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GEZOCHT: 
LANGETERMIJNVISIE
VOOR ONDERWIJS Dat de meerderheid niet graag 

informatie deelt, dat weten we al. 
Gemeenteraadscommissies worden 
pas samengeroepen als de beslis-
sing al genomen is en gemeente-
raadsleden worden uitgesloten van 
deelname aan klankbordgroepen. 
Allemaal erg vreemd als je weet 
dat de meerderheid van CD&V en 
Open Vld beloofde maximaal in te 
zetten op transparante besluitvor-
ming en vlotte doorstroming van 
informatie naar iedereen.

Maar er is nog meer. Toen N-VA-
raadslid Piet De Bruyn op 2 juli vroeg 
om van zijn inzagerecht als gemeente-
raadslid gebruik te kunnen maken 
met betrekking tot een aanstellings-
dossier in de gemeente, kreeg hij na 
meer dan een week wachten te horen 
dat de documenten die hij wenste in 
te kijken informatie van persoonlijke 
aard bevatten en dat hij dus geen 
inzage recht had. 

Dat een gemeente haar raadsleden 
wijst op de vertrouwelijkheid die ze 
moeten respecteren bij het inkijken 
van dossiers, is evident. Dat ze raads-
leden hier nog eens extra aan herin-
nert als het om personeelsdossiers 
gaat, is geen enkel probleem. Maar be-
weren dat inzage onmogelijk is omdat 
het dossier informatie van persoonlij-
ke aard bevat, is natuurlijk klinkklare 
nonsens. Een dossier over een aanstel-
ling, bevordering, ontslag … van een 

gemeentelijk personeelslid bevat altijd 
informatie van persoonlijke aard. Hoe 
zou een gemeenteraadslid ooit kunnen 
controleren of een procedure correct 
werd gevolgd als hij deze dossiers niet 
zou mogen inkijken? 

In een vriendelijk, maar juridisch 
sterk onderbouwd bericht, weerlegde 
Piet De Bruyn de gebrekkige en foute 
interpretatie van de gemeente en 
herhaalde hij zijn gemotiveerde vraag 
tot inzage van het dossier. Het duurde 
vervolgens nog eens 24 uur voordat 
de gemeente begreep dat het nog 
langer beknotten van het inzagerecht 
onhoudbaar was. Raadslid De Bruyn 
kon dan toch naar het gemeentehuis 
om het dossier in te kijken. 

“Het is onbegrijpelijk dat de gemeente 
haar raadsleden blijkbaar als lastpos-
ten beschouwd die zo ver mogelijk op 
afstand moeten worden gehouden. 
En dat daarbij zelfs een loopje wordt 
genomen met de bestaande decreten, 
is helemaal onaanvaardbaar”, aldus 
Piet De Bruyn.

genomen met de bestaande decreten, 
is helemaal onaanvaardbaar”, aldus 

Meerderheid probeert inzagerecht
van van raadsledenraadsleden te  te beperkenbeperken

N-VA-gemeenteraadslid 
Gunther Dereze: 
“We begrijpen niet waar-
om de gemeente weigert 
vooruit te kijken.”

N-VA-raadslid 
Piet De Bruyn kreeg 

pas inzage in dossiers 
nadat hij er de meerder-
heid op had gewezen 
dat hij daar juridisch 
recht op had.

Als het bevolkingsaantal stijgt, stijgt het aantal 
kinderen dat een plaats moet krijgen in de 
klas. Zo simpel is het. In Rotselaar moet de 
gemeente dus dringend werk maken van meer 
plaatsen in de gemeentelijke basisscholen. 

Op de gemeenteraad van 2 juli werd hierover 
gediscussieerd. Schepen Jacobs gaf aan dat 
uitbreiding enkel nog mogelijk is in de gemeen-
telijke basisschool (GBS) van Wezemaal. Daar 
kan nog een bijkomend klaslokaal komen. In 
de GBS van Werchter, Heikant en Rotselaar kan 
dit niet. We vinden het een goede zaak dat er 
nagedacht wordt over het aantal beschikbare nagedacht wordt over het aantal beschikbare 
plaatsen. Het is eveneens prima dat vervolgens 
duidelijk gecommuniceerd wordt over hoeveel 
plaatsen er de volgende jaren in de verschil-
lende gemeentelijke basisscholen zullen zijn.

Wat we echter niet begrijpen, is het gebrek 
aan bereidheid bij de gemeente om vooruit 
te kijken. We weten dat een investeringsdos-
sier voor de uitbreiding van  schoolinfrastruc-
tuur geen gemakkelijke zaak is. Het duurt heel 
wat jaren voor er effectief nieuwe klassen of 
scholen kunnen worden gebouwd. Door daar nu 
geen beslissingen over te nemen, verliezen we 
kostbare tijd. Wij roepen deze meerderheid dan 
ook op om een ernstig dossier voor te bereiden 
voor de uitbreiding van de capaciteit van de 
gemeentelijke basisscholen. Zeker gezien de 
plannen die op tafel liggen voor bijvoorbeeld plannen die op tafel liggen voor bijvoorbeeld 
de dorpskern van Rotselaar, lijken de dorpskern van Rotselaar, lijken 
ons extra schoolplaatsen binnen ons extra schoolplaatsen binnen 
10 jaar geen overbodige luxe.10 jaar geen overbodige luxe.
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Met N-VA Rotselaar 
naar Straatsburg
N-VA Rotselaar trekt van 9 tot 
11 maart naar Straatsburg en 
bezoekt er op uitnodiging van 
Mark Demesmaeker het Europees 
Parlement.

Heel wat wetten en decreten die in 
onze parlementen worden gestemd, 
vinden hun oorsprong in Europa. 
Debatten over klimaatopwarming, 
kringloopeconomie, de grenzen van 
Europa, begrotingsnormen … zijn 
vaste waarden op de Europese po-
litieke agenda. Mark Demesmaeker 
neemt ons mee door de Europese 
besluitvorming en laat ons kennis 
maken met het Europees Parlement 
van binnenuit. Uiteraard proeven we 
ook van de lokale gastronomie en 
snuiven we wat cultuur op. 

Voor deze boeiende verkenning van 
Straatsburg zijn er nog een paar 
plaatsen beschikbaar. Snel inschrij-
ven is dus de boodschap. 

Meer informatie over programma en 
deelnameprij? Stuur een berichtje 
naar firmin.serré@n-va.be en je 
krijgt alles netjes toegestuurd.

N-VA Rotselaar wenst alle inwoners een  
Gelukkig Nieuwjaar

Nieuwjaarsreceptie op zondag 17 januari 
om 11 uur in zaal Jack Op in Werchter.

Iedereen welkom



www.n-va.be/rotselaarrotselaar@n-va.be

Elk jaar, bij de voorstelling van 
de begroting, vragen onze leden 
Bram Speetjens en Gunther De-
reze in de raad van bestuur van 
het Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB) aan schepen van Finan-
ciën Dirk Jacobs om deftige 
prioritaire doelstellingen op te 
stellen voor het AGB. 

Dit jaar reageerde de meerder-
heid eindelijk positief op onze 
constructieve vraag en defi-
nieerde een mooie prioritaire 
doelstelling: het opmaken van 
een plan om te komen tot een 

betere dienstverlening voor de 
gebruikers. 

Op zich zijn we best tevreden 
dat er naar ons voorstel ge-
luisterd werd, maar als we de 
prioritaire doelstelling in detail 
lezen, zien we toch opnieuw een 
aantal gemiste kansen.

We wezen al eerder op het 
beperkt gebruik van de culturele 
infrastructuur van onze ge-
meente. De Jack-Op, de Mena, … 
zijn prachtige locaties die echter 
sterk onderbenut blijven. Er is 
het vaste cultuuraanbod en ver-
der een sporadisch gebruik door 
een organisatie of vereniging uit 
de gemeente. Het is echter onze 
overtuiging dat deze infrastruc-
tuur veel vaker gebruikt zou 
worden als er effectief werk 
gemaakt werd van een actief 
beleid om de infrastructuur bij 
potentiële gebruikers te promo-
ten. We denken daarbij zeker 
ook aan de vele bedrijven die in 

onze gemeente actief zijn en re-
gelmatig op zoek zijn naar zalen 
voor een productvoorstelling, 
bedrijfsvergadering, … 

Het is jammer dat de meerder-
heid opnieuw niet durft om hel-
dere, verstaanbare en ook con-
troleerbare ambities op papier te 
zetten. We laten dit dossier niet 
los en zullen ook in de toekomst 
blijven aandringen in de hoop 
dat ook hier de geesten nog wel 
zullen rijpen. 

Nieuwe N-VA-gezichten in raden
Vanaf 2016 verandert er één en ander in de gemeente: schepenen wisselen van be-
voegdheden, er komt een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, … Ook voor de N-VA 
verandert er iets. Vanaf 1 januari zal Frans Vansteenbeeck als tweede N-VA’er 
opgenomen worden in de politieraad. Samen met Gunther Dereze die al drie jaar 
in de politieraad zit, zal hij daar blijven hameren op een betere aanpak van de 
veiligheidsproblemen in onze gemeente.

Vanaf 1 januari zal de N-VA ook een vertegenwoor-
diger afvaardigen naar het Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap. Firmin Serré zal deze taak op zich nemen. Het PWA biedt aan 
uitkeringsgerechtigden, volledig werklozen en bestaansminimumstrekkers de 
mogelijkheid om tegen vergoeding vrijwillig kleine werkjes op te knappen. Op 
die manier doen ze werkervaring op en vergroot de kans op doorstroming naar 
duurzame tewerkstelling. Firmin heeft een gedegen kennis van de arbeidsmarkt 
en de juiste sociale ingesteldheid om hier concreet invulling aan te geven. 

Traditioneel tonen de wintermaanden een piek wat betreft inbraken en inbraakpo-
gingen. Het is vroeg donker, mensen zijn vaak een paar dagen weg, … Meer heeft een 
inbrekersbende niet nodig om op korte tijd heel wat buit te slaan. Woninginbraak 
blijft dan ook een probleem in onze gemeente.

Gunther Dereze dringt namens de N-VA-fractie in de politieraad al lang aan op bijko-
mende initiatieven in onze politiezone. We beseffen dat de middelen beperkt zijn en dat 
de politie niet elke vijf minuten kan komen kijken of alles nog veilig is. Maar waarom 
de gemeente niet ingaat op onze vraag om gerichte controles te houden of waarom de 
gemeente niet pro-actiever inzet op het massaal verspreiden van veiligheidstips, is ons 
een raadsel. De website van de gemeente bevat wel een aantal links, maar sommigen 
daarvan werken zelfs niet meer. 

ENKELE VEILIGHEIDSTIPS
Omdat veiligheid een zaak van iedereen is, bezorgen we u graag deze veiligheidstips:
• Doe ramen en deuren altijd op slot. Ook als je maar even weg bent.
• Verstop geen reservesleutels onder de mat, in de brievenbus, onder een bloempot …
• Laat kostbare spullen niet zichtbaar rondslingeren. Berg laptops, camera’s, … steeds op na gebruik.
• Zorg voor goede verlichting rond je huis, indien mogelijk gekoppeld aan een bewegingscensor.
• Geef je huis een bewoonde indruk als je er niet bent. Gebruik tijdschakelaars om lichten aan en uit te laten gaan 

en vraag de buren om de brievenbus dagelijks leeg te maken.

Wil je nog meer praktische tips specifiek voor jouw woning? Aarzel dan niet en maak via www.diefstalpreventie-
adviseur.be een afspraak. De politie zal je dan contacteren om samen je woning te controleren. De tips die je zo van 
echte experten krijgt, zijn bijzonder waardevol.

Meer informatie vind je ook op www.veiligewoning.be. 

WONINGINBRAAK BLIJFT PROBLEEM Opnieuw gebrek aan ambitie bij meerderheid  

Bram SPEETJENS

Gunther DEREZE

Wist je dat
• Onze Rotselaarse ondernemers het goed doen? Ditmaal viel Katrien Herdewyn in de prijzen. Van Unizo kreeg 

ze de prijs ‘Starter van het Jaar’. Met haar onderneming Elegnano combineert ze eigentijdse mode met hoog-
technologie. Knap, als je het ons vraagt. Samen met een bloemetje feliciteerden we haar met dit succes. 

• De gemeente op vraag van onze fractie beter gaat toezien op de toepassing van het charter tegen drugs en 
alcohol? 

• We zeer tevreden zijn dat het subsidiebeleid voor jongerenverenigingen een extra steun geeft aan initiatieven 
die werk maken van een inclusief beleid? 

• Het seniorenfeest een groot succes was? Meer dan 600 Rotselaarse senioren schoven mee aan tafel. De andere 
activiteiten van de seniorenweek kenden een wisselend succes. Tijd om de formule en zeker de timing eens 
opnieuw te bekijken. 

• Rotselaar nogal slordig omspring met cultureel erfgoed? De Kapel van den Akker op de hoek van de Ka-
pelstraat met de Torenstraat is daar een pijnlijk voorbeeld van.  

• De N-VA ook dit jaar positief antwoordt op de vraag van Studio Brussel om van de laatste week van december 
opnieuw De Warmste Week te maken? Afdeling Rotselaar verkoopt kaarsjes als steun aan Bednet vzw. Deze 
organisatie biedt synchroon internetonderwijs voor kinderen die lange tijd niet naar de klas kunnen. 




