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Aanwezig: vertegenwoordigers van de bewonersdiensten ADL!, BUCO Veldstraat, De Molenbuurt, De
Sint Jannerkes, De Wal, Hanewijk, Hinderenberg-Beverlaak, Hoogland, Klaro, Middelberg, Paar,
Paerebergen, Processieweg-Mezenpad, Rochustrem, Slagersweg-Brouwerijstraat, ’t Centrum, ’t Eekt,
Vriendenkring d’Hellicht, Vrienden van de Schoolstraat.
Dirk Claes, Jelle Wouters, Gert Heylen, Nico Lodewijks, Christel Hendrix en Karen Pardon.
Verontschuldigd: bewonersdiensten Den Uithoek, Lozebeemden en Steenweg op NieuwrodeBeninksstraat.
Algemene mededelingen door burgemeester Dirk Claes
Door de stijging van het aantal huizen die aangesloten waren bij de verschillende bewonersdiensten,
kwamen meerdere bewonersdiensten in hogere categorieën terecht. Dit zorgde ervoor dat het budget
van €3750 ontoereikend was om iedereen de gepaste subsidie uit te betalen. Het college besliste
daarom over te gaan tot een begrotingswijziging. Het budget werd opgetrokken naar €5070 zodat
iedere bewonersdienst de subsidie kan ontvangen waar hij recht op heeft.
Dit jaar diende Terras Comité een aanvraag in tot erkenning van een bewonersdienst. Met deze
bewonersdienst erbij komt het totaal op 29.
Ook de Sint-Antoniuswijk speelt met het idee om een bewonersdienst op te richten.
Bewonersdiensten kunnen naast elkaar blijven bestaan, maar er is zeker ook de mogeli jkheid om
samen activiteiten te organiseren.
Toelichting mogelijke projecten voor 2017-2018
Gemeente voor de Toekomst

Lokale duurzame projecten met een aantoonbaar milieu-effect kunnen kans maken op een financiering
van €2500. De aanvraag tot deelname hieraan kan worden ingediend via de dienst Toerisme.
Burenpremie Eandis

Wanneer buren samen renoveren (minstens 10 woningen of appartementen), kunnen ze beroep doen
op een energiecoach die hen de meest gepaste maatregelen aanreikt om hun verbruik te verlagen. De
BENOvatiecoach wordt rechtstreeks door Eandis betaald en krijgt 400 euro per maatregel die wordt
uitgevoerd.
Dit project is in lijn met het Burgemeestersconvenant waaraan ook Rotselaar deelneemt en vooropstelt
om de CO2-uitstoot van onze gemeente met 20% te verlagen.
Deze burenpremie en/of BENOvatiecoach zijn rechtstreeks zelf aan te vragen, dus niet via de
gemeente.
Opwaarderen woonomgeving

De provincie Vlaams-Brabant reikt subsidies uit voor projecten die de woonomgeving opwaarderen.
Het kan gaan om projecten die de gemeenschapsinfrastructuur inrichten of bouwen of die de openbare
ruimte verbeteren. Deze projecten kunnen ieder jaar worden ingediend, voor 1 februari of 1 augustus
van het betreffende kalenderjaar, via de dienst Toerisme.
Activiteiten 2017 - geplande activiteiten 2018



Hinderenberg-B everlaak: nieuwjaarsreceptie (NR), bezoek aan de brouwerij van Haacht, bezoek
aan de para’s in Schaffen, burenfeest, samen naar fairtrade ontbijt
ADL!: NR, barbecue (BBQ), zwerfvuilactie met jenever
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’t Centrum: NR, BBQ, kennismaking met nieuwe buren, wandeling dorp met pannenkoeken
Rochustrem: NR, mosselfeest
De Sint-Jannerkes: NR, BBQ (vooravond Rochus kermis), petanquetoernooi tijdens Rochus
kermis (staat open voor iedereen, flyers worden bedeeld)
De Wal: NR, wandeltocht, bowling, BBQ, 2x/jaar buurtbabbel aan de bank (ieder brengt iets mee)
Paerebergen: buurtfeest, wandeling, drankstand nieuwjaarzingen, buurtavonden aan de bank
Vrienden van de Schoolstraat: NR, BBQ, familiewandeling (suggestieroutes gemeente, bv.
meanderswandeling), bowling
Hanewijk: NR met zaklampentocht, aanmoedigen bloedgeven, bowling, vespatocht, jogging,
uitzenden WK voetbal, Hanewijkfeesten, spel- en kaartavond (kubb, petanque,…),
herbronningsweekend, buurtverwenavond (~teerfeest), stand op Rock Werchter (aan North West
Walls), koekendrinken 31/12
’t Eekt: NR (bij koekenzingen), info-avond fietstocht Santiago, wandeling aan Speelbos
BUCO Veldstraat: nieuwjaarzingen, BBQ met petanque etc., jeneveravond/eindejaarsdrink
Paar: NR, lentereceptie, vieren trouwers/jubilarissen (schieten – met vergunning college -,
bloemetjes,…)
Klaro: NR, BBQ, dauwtrip aan de Plas (zonsopgang met natuurgids), bezoek Brussel met gids
Molenbuurt: NR, BBQ
Middelberg: NR, paddenoverzet, zwerfvuilactie, wandelingen, petanque, adventactie (iemand
nodigt nabije buren zelf uit – plaatselijk)  inwoners zelf kleinschalig initiatief laten nemen
Hellicht: 11.11.11.-actie (incl. tombola), sintfeest, verkoop eigen kalender, feest gepensioneerden
+ helpers kermis, paaseierenraap met pannenkoeken, bloemen voor jubilarissen, Hellicht kermis
Processieweg-Mezenpad: NR, BBQ, zomerpetanque (zondagen zomer)
Hoogland: zwerfvuilactie, buurtfeest (inclusief spelnamiddag voor de kinderen), sacochenwerpen,
drankstand tractorparade
Nieuw bewonersdienst Terras Comité: NR, buurtfeest, sintactie, huisverlichting Kerstmis
Slagersweg-Brouwerijstraat: NR, paaseitjes, buurtfeest

Het merendeel van de bewonersdiensten organiseert een nieuwjaarsreceptie en/of barbecue. Ook een
buurtfeest is een vaak voorkomende activiteit.
Verschillende bewonersdiensten organiseren een petanque-activiteit. Burgemeester Dirk Claes stelt
de mogelijkheid voor om een petanquecompetitie tussen bewonersdiensten te organiseren, in
samenspraak met schepen van Sport Nico Lodewijks.
Enkele bewonersdiensten spreken geregeld af aan de bank. Ook voor nieuwe bewonersdiensten is het
mogelijk om een bank aan te vragen via de dienst Toerisme.
Er wordt aangegeven dat het niet altijd evident is om mensen te vinden voor het bestuur van een
bewonersdienst, wat ertoe leidt dat het moeilijker is om veel activiteiten te organiseren. Burgemeester
Dirk Claes stelt voor om omliggende straten mee op te nemen in de bewonersdienst, om op die manier
de bewonersdienst een nieuw elan te geven.
Toekomstige acties
De afgelopen jaren werd de zwerfvuilactie van de gemeente (waaraan verschillende
bewonersdiensten deelnemen), steeds georganiseerd in maart. Enkele bewonersdiensten stellen voor
deze actie te verplaatsen naar de maand april, omdat er dan minder water in de grachten staat en
omwille van het onkruid. Deze suggestie zal worden doorgegeven aan de dienst Milieu.
Alle bewonersdiensten worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze actie. Voor de start van de
opruim worden koffie en koffiekoeken aangeboden en nadien is er een receptie en krijgen alle helpers
een fles wijn aangeboden.
Er wordt gevraagd de datum van de zwerfvuilactie tijdig te communiceren in het gemeentelijke
infomagazine Trots.
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De jaarlijkse traditie nieuwjaarzingen zal dit jaar uitzonderlijk plaatsvinden op 30 december, omdat 31
december een zondag is.
Nog steeds kunnen bewonersdiensten voor al hun activiteiten gebruikmaken van materiaal van de
gemeente. Dit materiaal is aan te vragen via het formulier van de uitleendienst
(http://www.rotselaar.be/Index.aspx?SGREF= 15811& CREF=7207).
Wanneer bewonersdiensten een evenement willen organiseren, dienen zijn hun aanvraag hiervoor te
richten tot het College van Burgemeester en Schepenen. Het College bezorgt deze aanvragen aan de
bevoegde diensten.
Nieuwe acties van bewonersdiensten zoals het uitnodigen van de eigen buren of het ondersteunen
van goede doelen worden steeds toegejuicht.
Een mogelijkheid om nieuwe buren zo goed mogelijk te laten ‘inburgeren’ is om samen met de
bewonersdienst activiteiten in de gemeente te bezoeken (kermissen, toeristische uitstap in eigen
streek organiseren,…). Informatie en foldertjes hierover zijn steeds beschikbaar via de dienst
Toerisme.
Vernieuwingen op vlak van informatie en communicatie, toegelicht door schepen Jelle Wouters
Begin 2018 krijgt Rotselaar een volledig nieuwe website. Ook deze website zal worden uitgerust met
een e-loket waar men bepaalde attesten en uittreksels digitaal kan aanvragen.
Ook het meldpunt krijgt een opnieuw een plaats binnen de website. Via het meldpunt kan iedere
inwoner opmerkingen, problemen,… signaleren. Deze worden rechtstreeks bezorgd aan de bevoegde
dienst en de inwoner krijgt ook updates over de stand van zaken van zijn of haar melding.
Er wordt gestart met een participatieproject. Dit is een digitaal platform waarop inwoners ideeën ter
verbetering van allerlei zaken in de gemeente kunnen voorstellen. Al deze voorstellen worden
gebundeld en aan de verschillende politieke partijen bezorgd voor opmaak van hun programma’s. Zo
weten zij wat er leeft bij de inwoners en waar de werkpunten liggen. Ook na de verkiezingen is dit
project een belangrijke bron van informatie voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan.
Afsluitend woord van burgemeester Dirk Claes
Bedanking van de bewonersdiensten voor het bevorderen van de samenhorigheid in de buurt. Dit
zorgt ervoor dat buren ook het eerste aanspreekpunt kunnen worden voor mensen die hulp kunnen
gebruiken. Daarnaast fungeren buren ook als eerste om problemen te signaleren bij mensen die het
moeilijk hebben, alleen of eenzaam zijn. Aan de buurtcomités wordt aangeraden om deze mensen
zeker te vertellen over de werking van het Sociaal Huis Rotselaar.
Vragenronde
Er wordt opgemerkt dat de wijkagenten niet altijd bekend zijn met de streek waarin ze werken.
Burgemeester Dirk Claes stelt voor om de wijkagent uit te nodigen op de eigen vergaderingen van de
bewonersdiensten zodat de verschillende aanspreekpunten elkaar kunnen leren kennen en kunnen
samenwerken. De contactgegevens van de bevoegde wijkagent kunnen hier worden geraadpleegd:
http://www.lokalepolitie.be/5399/contact/je-wijk.
Wel moet worden benadrukt dat de wijkagent specifieke functies heeft en dat bepaalde zaken niet aan
hem moeten worden gericht maar rechtstreeks aan de gemeente zelf. Wanneer er bijvoorbeeld takken
overhangen aan een trage weg, dient dit te worden gemeld via het meldpunt van de gemeente. De
gemeente spoort de eigenaar dan aan en indien deze na een tweede vraag de situatie niet aanpakt,
zal de gemeente dit zelf doen en de kosten doorrekenen aan de eigenaar.
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Sommige buurtcomités hebben een voorstel om de maximum toegelaten snelheid in hun buurt te
wijzigen. In eerste instantie kunnen bewonersdiensten de vraag stellen aan de dienst Mobiliteit voor
het plaatsen van het bord dat de snelheid registreert en toont. Indien er toch zou worden overgegaan
tot een aanpassing van de maximumsnelheid, moet dit via de bevoegde commissies gebeuren.
De vraag wordt gesteld wanneer de maximumsnelheid op de Haachtsesteenweg opnieuw zal worden
opgetrokken naar 70km/u i.p.v. de huidige 30km/u. Schepen Christel Hendrix antwoordt dat deze
zeker opnieuw zal worden aangepast meteen nadat alle werken worden beëindigd.
Enkele bewonersdiensten organiseren activiteiten die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zij
stellen de vraag hoe zij deze activiteiten kunnen communiceren via het gemeentelijke infomagazine
Trots. De activiteiten die in Trots gepubliceerd worden, worden geïmporteerd uit de kalender van
UitInVlaanderen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de activiteiten hier tijdig zijn ingegeven.
Editie
Januari-februari-maart
April-mei-juni
Juli-augustus-september
Oktober-november-dec ember

Uiterste ingavedatum UitInVlaanderen
4 december
4 maart
4 juni
4 september

Er werd ook de vraag gesteld of er een mogelijkheid is tot het opstellen van een eigen kalender met
alle lokale activiteiten, die bewonersdiensten dan eventueel samen met hun buurt kunnen bezoeken.
Dit idee wordt verder bekeken.
De vergadering wordt gesloten met de traditionele receptie.
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