijzing
Een andere uitdaging van formaat is de 
vergrijzing. De voorbije jaren steeg het aan-
tal inwoners dat ouder is dan 65 jaar tot 24 
procent. Deze toenemende vergrijzing stelt 
nieuwe uitdagingen aan de gemeente. Het 
gevaar van vereenzaming is binnen deze 
groep inwoners bijzonder groot. Dat vraagt 
om een actief en doorgedreven beleid 
waarbij de gemeente niet alleen een beroep 
doet op de eigen sociale diensten, maar 
ook op het brede netwerk van iedereen 
die in Rotselaar woont en werkt: artsen en 
kinesisten, buurtbewoners, verenigingen 
en organisaties, de raad voor senioren …

Sterk sociaal beleid
Het hele sociale beleid van de gemeente gebeurt momenteel 
nog binnen de schoot van het OCMW. Na de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen verandert dit. De taken van het OCMW 
worden dan ingekanteld in de taken van het gemeentebestuur. 
Deze inkanteling moet het mogelijk maken om het sociaal be-
leid beter te integreren in het algemene beleid van de gemeente. 
Ook voor Rotselaar biedt dit nieuwe kansen.

  Het risico op vereenzaming bij de oudere bevolking is bijzonder groot. Dat vraagt om een 
actief en doorgedreven beleid.

Waardevol historisch erfgoed wordt eindelijk gerestaureerd
Een van de beschermde monumenten van Rotselaar is de Kapel Onze-
Lieve-Vrouw van de Akker. Deze kleine barokkapel staat op de hoek van 
de Torenstraat met de Kapelstraat en werd gedurende vele jaren zwaar 
verwaarloosd. Het gebouw dateert uit de vroege achttiende eeuw en is 
voornamelijk opgetrokken uit baksteen met beperkt gebruik van kalk- en 
ijzerzandsteen. Niet alleen de kapel, maar ook de twee linden die voor de 
kapel staan, zijn al vele jaren beschermd erfgoed.
Piet De Bruyn bracht de lamentabele toestand van de kapel al ter sprake op de gemeenteraad 
in 2015. De schepen verwees toen enkel naar de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek als 
eigenaar van de kapel. Piet kaartte het probleem vervolgens ook aan bij minister-president 
Geert Bourgeois, die ook bevoegd is voor erfgoed. Piet De Bruyn: “Ik maakte me al lang zor-
gen om dit waardevolle gebouw. Het dak zwaar beschadigd, de lindebomen slecht onderhou-
den … het zag er even naar uit dat we dit prachtig stukje erfgoed helemaal verloren zouden 
zien gaan.”

Op vraag van onze fractievoorzitter stuurde de minister-president een specialist ter plaatse 
om de toestand van de kapel en de hoogdringendheid van de werken in te schatten. Doordat 
het restauratiedossier jarenlang onuitgevoerd bleef, vervielen de subsidies die Vlaanderen 
anders zou betaald hebben. De volledige kosten van de restauratie zijn nu voor de kerkfabriek. 

Momenteel worden de buitengevel en het dak onder handen genomen. Later volgt dan de 
restauratie van het interieur, waarvoor opnieuw subsidies kunnen worden aangevraagd.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


