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GROENE AMBITIES VOOR ROTSELAAR  

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018 
 

 

 
In oktober zijn er voor onze gemeente belangrijke verkiezingen. Met Groen Rotselaar hebben 

we de voorbije maanden en zelfs jaren veel geluisterd naar de inwoners van Rotselaar, 

Heikant, Wezemaal en Werchter. Het resultaat zijn heel wat voorstellen, ambities voor een 

groener Rotselaar.  

 

Belangrijk voor ons is een betere aanpak van de kernversterking. Daar loopt het nu grondig 

fout. We weten dat het anders kan: meer woningen in de kern, maar toch respect voor wie er 

vandaag woont en een betere publieke ruimte voor jong én oud.  Andere speerpunten zijn: een 

betere ondersteuning van mantelzorgers, een goed uitgebouwd ‘Huis van het Kind’, behoud 

van de natuur en de open ruimte, fietsers en voetgangers centraal stellen in het verkeersbeleid. 

Rotselaar kan ook veel meer doen om de klimaatdoelstellingen te behalen, de burgers mee 

laten investeren in zonnepanelen op scholen bijvoorbeeld.  

 

Groen trekt alleen naar de kiezer, zonder kartelpartners. We hebben een sterk team, met 

ervaren rotten en enthousiaste nieuwkomers, en vooral: gewone mensen met een hart voor 

hun dorp. We staan klaar om in de toekomst mee te besturen en te zorgen voor een 

menselijker, eerlijker, gezonder en groener beleid. 

 

Onze ambities in 4 speerpunten en een hoop actiepunten  

 

1. Rotselaar is een sociale gemeente. 

2. Rotselaar is een goede plek om te wonen 

3. In Rotselaar voelt iedereen zich veilig te voet en op de fiets 

4. Rotselaar is een duurzame en groene gemeente 

 

 

1. Rotselaar is een sociale gemeente: ‘Iedereen telt mee ‘ 

Kernboodschap 

We willen van Rotselaar een warme gemeente maken waar iedereen meetelt. Jong en oud, 

ziek en gezond, arm en rijk, zwart en wit.  We willen een gemeente waar iedereen dezelfde 

kansen krijgt en waar speciale aandacht is voor degenen die het moeilijk hebben.  

Wat loopt er fout? 

De OCMW-werking loopt vlot  dankzij de inzet van gemotiveerd personeel. Maar het sociaal 

beleid van  het huidige bestuur is niet ambitieus genoeg. 

De oprichting van het Huis van het Kind - dat alle initiatieven voor gezinnen met kinderen 

verzamelt - laat op zich wachten. Er is geen vrijwilligerswerking om kwetsbare gezinnen met 

kinderen te begeleiden.  
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Er is geen actief beleid om kansengroepen te laten deelnemen aan cultuur, sport en vrije tijd. 

De mantelzorgpremie daalde. 

Wat stelt Groen voor?  

Groen wil een ambitieus sociaal beleid met basisvoorzieningen voor iedereen en speciale 

aandacht voor wie het moeilijk hebben.  

1. We richten, in samenspraak met alle opvanginitiatieven in de gemeente, een Lokaal 

Loket Kinderopvang op waar ouders terecht kunnen voor informatie over het aanbod 

aan opvang voor baby's en peuters in de gemeente. Ouders (in spe) kunnen op de 

website van de gemeente terecht voor een overzicht van alle initiatieven, inclusief de 

contactgegevens.    

 

2. Het Huis van het Kind vormt de spil van het beleid voor gezinnen met kinderen. Zo'n 

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van alle initiatieven die zich richten op 

gezinnen met kinderen. Dat gaat zowel om de diensten van Kind en Gezin als allerlei 

andere organisaties zoals de opvoedingswinkel of de Gezinsbond. Het Huis van het 

Kind  is een leuke én leerrijke plek voor  kinderen, jongeren en ouders. Het Huis van het 

Kind moet extra aandacht besteden aan het bereiken van kwetsbare gezinnen. We 

bekijken met Stekelbees op welke manier de nieuwe locatie van de buitenschoolse 

kinderopvang in de Kapelstraat (Rotselaar Centrum) een rol kan spelen voor het Huis 

van het Kind. Groen wil in het Huis van het Kind: 

• Speelbabbels organiseren van een halve dag per week voor ouders en jonge 

kinderen, afwisselend in elke deelgemeente.  

(vb. week 1: Wezemaal/Heikant, week 2: Werchter, week 3: Rotselaar) Locatie: 

BKO in elke deelgemeente 

• Een kindercarrousel organiseren: een dag met gratis workshops voor kinderen met 

hun ouders waarmee we op een laagdrempelige manier allerlei soorten gezinnen 

kunnen bereiken..  

• Vrijwilligerswerking uitwerken voor het Huis van het Kind en voor het 

ondersteunen van kwetsbare gezinnen (vb. via de organisatie Domo) 

• Ambtenaar voor kinderbeleid aanstellen. 

• De kindergemeenteraad en jeugdraad betrekken bij het Huis van het Kind: het richt 

zich immers op kinderen en jongeren tot 18 jaar.  

• Een aangepaste, comfortabele ruimte voor de consultaties door Kind en Preventie 

(vroeger beter gekend als 'de weeg') om baby's op te volgen. 

 

3. Brede scholen versterken: scholen stellen hun infrastructuur open voor de buurt en de 

lokale verenigingen. De gemeente helpt de scholen om de drempels om dit te doen te 

verlagen. 

 

4. Mantelzorgers waarderen. Steeds vaker wordt er naar de naasten 

gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe. Zo kan de 

zorg plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Maar het mag geen synoniem zijn van 

'trek je plan'. Wij ondersteunen de mantelzorgers en vrijwilligers en zorgen dat er een 

goed systeem is om op terug te vallen.  
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• mantelzorgers de mogelijkheid bieden om zich te registreren zodat ze een 

mantelzorgpremie kunnen krijgen en betere ondersteuning. 

• een mantelzorgloket waar mantelzorgers terecht kunnen voor alle informatie over 

onder meer  subsidies en de mogelijkheden tot ondersteuning.  

• een hogere mantelzorgpremie, die hoger is voor de meest kwetsbare mantelzorgers  

• buurtgerichte activiteiten: leuke,  ontspannende en vormende  activiteiten voor 

mantelzorgers bijv. een jongdementiecafé in elke deelgemeente.  

• meer plaatsen voor kort- en (vooral) dagverblijf  realiseren voor bejaarden in 

bestaande rusthuizen  (aanbod in Werchter uitbreiden) zodat mantelzorgers even op 

adem kunnen komen. 

• een gezelschapsdienst uitbouwen met vrijwilligers die mantelzorgers kunnen 

aflossen.  

 

5. Een fijne vrije tijd voor iedereen. We willen zo veel mogelijk mensen – ook mensen uit 

kansengroepen - betrekken bij cultuur, sport en vrije tijd. We betrekken het middenveld 

(jeugdverenigingen, toneelgroepen, erfgoed, ..).  

• Vrijetijdsparticipatie van kansengroepen vb. UIT-pas (cfr Lier) 

• repetitieruimte bands Rotselaar  

• het versterken van het verenigingsleven en het blijven ondersteunen van de 

verschillende buurtcomités 

 

6. Richt via het sociaal huis een sociale kruidenier op waar mensen die het moeilijker 

hebben terecht kunnen voor kwalitatief eten. Werk samen met lokale handelaars om 

voedseloverschotten te vermijden. 

 

 

2. Rotselaar is een goede plek om te wonen 

Kernboodschap 

We willen dat Rotselaar een landelijke gemeente blijft waar iedereen zich thuis voelt, waar de 

open ruimte en de natuur bewaard blijft en waar de kernen kwalitatief versterkt worden. 

Uitdaging: hoe kunnen we de charme en het karakter van een dorp behouden en toch de 

kernen versterken om de bevolkingsgroei op te vangen. Tegen 2027 komen er 1.200 inwoners 

verdeeld over 600 huishoudens bij. Vooral het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens zal stijgen. 

Die nieuwe inwoners hebben nood aan een woning, en ook aan diensten.  

Wat loopt er fout? 

Rotselaar is een gemeente waar de bevolking – net zoals in de rest van Vlaanderen - groeit, 

waar er volop bijgebouwd wordt, maar waarbij de voorzieningen niet volgen (bijvoorbeeld: 

voldoende plek in de scholen, in de buitenschoolse opvang, in de crèches). Het karakter van 

de dorpskernen, de open ruimte en de natuur staat onder druk. De groei wordt niet op een 

goeie manier aangepakt. Rotselaar verstedelijkt aan sneltreinvaart. Het draagvlak bij de 
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bevolking is gering. Ruimtelijke ordening wordt uit handen gegeven aan 

projectontwikkelaars, terwijl het gemeentebestuur de regie in handen zou moeten houden. 

Projectontwikkelaars en grondeigenaars gebruiken de gemeentelijk verordening "wonen in 

meervoud" om zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijke grondoppervlakte te 

bouwen. Er is echter veel te weinig aandacht voor de inpassing in de omgeving. Bovendien 

gaan de verkavelingen en de lintbebouwing gewoon verder, terwijl de inbreiding dit zou 

moeten stoppen 

Wat stelt Groen voor?  

Groen wil de dorpskernen kwalitatief versterken, de mooie en waardevolle gebouwen 

beschermen én tegelijk de open ruimte en de natuur beschermen. Er is een leefbaar Rotselaar 

mogelijk, waarin hoger bouwen een toegevoegde waarde biedt: meer open ruimte, grotere 

variatie in het woningaanbod, efficiëntere publieke ruimte, ... Voorwaarde: de gemeente 

neemt opnieuw de regie in handen. De meergezinswoningen zouden ook meer moeten zijn 

dan ‘stadsappartementen’ op het platteland. We hebben nood aan meer kwalitatieve, moderne 

woonvormen met gemeenschappelijke ruimten, werkhuis/atelier, delen van toestellen, auto, 

mix van verschillende soorten gezinnen (jong, oud), zorgwonen… Inpassing in de omgeving! 

� De gemeente voert een woonbehoeftestudie uit om te bepalen hoeveel en welk soort 

woningen we in de gemeente nodig hebben. 

� Elk dorp krijgt een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin bepaald wordt waar welk soort 

woningen mogen gebouwd worden, hoe de openbare ruimte benut wordt (openbaar 

groen, speelruimte, ontmoetingsplekken), welke plek voorzieningen, winkels en 

bedrijven krijgen. De gemeente bekijkt de woonuitbreidingsgebieden kritisch. Zijn er 

bij die beter niet aangesneden worden omdat ze bijvoorbeeld nu bos of waardevolle 

open ruimte zijn? 

� In de kernen moet er een doordachte mix van meergezinswoningen én van 

ééngezinswoningen zijn. Bij meergezinswoningen komt er een groennorm: per 

wooneenheid moet er publiek toegankelijk groen voorzien worden (bijvoorbeeld 20m² 

per wooneenheid).  

� Er komt ruimte voor co-housing projecten. 

� De gemeente verplicht het gebruik van een duurzaamheidstoets bij bouwprojecten in 

plaats van de huidige vrijblijvende lijst. Mobiliteit, energie en openbaar groen krijgen 

daarbij veel aandacht. 

� Dialoog met de inwoners is belangrijk van in het begin: zowel voor de opmaak van de 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als voor de realisatie van concrete 

bouwprojecten.  

� gebouwen, straten en pleinen zijn toegankelijk voor iedereen 

� bijkomende en betaalbare sociale huurwoningen  voorzien. In Rotselaar zijn er nu 

veel te weinig in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De noden zijn nochtans groot. 

 

3. Verkeer in Rotselaar: verkeersveiligheid vergroten en duurzame mobiliteit 

promoten 

Kernboodschap 
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Rotselaar is een dichtbevolkte gemeente, met veel plaatselijk én veel doorgaand verkeer. Het 

station in Wezemaal is een belangrijke troef voor professionele en recreatieve verplaatsingen 

rechtstreeks naar Leuven, Aarschot, Diest, Hasselt en Antwerpen. Maar niet alle 

schoolomgevingen zijn veilig, fietspaden ontbreken op heel wat plaatsen. Naast fietsen en je 

te voet verplaatsen, zijn gedeelde mobiliteit en elektrische mobiliteit belangrijke peilers in een 

duurzaam mobiliteitsbeleid. Uitdaging: consequent kiezen voor fietsers en voetgangers en 

duurzame verplaatsingen stimuleren. 

Wat loopt er fout? 

De gemeente doet wel inspanningen, bijvoorbeeld door het herwaarderen van trage wegen, 

maar als puntje bij paaltje komt, blijft de auto centraal staan. De heraanleg van de doortochten  

in Wezemaal en Rotselaar is al 20 (!) jaar een excuus om geen maatregelen te nemen voor de 

verkeersveiligheid op deze centrale assen. Sluipverkeer wordt niet aangepakt, hardrijders gaan 

hun gang wegens een gebrek aan controle, fietspaden ontbreken op een aantal plekken of zijn 

in slechte staat. We zien dan ook geen kinderen meer op straat. Een strikter 

handhavingsbeleid is noodzakelijk. 

De gemeente moet duidelijke keuzes maken en kiezen voor verkeersveiligheid. Kinderen en 

andere kwetsbare weggebruiker zijn daarbij de maat: als zij zich veilig kunnen verplaatsen, is 

dat goed voor iedereen.  

Wat stelt Groen voor?  

� maak een fietsmobiliteitsplan: zorg voor vlotte verbindingen voor fietsers tussen de 

kernen 

� zorg voor handhaving: snelheid, parkeren,… Maak van verkeersveiligheid een 

prioriteit in het veiligheidsplan van de politiezone BRT. Laat de wijkagent aan de 

scholen strenger optreden tegen foutparkeerders.  

� zorg voor goed onderhouden fietspaden en voetpaden. Mensen die minder goed te 

been zijn en rolstoelgebruikers, moeten ook de voetpaden kunnen gebruiken. In 

afwachting van de heraanleg van Aarschotsesteenweg door het Vlaamse Gewest: vraag 

steun van de provinciale commissie voor de verkeersveiligheid om het fietspad en de 

parkeersituatie tijdelijk te verbeteren.  

� voorzie zo veel mogelijk fietspaden die afgescheiden zijn van de rijweg 

� stimuleer elektrisch fietsen, bijvoorbeeld door het organiseren van een samenaankoop 

� trage wegen: uitbreiden en onderhouden. vb. onderzoek de aanleg van een fietstunnel 

aan de Bert Leysenstraat/Steenweg op Betekom 

� stimuleer lokale handelaars om een (overdekte) fietsenstalling te voorzien 

� ontmoedig het sluipverkeer, door bijvoorbeeld wegen te knippen  

� maak de aansluiting van de trage wegen op de gewone wegen veiliger 

� vlotte doorgang is ondergeschikt aan veiligheid fietsers en voetgangers 

� overdek de fietsenstalling aan het station, kant Wezemaal 

� pak de fietsdiefstallen aan het station aan 

� doortochten: kies in Rotselaar niet voor een omleiding, maar voor een trage en veilige 

doortocht 
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� onderzoek het inzetten van een shuttlebus tussen Werchter en Wezemaal station of 

organiseer een Pick Up Community (PUC) waarbij inwoners die tijdens hun rit langs 

één van de verkeersknooppunten rijden, hun rit  kunnen delen. Deze PUC krijgt ook een 

digitale aanvulling zodat vraag en aanbod via een digitaal platform kunnen gelinkt 

worden. 

� stimuleer elektrische mobiliteit: voorzie laadpalen voor elektrische fietsen en 

elektrische wagens 

� stimuleer gedeelde mobiliteit: voorzie parkeerplaatssen met laadpaal voor deelwagens 

en deelfietsen aan het station van Wezemaal, informeer over autodelen 

� ijver voor een snellere nachtbus tussen Leuven en Werchter 

4. Een duurzame en groene gemeente 

Kernboodschap 

De opwarming van de aarde is geen ver van mijn bed show. Op lokaal niveau kan er heel wat 

gebeuren om daar iets aan te doen. Rotselaar moet het voortouw nemen in het opzetten van 

een ambitieus klimaatbeleid. We willen de toekomst in handen nemen en de omslag maken 

naar een duurzame samenleving en van Rotselaar een groene én aangename gemeente maken.  

Inzetten op hernieuwbare energie, energie besparen, het versterken van de natuur en het 

promoten van duurzame landbouw en voeding zijn daarbij speerpunten. Burgers ondersteunen 

die initiatief nemen en daarbij iedereen – ook wie het financieel moeilijker heeft - laten 

meegenieten van energiebesparing is belangrijk. 

De nabijheid van natuur maakt gelukkig en is goed voor onze gezondheid. We willen de 

natuur in onze gemeente beschermen en versterken. Lawaai en luchtvervuiling zijn dan weer 

slecht voor de gezondheid. Het toegenomen luchtverkeer boven ons hoofd en verkeer op de 

E314, de gewestwegen en de sluipwegen maken het leven onaangenaam en moet aangepakt 

worden.  

Wat loopt er fout? 

Rotselaar heeft de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie ondertekend, een 

engagement om werk te maken van een energie- en klimaatbeleid . In theorie is alles dus in 

orde, in de praktijk zien we enkel wat kosmetische ingrepen. Er gebeurt veel te weinig om 

echt de omslag te maken naar een duurzame samenleving.  

Er is de afgelopen 6 jaar geen beleid geweest om de natuur en de open ruimte te versterken. In 

tegendeel, zonder geëngageerde burgers, Natuurpunt en Groen was het laatste stukje natuur 

op de Heikantberg ondertussen verkaveld en ingepalmd door grote villa’s en was de open 

ruimte rond Rotselaar Dorp verpest door een omleiding. 

 Wat stelt Groen voor?  

1. Energie: ondersteun de omslag naar duurzame en lokale energie 
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• Participatie van burgers is cruciaal: faciliteer groepen van burgers die het 

voortouw willen nemen in de energietransitie (vb. burgers samenbrengen die 

willen investeren in zonne-installaties op publieke daken) 

• Maak een lijst van publieke daken die in aanmerking komen voor 

zonnepanelen, isoleer deze daken eerst en laat burgers mee investeren en 

genieten van de opbrengst 

2. Zet in op energiebesparing: ondersteun de renovatie van oudere woningen 

• Ondersteun projecten van collectieve renovatie, met specifieke aandacht voor 

dorpskernen en (sociale) woonwijken. Zorg ervoor dat ook gezinnen die het 

financieel moeilijk hebben hun woning kunnen verbeteren. 

3. Zet in op duurzame landbouw en voedsel 

• Zet een overleg op met de nog aanwezige landbouwers om hen te helpen de 

omslag te maken naar een duurzame landbouw met lokale consumptie van 

lokale productie 

• inventariseer alle landbouwgrond die in handen is van het OCMW en maak 

een toekomstplan: is er ruimte voor Community Supported Agriculture (CSA, 

ook gekend als pluktuinen) of voor  duurzame boerenbedrijven? 

• Verduurzaam de warme maaltijden in scholen en het OCMW: bouw lokale en 

duurzame criteria in bij de aanbesteding voor maaltijden en voor maaltijden die 

de gemeente zelf voor zijn rekening neemt. 

4. Natuur 

• IJver voor het herstel van de verbinding tussen de Demer en de Laak in 

Aarschot zodat er terug water door de Laak kan stromen. Nu is de Laak eerder 

een open riool. 

• Natuur blijft natuur: de Vijvers (Heirbaan Heikantberg) worden niet verkaveld 

en op de Wijngaardberg kan enkel fruitteelt, mits de natuurwaarden op de 

flanken gegarandeerd zijn. 

• Kleine groene ruimtes binnen de dorpskernen blijven groen (bijvoorbeeld: het 

Kerkplein in Werchter wordt geen parking, maar blijft een grasveld). 

5. Lawaai en luchtvervuiling 

• de gemeente speelt een voortrekkersrol in het protest tegen de vliegroute 

"Leuven Rechtdoor" en ijvert voor stillere en schonere vliegtuigen. Doel is een 

beperking en betere spreiding van het vliegverkeer met minder geluidsoverlast. 

• de gemeente ijvert voor geluidsschermen langs E314 langs de dorpskern van 

Wezemaal.  

 

5. Allerlei 

� Maak van de zwemzone aan de Plas een rookvrije ruimte. 

� Geef mensen die in Rotselaar actief zijn in het jeugdwerk, gratis toegang tot de Plas 

� Vervang oude straatverlichting stap voor stap door LED-verlichting die voor minder 

lichtvervuiling en energieverbruik zorgt. 
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� De gemeente ondersteunt de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

en verhoogt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.…. 

 


