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VOORWOORD
Een plan voor de toekomst
Beste inwoner,
De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen.
Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle groei. Dit beleidsplan bevat de belangrijkste uitdagingen voor een kwalitatief en financieel gezond beleid met oog voor de uitdagingen van de volgende
generaties.
De voorliggende tekst vat het werk samen van het intensief overleg dat in het afgelopen jaar gevoerd werd.
De gemeentelijke diensten hebben een belangrijke voorbereidende opdracht vervuld. Bovendien heeft elke
adviesraad dit plan uitgebreid besproken en hun thema’s positief geadviseerd. De komende jaren zal dit
beleidskader, in nauwe samenspraak met de gemeentelijke adviesraden, verder worden ingevuld.
Bij het begin van deze legislatuur werd een nieuw boekhoudsysteem geïntroduceerd. De Beheers- en
Beleidscyclus (BBC) zet het gemeentebestuur aan om een duurzaam en gericht meerjarenplan op te maken.
Dankzij een kritische doorlichting van de begroting en interne efficiëntiewinsten - onder meer een betere
samenwerking met het OCMW - realiseert de gemeente deze legislatuur een gezonde begroting in evenwicht.
Rotselaar blijft de lat hoog leggen: we houden het ambitieuze niveau aan op vlak van onderwijs, cultuur, sport,
kinderopvang en jeugd. Naast de meest moderne infrastructuur stelt de gemeente ook unieke faciliteiten
voor sport, cultuur en recreatie ter beschikking van alle inwoners en verenigingen. Dit beleid wil inzetten op
kwaliteit: een klantvriendelijke dienstverlening waarbij u als inwoner centraal staat.
Daarnaast worden er gedurfde keuzes gemaakt. Het gemeentebestuur werkt een sterke visie uit over mobiliteit, ruimtelijke ordening en handelskernversterking. Deze visie zal beeldbepalend zijn voor de toekomst van
Rotselaar in de volgende decennia.
We zetten actief in op de ondersteuning en integratie van de meest kwetsbare gezinnen in de gemeente.
Onze inspanningen voor het sociale beleid tekenen zich niet alleen af in een doorgedreven investering in het
OCMW, maar lopen als een rode draad doorheen alle gemeentelijke bevoegdheden. En dat geldt ook voor ons
streven naar een duurzame gemeente: Rotselaar engageert zich tot de concrete doelstelling om 20% minder
CO2-uitstoot te genereren tegen 2020.
Dit beleidsplan is een gemeenschappelijk project met de ganse bevolking. We vertrouwen dan ook op uw
suggesties en medewerking om dit plan de komende jaren verder te realiseren. Samen maken we de toekomst
van Rotselaar.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
Dirk Claes
Burgemeester Rotselaar
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PERSONEEL
1. PERSONEELSMANAGEMENT

De gemeente ijvert voor een goed personeelsmanagement met een vlotte doorstroming van
beleidsbeslissingen, geregeld diensthoofdenoverleg
en een managementteam.
Het personeel wordt actief ingezet om mee beleidsvoorbereidend te denken.

2. POLYVALENTIE PERSONEEL

Het gemeentebestuur wil de polyvalentie van zijn
personeel verhogen door de interne mobiliteit te
bevorderen.

#Samenwerking versterken
tussen gemeente en OCMW
3. GEMEENTE EN OCMW

Integratie van de werking tussen gemeente en
OCMW (bijvoorbeeld bij aankopen, dienst financiën,
personeel….).

4. VERVANGINGEN
De gemeente hanteert het principe van 1 op 3
vervangingen. Bij aanwerving van personeel zal de
nadruk worden gelegd op kwaliteit en flexibiliteit
waarbij het opleidingsniveau een belangrijke parameter is.

5. INTERCOMMUNALES EN PRIVÉFIRMA’S

De gemeente moet sneller durven intercommunales
of privéfirma’s in te schakelen na evaluatie (zie: afval,
bermen, rioleringsstelsel).

6. INTERNE COMMUNICATIE

Een goed geïnformeerde, met elkaar communicerende, personeelsstructuur levert een goede
dienstverlening op voor de inwoners. Door middel
van een goede interne communicatie wordt meer
samenhang binnen de organisatie bekomen. Een
transparante en aangename werkomgeving heeft
een positieve invloed op de algemene teamspirit
en werkmotivatie. De Snelbalie en telefooncentrale
verwijzen inwoners met vragen door naar de juiste
diensten en medewerkers.
Elke medewerker stelt zich aan zijn bureau voor
door middel van een persoonlijk naamkaartje. Het
‘Informatie Platform’ wordt als overlegstructuur
tussen de verschillende diensten geoptimaliseerd
en maximaal ingeschakeld op ambtelijk niveau.
Maandelijks wordt er overlegd met de diensten rond
interne informatieverwerving en externe communicatie. Het gebruik van het gemeentelijke intranet
wordt gemaximaliseerd met een uitgebreide nieuwsfeed, organogram en wie-is-wie-pagina. De digitale
nieuwsbrief verbindt de personeelsleden met elkaar
en wordt gebruikt om nieuws van de verschillende
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neelsleden rechtstreeks ten goede. Het is de ideale
gelegenheid om de medewerkers kennis te laten
maken met elkaar. Laagdrempelig en dus toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen.

#Principe van 1 op 3
vervangingen, met voldoende
aandacht voor kwaliteit en
opleidingsniveau bij nieuwe
aanwervingen

INFORMATIE & PARTICIPATIE
1. BELEIDSCONTEXT

De inwoners krijgen actuele informatie. Hiervoor wordt voor elke boodschap het meest optimale
medium ingezet. Steeds meer inwoners contacteren de gemeente voor het verwerven van informatie, het
indienen van een melding of het verstrekken van advies over een beleidskeuze of project. Het gemeentebestuur ondersteunt het uitgebreide verenigingsleven en de lokale handelaars die in onze gemeente actief
zijn. De komende jaren zullen de inwoners van Rotselaar worden bevraagd over de gemeentelijke dienstverlening en de efficiëntie van de communicatiemiddelen die door de gemeente worden ingezet.

2. INFORMATIE NAAR INWONERS
De gemeente Rotselaar wil de inwoners rechtstreeks
inlichten. Zo ontvangt iedereen de meest actuele en
correcte informatie. Bij elke communicatie wordt
afgewogen wie de doelgroep is en via welke middelen deze het beste wordt bereikt. Het is belangrijk dat
er inclusief wordt gecommuniceerd en geen doelgroepen worden uitgesloten van informatie.

#Volwaardig E-loket voor de
digitale aanvraag en aflevering
van documenten
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A. Info Rotselaar
Het gemeentelijke infomagazine ‘Info Rotselaar’
blijft, naast een digitale versie op de website, belangrijk voor een actuele informatieverspreiding naar
alle inwoners. ‘Info Rotselaar’ moet toegankelijk
en leesbaar zijn voor elke inwoner. De activiteitenkalender ondersteunt het actieve verenigingsleven in
onze gemeente. Het is mogelijk om speciale edities
rond een thema, project of doelgroep te verspreiden. Samenwerking met OCMW, Sociaal Huis / LDCkrant is aangewezen. Belangrijk is dat elk medium
een duidelijk herkenbare en gemeenschappelijke
huisstijl hanteert. Voor een optimale informatieverspreiding wordt samengewerkt met lokale actoren:
wachtkamers van dokters, handelszaken, verenigingen, politiekantoor, Sociaal Huis, …
B. Website
De gemeentelijke website wordt gemoderniseerd
met het oog op een goede, gebruiksvriendelijke
toegankelijkheid en informatieverspreiding:
duidelijke structuur en handige, logische navigatiemenu’s en een goed werkende zoekfunctie.

De dienst Informatie coördineert en actualiseert de
aangeboden informatie. De gemeente investeert in
nieuwe software om, voor zoveel mogelijk administratieve formaliteiten, een uitgebreide digitale
afhandeling aan de inwoners aan te bieden.
Voor documenten die niet volledig digitaal kunnen
worden aangeboden, wordt een vereenvoudigde procedure via de Snelbalie uitgewerkt. De interne werking van de gemeentelijkediensten wordt geactualiseerd en gedigitaliseerd. Een nieuw ticketsysteem
wordt onderzocht voor de vrijetijdsdiensten.
C. Folders
Folders zijn een belangrijk medium om voor een
bepaald project of doelgroep informatie te bundelen.
In bepaalde gevallen volstaat een meldingsfiche met
de verwijzing naar de website. Alle folders worden
digitaal ter beschikking gesteld in een vlot leesbare
versie, inclusief een printbare versie. Voor Toerisme
worden (mobiele) digitale fiets- en wandelfolders ter
beschikking gesteld.
D. Inzetten op nieuwe media
De gemeente Rotselaar zet actief mee in op het
gebruik van nieuwe sociale media om rechtstreeks
met de inwoners en bezoekers te communiceren.
Er komt een centrale coördinatie met richtlijnen
voor het gebruik van sociale media binnen de verschillende gemeente-lijke diensten (Jeugd, Sport,
Toerisme, Bibliotheek, ...).
Er kan worden geëxperimenteerd met specifieke App’s. Dit kan in eerste instantie binnen het toeristisch aanbod van Rotselaar en het
Bezoekerscentrum Hagelandse Wijn, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

#Actief inzetten op nieuwe
en sociale media om alle
inwoners snel te informeren

E. Digitale informatieschermen
De klassieke publiciteitsborden bewijzen dagelijks
hun nut en worden behouden. De infrastructuur
wordt regelmatig en goed onderhouden. Verenigingen kunnen gebruikmaken van deze faciliteiten om
hun activiteiten aan te kondigen.De Technische Uitvoeringsdienst ondersteunt de verenigingen bij de
praktische uitvoering.
De digitale borden op invalswegen vormen een flexibel gemeentelijk informatiekanaal. Ze bieden onder
meer actuele gemeentelijke info en kondigen activiteiten van de verenigingen aan. Het is een platform
voor participatie van inwoners (foto-expo, virtuele
tentoonstelling, kunstproject,…). Na één jaar gebruik worden het systeem en het gebruiksreglement
geëvalueerd.
De visibiliteit van de template ‘Uit in Rotselaar’
wordt gemaximaliseerd. ‘Uit in Rotselaar’ en de ‘UitKalender’ worden gepromoot bij de verenigingen.
De digitale infoschermen (outdoor) worden
opengesteld voor (informatieve) commerciële boodschappen voor bedrijven met een vestiging in Rotselaar.
F. Info- en contactvergaderingen
Bij grotere wegen- en bouwwerken of gemeentelijke projecten worden vooraf inspraakmomenten
georganiseerd. Aan de start van de werken gaat
telkens een info- en contactvergadering met alle
betrokkenen vooraf. Bij projecten van andere overheden wordt proactief bekeken hoe de inwoners best
worden geïnformeerd. De gemeente Rotselaar legt
een infovergadering op voor grotere private bouwprojecten die de buurt aanbelangen of (boven)lokale
projecten van hogere overheden.

#Direct overleg met inwoners
bij wegenwerken en grotere
(gemeentelijke) projecten
Een nieuw informatieplatform (GIPOD) brengt
alle informatie over werken en manifestaties op
het openbaar domein samen. Het platform zorgt
voor afstemming tussen nuts- en/of wegenwerken,
vermijdt werken op omleidingstrajecten en detecteert conflicten.
De gemeente bepaalt wat ze precies aan derden
(telefoon-, energiemaatschappij, andere overheden)
en private partners oplegt bij geplande werken.
G. Onthaal nieuwe inwoners
De gemeente richt geregeld onthaalmomenten in
voor nieuwe inwoners zodat zij goed geïnformeerd
zijn en zich snel thuisvoelen in onze gemeente. Er
wordt permanent geëvalueerd en gezocht naar de
best mogelijke formule om deze onthaalmomenten
te organiseren.
H. Openbaar vervoer
De gemeente Rotselaar wenst de infofaciliteiten van het openbaar vervoer te moderniseren.
Er wordt bestudeerd wat de mogelijkheden
zijn voor het plaatsen van displays (De Lijn /
NMBS) en de optimalisering van de geluidsapparatuur aan het treinstation te Wezemaal.

3. INFORMATIE VAN INWONERS NAAR DE GEMEENTE
#Vragenuurtje voor inwoners
tijdens de gemeenteraad
A. Inspraakmomenten
Rechtstreeks contact met de inwoners is belangrijk
omdat precies zij goed op de hoogte zijn van de situatie in hun leefomgeving. Inspraak geeft inwoners de
kans hun visie kenbaar te maken en de betrokkenheid
bij het beleid te versterken. De gemeente zoekt naar
dynamische vormen van in- en samenspraak tussen inwoners en beleid, en richt zich hierbij ook tot
doelgroepen. Het gemeentebestuur staat open voor
creatieve manieren van direct overleg met bewoners
en wijken.

Gemeenteraadsleden hebben de kans om mondelinge vragen te stellen aan burgemeester en
schepenen over niet-geagendeerde punten op de
gemeenteraad.
We willen dit voor bewoners van onze gemeente
eveneens mogelijk maken in de vorm van een publiek vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraad.
Ook onze kinderen verdienen een stem in het beleid.
Met de installatie van een Kindergemeenteraad, in
samenwerking met de scholen, willen we ook de
kinderen van Rotselaar betrekken bij nieuwe initiatieven en het bestuur van de gemeente.

#Inspraak, ook voor kinderen
met een kindergemeenteraad
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#Meldings- en klachtenloket voor
een snelle en eenvoudige
opvolging van vragen en meldingen
B. Meldingen en klachten
Een klantvriendelijke gemeentelijke dienstverlening is cruciaal. Er zal efficiënt worden gereageerd
op meldingen en suggesties van bewoners. Het indienen van meldingen en klachten moet verlopen
via gestandaardiseerde en toegankelijke procedures.
Het KLIK-systeem wordt geëvalueerd in samenwerking met de gemeentelijke diensten.
De belangrijkste schakel is een transparante communicatie en een goede opvolging van de klachten
en meldingen.
C. Adviesraden
De adviesraden spelen een belangrijke rol bij het
adviseren van het beleid. Een promotiecampagne
voor de nieuwe samenstelling van de adviesraden
moet nieuwe leden aantrekken. De werking en
samen-stelling van de adviesraden wordt gemoderniseerd met het oog op een vernieuwde en transparante aanpak. De adviesraden worden door het gemeen10 tebestuur proactief betrokken bij het beleid, maar
Beleidsplan leggen intern ook de nadruk op een actieve werking
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en het gemotiveerd uitbrengen van adviezen.

De adviesraden vernieuwen hun organiek reglement om een efficiënte werking te garanderen en de
betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te versterken. Adviesraden moeten politiek neutraal zijn:
ze geven een forum aan geëngageerde inwoners om
het beleid te adviseren. De verslagen van de adviesraden en de adviezen zijn publiek voor alle inwoners.
Ze zullen worden gepubliceerd op de website van de
gemeente.

#Inspraak via moderne en
vernieuwde adviesraden
D. Crowdsourcing
Het gemeentebestuur staat open voor nieuwe ontwikkelingen. We willen de ervaring en kennis van onze
inwoners en personeelsleden aanboren ter verbetering
van onze gemeente. Kennis en ideeën zijn niet steeds
exclusief binnen de eigen organisatie/dienst te vinden. Er bestaat een groot potentieel van expertise en
ervaring. Het internet en het uitgebreide
personeelsbestand van de gemeente bieden een
forum om op grote schaal te werken en crowdsourcing in te zetten als middel binnen de
organisatiestrategie. Zo worden mensen met
verschillende achtergronden, uit verschillende
disciplines ingeschakeld. Het wordt mogelijk om de
beschikbare knowhow te maximaliseren en vernieuwende ideeën te verzamelen.

ONDERNEMEN
De gemeente als regisseur

1. OVERLEG MET ALLE
ECONOMISCHE ACTOREN

2. ROTSELAAR KLANT VAN EIGEN
BODEM

Nagenoeg alle overlegstructuren in de gemeente tussen handelaars onderling zijn verdwenen. Het kunnen
nochtans nuttige platformen zijn om problemen aan
te kaarten, oplossingen te suggereren, handelsacties
te ondernemen, enz. De rol van de gemeente bestaat
erin de juiste partijen bij mekaar te brengen en te
zoeken naar opportuniteiten om tot een win-winsituatie te komen voor alle betrokkenen, hetzij tussen
bedrijven en gemeenten, tussen bedrijven onderling,
tussen bedrijven en bewoners, of bedrijven en werkzoekenden. De gemeente kan hierin een sturende,
faciliterende of initiërende rol spelen naargelang de
vraag van de ondernemers zelf.
Mogelijke kanalen zijn: overleg met KMO’s, reactivering en consultatie van de landbouwraad en van
handelsverbonden in de deelgemeenten, samenwerking met ondersteunende organisaties, netwerking bij evenementen e.d.
De gemeente organiseert een bevraging onder de
actoren om de overlegplatformen en de verschillende rollen die gemeente hierin kan spelen gestalte te
geven waar nodig.

In haar aankoopbeleid houdt de gemeente Rotselaar maximaal rekening met mogelijke leveranciers van de eigen gemeente. Voor elke prijsvraag
vanuit gemeente en OCMW worden alle Rotselaarse
ondernemingen die in aanmerking komen minstens
aangeschreven.
Inwoners worden aangemoedigd om bij de plaatselijke
middenstand te kopen. Initiatieven die de gemeente
daartoe kan nemen zijn: verder betrekken van lokale
handelaars bij de voorstelling aan nieuwe inwoners,
verwelkomingsbeleid voor nieuwe handelaars die
zich in de gemeente vestigen, motiveringsacties bijv.
actie ‘Winkelen in Rotselaar’; speciale aandacht voor
wie zich als ondernemer onderscheidt (ondernemer
van het jaar); opname van verkooppunten van PMDzakken in gemeentelijke publicaties; samenwerking
met lokale horeca voor promotie van producten van
eigen bodem; promotie van bovenlokale acties zoals
een dag van de ambachten, dag van de klant, open
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#Inwoners aanmoedigen om bij
onze eigen handelaars te kopen
3. KMO-LOKET
De dienst Lokale Economie biedt met een KMO-loket een unieke dienstverlening aan ondernemers aan.
Ondernemers en handelaars moeten zich niet afvragen of zij nu wel of niet bij deze of een andere overheidsdienst moeten zijn. Ze moeten met al hun ondernemersvragen terecht kunnen bij het KMO-loket van de
dienst Lokale Economie die het eerste aanspreekpunt voor ondernemers is.
Wat kan het KMO-loket voor ondernemers doen?
• Het KMO-loket kan helpen met het wegwijs maken doorheen de verschillende diensten en administraties waar ondernemers mee te maken kunt hebben (inclusief dossieropvolging en informatieverstrekking bij
het opstarten van een onderneming);
• Het KMO-loket kan vergunningsaanvragen of dossiers opvolgen bij de andere administratieve diensten;
• Het KMO-loket kan informeren over subsidies, de socio-economische vergunning, reglementering op de
wettelijke rustdag, aanvragen voor compensatie bij hinder, advies over fiscale aftrek bij beveiliging tegen
diefstal, enz.
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De gemeente als communicator

4. OPTIMALISERING COMMUNICATIEKANALEN
De gemeente optimaliseert al haar communicatiekanalen in relatie tot de plaatselijke ondernemers.
• een vaste rubriek voor ‘ondernemen’ in de infokrant (bijv. aandacht voor prijswinnaars, streek-producten
van het seizoen, nieuwe handelaar, enz.);
• opname informatie van wachtdienst huisartsen, apothekers, tandartsen op homepagina website;
• uitwerken van een advertentiereglement voor LED-borden;
• digitaal ter beschikking stellen van informatie en aanvraagformulieren voor vergunningen, subsidies,
compensatie bij hinder, enz. op de gemeentelijke website (KMO-loket);
• actualisering van de databank van Rotselaarse ondernemers en publicatie op website per rubriek;
• promotie van handelsacties allerhande via alle kanalen;
• publicatie van tijdelijke omleidingen omwille van wegenwerken of evenementen op website, LEDborden;
• opname van verkooppunten van ‘eigen kweek’ op de gemeentelijke website;
• ….

5. ONDERNEMEN IS VAN IEDEREEN
Het handels- en ondernemersgebeuren moet verweven worden met alle aspecten en bevoegdheden waarmee
de gemeente als bestuurder te maken heeft: mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, tewerkstelling, milieu, veiligheid, fiscaliteit, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, enz. Kortom, de ‘ondernemerstoets’
dient te worden toegepast op alle beleidsdomeinen:
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A. Ondernemen is mobiliteit
• bij de aanleg van nieuwe wegen (lokaal en bovenlokaal) dienen steeds de ondernemers geconsulteerd te worden m.b.t. mogelijke veranderingen
in de verkeersstromen (tijdelijk en/of permanent).
Handelaars moeten maximaal bereikbaar blijven bij
openbare werken en moeten kunnen initiatieven te
nemen m.b.t. signalisatie bij werken;
• bewegwijzering van lokale handelaars wordt
geïnventariseerd;
• bewegwijzering van industriezones moet het
zoekverkeer zoveel mogelijk beperken (Rotselaar neemt deel aan het bovenlokale project rond
vrachtroutenetwerk). Bij de instelling van een regime van uitgezonderd plaatselijk verkeer voor
vrachtvervoer boven 3.5 ton wordt steeds ook uitzondering gemaakt voor landbouwvoertuigen;
• de gemeente stuurt in haar overleg met de organisatoren van het openbaar vervoer aan op een
optimale ontsluiting van de handels- en industriekernen met aandacht voor het STOP-principe (eerst
Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer, dan
Personenwagens);
• parking: extra parking aansluitend bij de handelskern van Werchter wordt aangelegd in de
Hanewijk;

• overflow-parking bij evenementen: de gemeente wil ernaar streven een gebruiksovereenkomst
met de Kankerliga te sluiten om in Wezemaal voor
overflowparking op de terreinen aan de Steenweg
op Nieuwrode te kunnen voorzien en door de
groene parking aan het kerkplein van Werchter
verstevigd her aan te leggen. Deze kunnen soelaas
bieden bij parkeerproblemen n.a.v. evenementen
en uitvaarten;

#Handelszaken moeten bereikbaar
blijven bij werken
B. Ondernemen is ruimte scheppen
• handelskernversterking: de gemeente neemt
deel aan een Vlaams subsidieproject voor handelskernversterkende maatregelen nadat in een studie
rond detailhandel en de globale ruimtelijke structuur, de noodzaak werd blootgelegd om maatregelen te nemen die klein-handel in de kernen kunnen
stimuleren en een locatiebeleid te gaan ontwikkelen voor de uitgesproken autoafhankelijke winkels;

• industriezone ‘Den Teugel’: de ontginning van
nieuwe bedrijfsterreinen wordt mogelijk gemaakt
in het afbakeningsplan van de regionaal stedelijk
gebied Leuven;
• industriezone ‘Wingepark’: aandacht voor
beperkte uitbreiding van het Wingepark rekening
houdend met de mogelijke wateroverlast. De gemeente dringt erop aan dat de geplande dijk die
door VMM zal aangelegd worden niet alle verdere
uitbreiding belemmert (ontsluiting van de uiteinden van de doodlopende stroken moet maximaal
benut kunnen worden);
• De beschikbare landbouwgrond dient maximaal gevrijwaard te worden met behoud van de
typische fruitteelt voor onze streek. De gemeente
ijvert voor een behoud van de landbouwactiviteiten op de Wijngaardberg.

#Dorpskernen aantrekkelijk
inrichten voor de kleine handelaar

C. Ondernemen is duurzaam
• de gemeente biedt naast producten van eigen
bodem en producten van eigen handelaars ook
Fairtrade producten aan op activiteiten en recepties;
• de gemeente werkt een milieuvriendelijke
regeling uit voor de ophaling/aflevering landbouwfolies;
D. Ondernemen loont de moeite
• veiligheid: oprichting van een WIN (Winkel Informatie Netwerk): een gestructureerd
samenwerkingsverband tussen handelaars, preventiediensten en de lokale politie om gericht
te kunnen optreden tegen diefstallen of andere misdrijven bij winkeliers. Lidhoudende
deelnemers worden aangezet om info over
inbraken, ongure handelspraktijken enz. aan te
geven in een centraal meldpunt dat het netwerk
informeert en actie kan ondernemen;
• de gemeente houdt vast aan een ondernemersvriendelijk fiscaliteitsregime voor handelaars,
zonder belasting voor het gebruik van het openbaar
domein gelegen aan handels-zaken. Dit geldt niet
voor openbaar domein dat niet gelegen is aan handelszaken, zoals markten, pleinen, braderies, enz.;
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VEILIGHEID
1. POLITIE

4. VEILIGHEID EVENEMENTEN

De fusie met Politiezone Haacht-Keerbergen-Boortmeerbeek wordt onderzocht.

In constructief overleg bekijken Politie en organisatoren samen op welke manier de veiligheid van fuiven,
optredens en evenementen kan blijven gegarandeerd
worden.

2. WIJKPOLITIE
Een nieuw wijkkantoor wordt gebouwd. De wijkwerking wordt verder uitgebouwd met het oog op een
kwalitatieve dienstverlening.

#Nieuw wijkkantoor
voor een kwalitatieve
dienstverlening

5. DRUGS
Intensieve samenwerking tussen de lokale Preventiedienst Alcohol en Drugs, met tal van acties en sensibilisatie op evenementen, en de politiediensten.

6. SENIOREN
Wijkagent bezoeken senioren.

7. VEILIGHEIDSPLAN
3. PREVENTIE EN VERKEERSHANDHAVING
Aandachtspunten:
• Preventief advies op plan door de diensten van
de Politie is mogelijk bij het bouwen en verbouwen
van de woning / inbraakpreventie: huidige premie
behouden met evaluatie;
• Preventie fietsendiefstallen;
14
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Er wordt een nieuw zonaal veiligheidsplan uitgewerkt
en voorgesteld.

#Regelmatige
snelheidscontroles

OPENBARE WERKEN
1. BELEIDSCONTEXT
Het beleidsplan omvat de planning van openbare werken en de beheersplannen voor het gemeentelijk patrimonium. Afstemming en overleg met andere wegbeheerders en andere overheden zijn hierbij cruciaal. Voor
elk project schenkt de gemeente ook de nodige aandacht aan het middenveld en alle belangengroepen. Over
beleidsdomeinen heen wordt gekeken naar de impact van werken op de ruimtelijke ordening en het milieu.
Een goede coördinatie met de dienst mobiliteit is noodzakelijk.

2. RIOLERINGSWERKEN EN WEGENIS
#Uitbouw gemeentelijk rioolstelsel met nadruk op
waterzuivering
De aanleg van gescheiden rioleringsstelsels is een
absolute noodzaak om de grondwaterstanden in
stand te houden (uitdroging voorkomen en overstromingen inperken) en de kwaliteit van de oppervlaktewateren te verbeteren. De Vlaamse overheid
ondersteunt de gemeente om de Europese doelstellingen met betrekking tot de waterkwaliteit te
behalen.
In de planning is het opportuun om alle subsidiemogelijkheden vanuit Vlaanderen maximaal te
benutten om de aanleg ervan financieel te kunnen
dragen. 15 miljoen euro van de VMM is al gereserveerd
voor toekomstige projecten in onze gemeenten.

#Rioleringsprojecten Beukenlaan,
Hoogland en Eektstraat
Gebaseerd op de priotisering vanuit Vlaanderen,
de rioolbeheerder Riobra en de gemeente zullen
volgende gemeentelijke rioleringsprojecten kunnen uitgevoerd worden: Beukenlaan (en delen van
zijstraten), Hoogland en zijstraten, Eektstraat (met
Eektweg en Gemeentepad).
In samenwerking met het Vlaams Gewest staat de
studie en de heraanleg van twee gewestwegen op
het programma: Aarschotsesteenweg en Provinciebaan / Stationsstraat.
Samen met Aquafin werkt de gemeente aan dossiers
voor verbindingsriolering in Zallaken, Vlasselaar en
Olivier- en Galgenstraat.
Aan de dossiers voor riolering op de Heikantberg
wordt verder gewerkt en een aantal nieuwe dossiers
zullen worden opgestart (Vondelweg-Grotestraat,
Hanewijk-Eggelbroek, Middelberg, Preterstraat).

Bij rioleringsprojecten ligt de nadruk op een degelijk
wegherstel voor de bovenbouw, aangepast aan het
gebruik en functie van de weg.
Voor de inwoners vergt een nieuwe riolering in de
straat ook een inspanning, namelijk afkoppelen van
het regenwater op privéterrein. De gemeente zal
haar inwoners hierin bijstaan door een subsidie te
blijven voorzien.

#Verdere uitwerking
projecten Heikantberg
3. HERSTEL, OPWAARDERING IN
FUNCTIE VAN LEEFBAARHEID, VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT
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Bij onderhoud en werken aan het wegdek gaat
extra aandacht naar de aspecten verkeersveiligheid, leefbaarheid, sluipverkeer, snelheidsmaatregelen, ruimte voor voetgangers en fietsers, verkeersveilige maatregelen met wegneembare elementen
op plaatsen waar dit mogelijk is, parkeergelegenheid
en groenvoorzieningen. Daarnaast zijn al diverse
subsidies aangevraagd bij het Vlaams Gewest voor
de heraanleg van fietspaden en openbare verlichting:
doortochten Wezemaal en Rotselaar, de vrijliggende
fietspaden op de Haachtsesteenweg en Nieuwebaan.
Dijlekant: de weg zal worden hersteld in een type
wegdek dat past in het landschap en tevens sluipverkeer en snel rijden zal ontmoedigen.
Na de fietsbrug die Werchter centrum en de
Hanewijk verbindt, wil de gemeente het plein langs
de Tweebruggenstraat opwaarderen. Hiervoor
zijn financiële middelen toegekend via een PDPOprojectaanvraag. De visie voor het project gaat
uit naar een speel-, woon-, leef- en recreatieplein.
Bijkomend zal er een groene parking worden
aangelegd aan de overkant van de brug (Hanewijk).
De groene parking aan het kerkplein wordt verstevigd heraangelegd.

4. WATER IN ONZE GEMEENTE
In samenwerking met de VMM, het Agentschap voor Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal, werkt de
Vlaamse Overheid aan een verbeterde Demer- en Dijlevallei door de uitvoering van het Sigmaplan Demer
en het Sigmaplan Dijle. Dit met de nodige aandacht voor wateroverlast, bodemdroogte, natuur- en landbouwaspecten, recreatie en toerisme. Het gemeentebestuur zal deze projecten kritisch opvolgen en er nauw
op toezien dat hierbij niet geraakt wordt aan de troeven van de vallei voor onze gemeente en haar inwoners
(wonen Olifant, Hoogland, bescherming woningen, behoud Soldatenbrug en aandacht voor toerisme, natuur
en recreatie en landbouw).
De VMM, verantwoordelijk voor het beheer van de Winge,
#Onderhoud van de grachten
zal initiatieven nemen om overstroming van de Winge tegen te gaan en het water, ook in onze gemeente, beter te
sturen.
De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar zullen er samen voor zorgen dat de grachten optimaal werken (bufferen, vertraagd afvoeren) en goed onderhouden worden. Vanuit de gemeente willen we
meer niet-geklasseerde grachten waar dit aangewezen is, omvormen tot gemeentelijke grachten, zodat een
beter onderhoud kan worden uitgevoerd.

5. ONDERHOUD
Via onze eigen diensten en via jaarlijkse aanbestedingen aan onderaannemers, zullen we het
gemeentelijk patrimonium zo goed en duurzaam mogelijk onderhouden. De nodige budgetten blijven hiervoor jaarlijks gereserveerd. Hierbij liggen de prioriteiten op een veilig en aangenaam wegdek, goed uitgeruste
fiets- en voetpaden. Onderhoud parkings, groen, trage wegen, en speelpleintjes maken hier deel van uit. Heraanleg van een aantal verkeersdrempels staat op de planning, om uniformiteit van de drempels en minder
hinder voor omwonenden te bekomen. Een permanentie voor winterdienst en overstromingen bij hevig onweer moeten een spoedige interventie mogelijk maken.
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# Goed onderhouden straten en
veilige voet- en fietspaden

MOBILITEIT
1. BELEIDSCONTEXT
Het mobiliteitsplan werd in februari 2011 tijdens de vorige legislatuur geactualiseerd. Ondertussen werd al
een aantal nieuwe ingrepen gepland of gerealiseerd. Het mobiliteitsplan wordt aangepast aan die nieuwe
realisaties (bijv. fietsbrug Werchter, knip Heirbaan, knip Abdijlaan, kruispunt Heirbaan-Delhaize – Mobiliteit
heraanleg gewestwegen…). De gemeente benadert het
mobiliteitsbeleid als een weg naar meer leefbaarheid en
#Wonen in en reizen door
kwaliteit voor alle gebruikers. Toegankelijkheid, verkeersleefbaarheid, bereikbaarheid met aandacht voor natuur
Rotselaar: streven naar een
en milieu, dit op een duurzame manier. We spelen in op
evenwichtig mobiliteitsplan
de kansen om het STOP-principe toe te passen en te
combineren (Stappers - Fietsers - Openbaar vervoer Personenwagen). Een goede coördinatie met de huidige en toekomstige ruimtelijke ordening van de gemeente is absoluut noodzakelijk: nieuwe woongebieden, verkavelingen dienen goed ontsloten te worden.
De gemeente Rotselaar heeft tal van bovenlokale wegen op haar grondgebied die voor heel wat knelpunten
zorgen. Al deze wegen werden inmiddels overgedragen aan het Vlaams Gewest. Rotselaar wil ernaar streven
deze gewestwegen, en de doortochten door de dorpskernen van Rotselaar en Wezemaal in het bijzonder, aan
te pakken. Speciale aandacht zal uitgaan naar de fasering van deze werken waarbij inspraak van bewoners,
handelaars en scholen voorop staat.

2. OPENBAAR VERVOER: COÖRDINATIE MET ANDERE INSTANTIES
Overleg met De Lijn en NMBS is en blijft nodig.
A. De Lijn
Een goede verknoping van het busvervoer met de
stations van de eigen en omliggende gemeente is
belangrijk. De belbus blijft. De nachtbussen in het
weekend tussen Leuven en Aarschot zorgen voor een
blijvend aanvullend aanbod van openbaar vervoer op
het standaard busvervoer .
Bij de aanleg van nieuwe wegen worden enkel nog
treinperrons en bushaltes aangelegd die ook vlot
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en passagiers met kinderwagens.
B. NMBS/Infrabel
Bij Infrabel en de NMBS dringt de gemeente erop aan
dat het treinverkeer op de as Aarschot-Leuven op een
vlotte en veilige manier gebeurt met minder hinder
voor het lokale verkeer: de ondertunneling van de
overweg aan het treinstation in Wezemaal, van de
overweg in de Abdijlaan en in de Stationsstraat.

C. Stationsbuurt
Het verkeersveilig inrichten van de stations- 17
omgeving in Wezemaal is prioritair. Samen met de Beleidsplan
NMBS zoekt de gemeente oplossingen voor bijko- 2014-2019
mend parkeergelegenheid. De ondertunneling van de
Langestraat is een optie, met minimale ingrepen en
zo weinig mogelijk onteigeningen, zodat de overweg
zelf kan worden afgeschaft. Een ‘kiss & ride-zone’
en een kwalitatieve, goed verlichte en overdekte
fietsenstalling worden aangelegd. Voor een betere
toegankelijkheid worden de perrons verhoogd.

3. DORPSKERNEN
A. Centrum Rotselaar
De gemeente voert een studie uit rond handelskernversterkende maatregelen van het centrum van
Rotselaar en bekijkt hoe ze met eventuele subsidie
de dorpskern aantrekkelijker kan maken. Daarbij
gaat de aandacht ook uit naar het aantrekken van
kleinhandel en horeca.
Bij de studie rond de doortocht door Rotselaar
wordt onderzocht hoe het kruispunt aan de Mena
kan worden heraangelegd en of het zinvol en haalbaar is om doorgaand verkeer door de dorpskern te
vermijden.
B. Centrum Werchter
Door de aanleg van een 30-tal autoparkings aan
de ingang van de Hanewijk en de fiets- en voetgangersbrug over de Dijle vanuit de Hanewijk naar de
dorpskern, wordt deze dorpskern ook langs die zijde
ontsloten.
De groene parking aan het kerkplein wordt verstevigd heraangelegd.
De verharding van het jaagpad op de linkeroever
tussen de Hanewijk en de Hansbrug vult de missing
link op in het recreatief fietsroutenetwerk tussen
Diest en Mechelen.
18 Rotselaar is vragende partij om ook op de rechteroBeleidsplan ever van de Dijle het pad te verbeteren tussen Jack2014-2019
Op en Ninde om fietsers een veilig alternatief voor
de Beverlaak te bieden.
In Beverlaak zelf wordt de bestaande snelheidsbeperking tussen het centrum van Werchter en
Ninde nog verlaagd.
C. Centrum Wezemaal
De heraanleg van de Aarschotsesteenweg zal
ingrijpend zijn voor het centrum van Wezemaal. De
gemeente kiest voor een vlotte en veilige verkeersdoorstroming en tracht de toevoer van extra bovenlokaal verkeer te vermijden. Een en ander dient ook
bekeken te worden in functie van de totaalaanpak
van de verkeersstroom tussen Aarschot en Leuven
(spitsstroken op de E314). Wat parking in het centrum betreft, gaat de gemeente op zoek naar extra
parkeerterreinen om bij evenementen de nodige
overflow-parking te kunnen voorzien.

#Verplaatsen een must,
winkelen een troef

4. TRAGEWEGEN EN DOORLOOPWEGEN

Trage wegen en dooRloopwegen: één geheel.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om
de verplaatsingen van fietsers en voetgangers via
fietsbrugje(s), tunneltjes veiliger en gemakkelijk
te maken. Er wordt verder werk gemaakt van het
openstellen van de Trage Wegen (30 nieuwe trage
wegen zullen in kaart worden gebracht, voorzien van
namen en plaatjes en opgenomen in een nieuwe
versie van de Tragewegenkaart). Aansluitend zullen ook de doodlopende straten die wel dooRlopend
zijn voor voetgangers en fietsers in kaart gebracht
en opgenomen worden in de Tragewegenkaart.
De borden ‘doodlopende straat’ zullen bestickerd
worden in functie van het mogelijk dooRlopend
fiets- en voetgangersgebruik.
Voor het onderhoud van trage wegen is Rotselaar
pilootgemeente voor de provincie Vlaams-Brabant
en tevens de eerste gemeente in Vlaams-Brabant
met een onderhoudsplan voor deze wegen.

#Ruimtelijke invulling
via STOP-principe
5. INFRASTRUCTUUR
A. Voetpaden
De gemeente maakt werk van een voetpadenplan
met als doel systematisch voetpaden aan te leggen
en te verbeteren waar nodig. De herwaardering en
verharding van voetwegen in de verschillende deelgemeenten zullen verder gezet worden in samenwerking met het opleidingsproject van IGO Bij nieuwe verkavelingen wordt de aanleg van voetpaden
gestimuleerd.
B. Fietspaden
Bij de aanleg van bovenlokale wegen wordt gestreefd
naar de aanleg van gescheiden eenrichtingsfietspaden voor een maximale veiligheid. Voor lokale
wegen zal telkens de ‘fietstoets’ toegepast worden.
Waar de aanleg van een volwaardig fietspad niet
mogelijk is, streven we naar de aanleg van een accentuering met fietssuggestiestroken. Omwille van het
fietsgemak (minder rolweerstand en naadloze weg)
gaat de keuze voor de uitvoering van fietspaden uit
naar asfalt in plaats van beton.
C. Sluipverkeer
Maatregelen tegen sluipverkeer worden genomen
waar nodig en in functie van een totaalaanpak
(spitsstroken langs de E314, doortochten, ondertunneling,…).

Door de herinrichting van een aantal lokale wegen
zal de gemeente het sluipverkeer ontmoedigen en
meer voorrang geven aan stappers en trappers via
het tragewegen / dooRlopende stratenproject maar
ook door de aanleg van fietsstraten waar mogelijk.
Door de instelling van uitgezonderd plaatselijk
verkeer voor vervoer van meer dan 3,5 ton waar
mogelijk, beperken we het sluipverkeer van vrachtvervoer.
Rotselaar werkt mee aan de uittekening van het
regionaal vrachtroutenetwerk dat als doel heeft een
kader te scheppen voor de bewegwijzering (met borden en via GPS-systemen) van en naar bedrijventerreinen vanaf het hoofd- en primaire wegennet.

6. IEDEREEN MOBIEL

De ‘minder-mobielen-toets’ wordt systematisch
toegepast bij de aanleg van al onze wegen en perrons (bus en trein). Bovendien kunnen personen die
minder mobiel zijn blijvend bij onze Minder Mobielen-centrale van het OCMW terecht voor de hulp bij
de organisatie van hun verplaatsingen.
Rotselaar onderschrijft het motto ‘mobiliteit is een
basisrecht voor iedereen’ door verdere participatie
en promotie van de MAV, de Mobiliteitscentrale voor
Aangepast Vervoer.

7. PARTICIPATIE

Bij de geplande wegenwerken op bovenlokaal vlak
is de participatie in het beslissingsproces door alle
weggebruikers en belangengroepen cruciaal. De
gemeente Rotselaar zal niet alleen de decretaal
verplichte Gemeentelijke begeleidingscommissie
in het leven roepen, maar engageert zich ook met
een Verkeersraad een officieel inspraak- en adviesorgaan te installeren waarbij ook de scholen betrokken worden als specifieke doelgroep in de werkgroepen veilige schoolomgeving.

8. FIETSBELEID

De gemeente stelt de mogelijkheid om fietsen te
laten graveren blijvend ter beschikking via haar technische dienst. Eenmaal per jaar houdt de gemeente
Rotselaar een openbare verkoop van weesfietsen.
Wie kan bewijzen dat hij slachtoffer was van een
fietsdiefstal krijgt voorrang tijdens deze verkoop. De
aangifte van een fietsdiefstal bij de Politie wordt op
die manier aangemoedigd.
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MILIEU
1. BELEIDSCONTEXT
Het milieubeleid hoort voortaan thuis in het algemeen beleidsplan van de gemeente. Vanuit Vlaanderen legt
men minder planlast op aan de gemeenten met betrekking tot het milieubeleid. Enerzijds laat dit een meer
autonome werking toe. Anderzijds vallen met de ophef van de milieuconvenant ook de Vlaamse subsidies
weg. Rotselaar blijft de opgebouwde maatregelen aanhouden en zal de volgende jaren focussen op onderstaande beleidsdoelstellingen.

2. BURGEMEESTERCONVENANT EN KLIMAATACTIEPLAN
#Klimaatactieplan: 20% minder
CO2 uitstoot in 2020
De gemeente werkt een gemeentelijk klimaatbeleid
uit, gesteund op de doelstellingen van de Burgemeesterconvenant. Samen met de inwoners, bedrijven en het middenveld wordt geprobeerd tegen
2020 de CO2-emissies met 20% te verminderen.
Om de doelstelling te behalen zal er een nulmeting
uitgevoerd worden of een inventarisatie van de huidige CO2-uitstoot worden opgemaakt. Hieruit moet
een klimaatplan ontstaan dat tweejaarlijks wordt
20 gemeten. Concreet gaat het om volgende beleidsBeleidsplan
maatregelen en hieraan gekoppelde acties:
2014-2019

A. Energie
De gemeente verlaagt de broeikasgas / CO2-uitstoot
op haar grondgebied. Dit vertaalt zich in acties en
projecten rond het gemeentelijk voertuigenpark,
elektrische laadpalen, EPC voor gemeentelijke gebouwen, een sensibiliseringscampagne, een lokaal
actieplan rond hernieuwbare energie, het stimuleren
van duurzaam wonen e.d.
B. Lokale leefkwaliteit
De gemeente verbetert de lokale leefkwaliteit door
de luchtverontreiniging en geluidshinder van verkeer te verminderen en door plaatselijke milieuhinder door geluid, geur, licht, stof, … te verminderen
(acties: milieutoets, STOP-principes, minder-hinderreglement, sensibilisering en handhaving). Effectief
bestrijden van schadelijke dieren blijft een prioriteit,
onder meer de eikenprocessierupsen, duivenoverlast
en rattenbestrijding.

#Minder hinder reglement
verbetert de lokale leefkwaliteit

C. Biodiversiteit
De gemeente herstelt en versterkt de biodiversiteit
door mee invulling te geven aan de realisatie van
de instandhoudingsdoelstellingen. De gemeente
verbindt er zich toe een beleid te voeren dat gericht
is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten
van het verlies van de biodiversiteit. Hiervoor worden
lokale acties ondernomen in samenwerking met Bosgroep, R.L.N.H., de scholen en de provincie VlaamsBrabant.
D. Duurzame consumptie en materialengebruik
De gemeente stimuleert milieuverantwoorde consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt
hierbij een voorbeeldrol op. De gemeente maakt haar
eigen overheidsopdrachten voor leveringen, werken
en diensten (Fair Trade, duurzaam aankoopbeleid, afbouw pesticidengebruik,...) duurzamer.
E. Water
De gemeente beheerst het risico op overstromingen en wateroverlast, dan wel waterschaarste en
droogte.
E.1. Sigmaplan Demer en sigmaplan Dijle
In samenwerking met de VMM, het Agentschap voor
Natuur en Bos en Waterwegen en Zeekanaal, werkt
men vanuit de Vlaamse Overheid aan een verbeterde
Demer- en Dijlevallei door de uitvoering van het
Sigmaplan Demer en het Sigmaplan Dijle.
F. Afval
Het gemeentebestuur wil de komende legislatuur
verder een actieve rol spelen in het beheer van afvalen grondstoffen. Het aansturen en organiseren van de
selectieve inzameling van het huishoudelijk afval en
vergelijkbaar bedrijfsafval vereist lokaal maatwerk.
Daarbij is het gemeentebestuur het best geplaatst
om dat gestalte te geven, rekening houdend met de
mogelijkheden en de behoeften van de bevolking.
De klemtoon in dit beleid ligt op het begeleiden van
de burger, zowel thuis als op het werk, bij alle maatregelen die afvalpreventie in de hand werken.

Bijzondere aandacht gaat naar de mobiliteitsaspecten van de afvalinzameling. Zo bekijkt het bestuur
mogelijke initiatieven die leiden tot een verlaging
van het aantal verplaatsingen van afvaltransporten
op zijn grondgebied. Er wordt gestreefd naar een
harmonisering van de tarieven over gans Vlaanderen.
De gemeente werkt hier actief aan mee op intergemeentelijk niveau. Hierbij blijft ze evenwel de
sociale correcties aanhouden.
De doelstellingen van Diftar (gedifferentieerd tarief)
blijven behouden. Er wordt een eerlijke prijs aan de
burger aangerekend. De afvalberg moet blijven verminderen en de kosten voor afvalbeheer voor de
gemeenten moeten omlaag. Via preventie, hergebruik en recycleren kan bespaard worden op de afvalrekening en zorgt ieder mee voor een beter milieu.
De gemeente blijft ook het composteren stimuleren: een sensibilisatie rond selectieve inzameling van
afval zal in de komende jaren voortgezet worden. In
de interne werking neemt het gemeentebestuur zijn
voorbeeldfunctie ter harte. Naast het stimuleren van
selectieve inzameling van afval, afvalpreventie en
hergebruik, is het afvalbeleid gericht op het tegengaan van illegaal ontwijkgedrag.

De duurzaamheidsambtenaar is de spilfiguur in de
totstandkoming van een duurzaam lokaal beleid.
Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de
integratie van de verschillende onderdelen van het
milieubeleidsplan en de diverse beleidsdomeinen.
Het overleg tussen verschillende diensten (wonen,
werken, mobiliteit, leven) wordt hiervoor opgestart.

5. DIERENWELZIJN
De gemeente wil het charter ‘diervriendelijke
gemeente’ ondertekenen en alert toezien op het
welzijn van de dieren in onze gemeente. Het project om zwerfkatten terug te dringen blijft lopen in
samenwerking met het dierenasiel en lokale dierenartsen.

3. PARTICIPATIE
Via de Milieuadviesraad (MAR) krijgen inwoners en
andere doelgroepen de kans om te participeren in het
milieu- en natuurbeleid. De MAR wordt financieel en
logistiek ondersteund door het gemeentebestuur. Via
MOS (Milieuzorg Op School) werken de scholen mee
aan de uitbouw en sensibilisering rond milieu. Elke
school krijgt jaarlijks een subsidiebedrag waarmee ze
met milieuprojecten aan de slag kan gaan.

4. DUURZAME GEMEENTELIJKE
WERKING
De gemeente integreert het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen systematisch in
haar werking. Duurzaamheid is niet enkel toegespitst
op milieuaspecten. Een duurzaam beleid integreert
duurzaamheidsaspecten in al zijn beleidsdomeinen.
Beleidsbeslissingen dienen steeds afgetoetst te
worden in het kader van duurzaamheid. ‘People,
Planet, Profit’: de gemeente zoekt telkens naar een
goed evenwicht tussen ecologie, economie en de
sociale belangen.
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Wonen
1. WONEN TUSSEN DIJLE EN VELP
Rotselaar is een van de deelnemende gemeenten
in het project ‘Wonen tussen Dijle en Velp’, een
bovenlokaal samenwerkingsproject dat gesubsidieerd
wordt door de provincie Vlaams-Brabant en Wonen
Vlaanderen waarin Rotselaar sinds april 2008 samenwerkt met 5 andere gemeenten. De uitvoering gebeurt door IGO. De andere deelnemende gemeenten
zijn: Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht en
Oud-Heverlee. We kiezen resoluut voor een voortzetting van dit project. Hoewel de Vlaamse subsidie voor deze werking vanaf 2014 met 50% teruggeschroefd wordt, wil de gemeente de samenwerking
voortzetten door met eigen middelen bij te passen.
In de keuze van de beleidsopties dienen we rekening
te houden met deelnemende partners maar wordt
de werking ook sterk omlijnd door de hogere overheden. Naast verplichte activiteiten, kiezen we in
overleg met het OCMW voor de uitwerking van een
aantal facultatieve beleidsaccenten: inititatieven die
meegroeiwonen, levenslang en aanpasbaar wonen
stimuleren, maar ook initiatieven naar de private
huurmarkt, gericht op de verbetering van de betaal22 baarheid van wonen en van de positie van de zwakke
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2. PROBLEMATIEK WEEKENDVERBLIJVEN
De problematiek van permanent wonen in weekendverblijven is prangend en verdient dus de nodige aandacht. Dit vanuit de verplichting tot de opmaak van
een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP),
kleinschalig wonen. We kiezen er voor de hulp aan
de inwoners te integreren via de activiteiten van IGO
(Intergemeentelijk Overleg Wonen tussen Dijle en
Velp). Samen met de provincie Vlaams-Brabant
werkt de gemeente Rotselaar aan een plan dat
duidelijkheid en rechtszekerheid wil verschaffen voor
de weekendverblijven.

3. SOCIAAL WOONAANBOD
De inspanningen opgenomen in de visienota over
het sociaal woonaanbod worden omgezet in een
plan van aanpak. Wat betreft het te behalen sociaal
bindend objectief voor sociale woningen (SBO)
dient de gemeente Rotselaar nog het volgende te
realiseren (grond- en pandendecreet):
• 128 sociale huurwoningen tegen 2023 waarvan 30 huurwoningen die nog in het kader van een
inhaalbeweging dienen gerealiseerd te worden
voor 2025;

• 48 sociale koopwoningen tegen 2020;
• 2 sociale kavels tegen 2020.
Dat vertaalt zich in een actieplan waarbij de gemeente
wil streven naar de volgende realisaties:
A. Het creëren van 45 huurwoningen:
• J. Bolsstraat (WUG Werchter centrum)/Nieuwe
Baan (20);
• WUG Werchter centrum/Nieuwe Baan fase 2
(3);
• Hoekje Werchter (9) + site ‘de Wijngaert’ (achter
het rusthuis);
• St-Cecilia (10);
• Hoogland/Hogeweg (sociale last) (3).
B. Het creëren van 30 koopwoningen:
• J. Bolsstraat (WUG Werchter centrum/Nieuwe
Baan) (15);
• WUG Werchter centrum/Nieuwe Baan fase 2
(8);
• Java-site (sociale last) (7).
Het PRUP kleinschalig wonen dat in opmaak is (zie
hierboven) biedt mogelijkheden tot realisatie van een
extra sociaal woonaanbod dat zal bijdragen tot het
behalen van het sociaal bindend objectief. Daarnaast
zal de gemeente werken aan een actieve bekendmaking van de SVJ-werking aan potentiële verhuurders, in de optiek om het aanbod sociale huurwoningen uit te breiden.

#Bouw van noodzakelijke
sociale woningen
stimuleren
4. KEUZE IN SOCIALE LAST IN
GROND- EN PANDENDECREET
Volgens het grond- en pandenbeleid kan de
gemeente bij de aansnijding van nieuwe woongebieden aan privé-initiatiefnemers een zogenaamde
‘sociale last’ opleggen. Dat is een verplichting om op
het terrein een percentage sociale en bescheiden
woningen te realiseren. De gemeente engageert
zich om in bepaalde ‘statistische sectoren’, hetzij
bepaalde gedeelten van de gemeente die zich daar
het best toe lenen, het sociaal bindend objectief vast
te leggen op de maxima van het decreet grond- en
pandenbeleid, namelijk minimum 20% sociale last
voor privékavels en 40% voor publieke of semipublieke eigendommen.

We streven daarbij naar een gezonde mix van inwoners, maar ook naar het meest haalbare in functie
van potentiële investeerders (privé of overheid).

5. WONEN VOOR OUDEREN,
ALLEENSTAANDEN EN PERSONEN
MET EEN HANDICAP
Uit de analyse voor Rotselaar werd een belangrijke
conclusie getrokken: ouderen in Rotselaar willen 7
keer minder dan andere gemiddelde ouderen in de
provincie gaan inwonen bij de kinderen! (5,2% provincie / 0,68% in Rotselaar). De gemeente Rotselaar
wil hier graag extra aandacht aan besteden en dit
door middel van drie initiatiefkeuzes:
• Het sensibiliseren en verstrekken van informatie
omtrent verschillende woonvormen (hulp bij premie zoeken in woningaanpassing, informatieverstrekking m.b.t. statuut duplexwonen, kangoeroewonen, zorgwonen, enz.) zowel aan de bevolking
als in belangengroepen (seniorenraad, adviesraad
PMH);
• Het nemen van initiatieven omtrent valpreventie (bv. opstellen van lokaal BOEBS-plan (Blijf Op
Eigen Benen Staan)
• Het creëren van woningen voor levenslang
wonen bij de bouw van sociale woningen.
Naast constante aandacht voor de realisatie van
sociale woningen aangepast aan de noden van
ouderen en personen met een handicap, wordt een
deel van het sociaal huurpatrimonium met voorrang
toegewezen aan ouderen.

6. BETAALBAAR WONEN
Het verwerven van een eigen woning moet binnen
het bereik liggen van al onze inwoners. Voor jong en
oud. In navolging van het project betaalbaar wonen
in Werchter, streven we ernaar om ook in Wezemaal
en Rotselaar in te pikken op gelegenheden die zich
voordoen om inwoners de kans te geven een eigen
woning te verwerven. Bestaande woningen dienen
optimaal benut te worden door het tegengaan van
leegstand en verkrotting en stimuleren van sloop /
renovatie van krotten.
We werken eveneens aan een globale visie voor
woonontwikkeling en inbreiding. Deze totaalvisie
is voornamelijk van belang om te analyseren waar
appartementen,
meergezinswoningen,
speelterreinen en binnengebieden in Rotselaar een plaats
kunnen vinden.

7. GROEN EN LANDELIJK WONEN
Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen dient steeds
de aanwezigheid opgelegd te worden van voet-en
fietspaden,
speelpleintjes/ontmoetingsplaatsen,
en moeten er minimum vereisten te zijn voor de
kavelgrootte. De gemeente streeft een ruimtelijke
invulling na die het groene hart van de gemeente
versterkt en opwaardeert, en een verdere lintbebouwing aan banden legt.

8. BEWONERSDIENSTEN
A. Uitbreiding bewonersdiensten
De gemeente wil het aantal bewonersdiensten
uitbreiden en verder financieel en materieel ondersteunen. De gemeente wil buurtcomités, bewonersdiensten en verenigingen stimuleren bij het detecteren van de noden van zorgbehoevende senioren.
B. Info- en contactmomenten
Info- en contactmomenten bij grote infrastructuurwerken, projecten en grote (privé-) verkavelingen.
Zie: doelstelling 2.F. van ‘Informatie en Participatie’.

#Bijzondere aandacht
voor senioren en personen
met een handicap
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RUIMTELIJKE ORDENING
#Inrichting dorpskern: een veilige en
groene leefomgeving
1. MIDDELBERG
De gemeente wil de doorgang tussen de Valleilaan en
de Kruisboogstraat heropenen voor voetgangers en
fietsers om een vlotte verbinding van de Middelberg
naar het station van Wezemaal mogelijk te maken.

2. HERWAARDERING WINGEVALLEI
(BEPERKTE UITVOERING)
De gemeente wil het gebied rond de Winge - tussen
de Torenstraat en de Vakenstraat - ontwikkelen tot
een groene long in Rotselaar. Zo zullen de talrijke
recreanten binnenkort niet alleen rond de Plas kunnen wandelen en joggen, maar ook langs de Winge
tot aan de Toren.

3. RANDPARKINGS VOOR DE
DORPSKERNEN
24
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4. LANDSCHAPSPARK
De festivalweide kan worden uitgebouwd tot een
mooi landschapspark waar ook de gemeente en
haar verenigingen kleine, lokale activiteiten kunnen
organiseren. De gemeente voorziet ruimte om te
picknicken en een verbinding met de omliggende
fiets- en wandelpaden.

5. DANONE & WINGEPARK: EXTRA
BEDRIJVENTERREINEN
De gemeente wil aan Danone uitbreidingsmogelijkheden bieden tussen de huidige site en de Spoorwegstraat. Een beperkte uitbreiding van het Wingepark
is wenselijk, mits deze neutraal is voor mogelijke
wateroverlast. Tussen de Winge en de huizen aan
de Holsbeeksesteenweg zal de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM) een dijk aanleggen.
Het gebied tussen de spoorweg, de Aarschotsesteenweg en de Stationsstraat is een ambachtelijke zone
en kan, mits een goede ontsluiting, worden benut
zodat er in eigen gemeente nieuwe tewerkstelling
wordt gecreëerd.

#Masterplan stationsomgeving
Wezemaal / Rotselaar
ontwikkelen.

6. LANDBOUWBEHEER
De gemeente wil de beschikbare landbouwgrond en
fruitteelt (inbegrepen de Wijngaardberg) maximaal
vrijwaren. Onder meer via de Landbouwraad wil de
gemeente de dialoog met de plaatselijke landbouwers
weer aanwakkeren.

7. TOEGANKELIJKHEID GEBOUWEN
De gemeente zal voldoende aandacht besteden aan
de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen en bij de
heraanleg van wegen ook de toegankelijkheid van
voet- en fietspaden voor rolstoelgebruikers, buggy’s
en wandelwagens. Ze blijft ook de handelszaken
stimuleren..

8. TRAGE WEGEN
Een verdere openstelling en verbetering van de ‘trage
wegen’ is een prioriteit.

9. HISTORISCH ERFGOED EN
ARCHEOLOGIE
Het historisch erfgoed in onze gemeente moet
gewaardeerd en beschermd worden.

#Kwaliteitsvolle
meergezinswoningen en
appartementen
10. ACTIEPLANNEN
• Algemene ruimtelijke visievorming voor de
gehele gemeente Rotselaar
• Opstellen verordening meergezinswoningen
en appartementen met als doel kwaliteitsvolle
gebouwen te creëren in aangepaste omgevingen.
• Masterplan stationsomgeving Wezemaal/
Rotselaar
• Beschermd dorpsgezicht Wezemaal (inrichtingplan, inbreiden / uitbreiden)
• Inrichting kern Rotselaar
• Inrichting kern Werchter
• Sociale voorzieningen bij grote projecten (sociale woningen, senioren / personen met een handicap en alleenstaanden, kinderopvang)

CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
1. BELEIDSCONTEXT	
De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.
De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert,
die inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Tevens zorgt ze voor een aangepaste dienstverlening voor personen
met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied en werkt ze nauw samen met de scholen. De gemeente betrekt alle culturele actoren bij de
organisatie van inspraak en participatie.

2. VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN
Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals werk,
zorg en studie. Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om dat te doen wat men graag doet,
zoals het beoefenen van een hobby of erop uit gaan. Vrije tijd is een subjectieve ervaring. Vrijwilligerswerk
bijvoorbeeld wordt door de één gezien als vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat als werk ziet. Ook cultuur
kan gezien worden als een vorm van vrijetijdsbesteding. De gemeente Rotselaar wenst een breed vrijetijdaanbod aan te bieden op ieders maat voor elke inwoner.
A. Cultureel aanbod
Cultuur is genieten. Voor elke inwoner is er een breed
cultureel aanbod in de eigen gemeente. De dienst
cultuur organiseert met VERDIEP 2 elk jaar een cultureel seizoen vol activiteiten op maat van verschillende doelgroepen (volwassenen, kinderen, senioren,
scholen, …) en van verschillende disciplines (muziek,
theater, tentoonstelling, comedy, …).

#Breed cultureel aanbod
dankzij ’Verdiep 2’
A.1. Culturele samenwerkingsverbanden en
ondersteuning van derden
De gemeente zet het cultureel samenwerkings
verband met IGCS (Intergemeentelijke Culturele
Samenwerking) verder en zorgt voor een actieve
ondersteuning van het culturele aanbod van de regio.
Ze zal overkoepelende vergaderingen (Agentschap
sociaal-cultureel werk / Vlabra’ccent / Locus / Cultuur Vlaams Brabant ) opvolgen en de samenwerking
tussen lokale en bovenlokale verenigingen en instanties aansporen.
A.2. Lokale kunstenaars in de kijker
De gemeente wil lokale kunstenaars in de kijker
zetten. Daarvoor ontwikkelt ze eigen initiatieven
en ondersteunt ze initiatieven van derden, zoals
Kunstroute Werchter, Kunstroute Leuven, Dag van
de Ambachten e.d.

A.3. Lezen als culturele activiteit promoten.
De gemeente wil (voor-)lezen meer promoten als
culturele activiteit. Dit door de organisatie van
verschillende bibliotheekprojecten zoals poëzievoorstellingen, gedichtendag, voorleesdagen, leesbevor- 25
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lezingen voor doelgroepen, interactieve theatervoorstellingen, de Strandbib, Fundels e.d.
B. Cultuur als educatie
De gemeente organiseert vorming en educatie voor
elke inwoner. Hiervoor werkt zij samen met de
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en de
Hagelandse Academie voor Muziek en Woord.
In samenwerking met het dienstencentrum worden
ook computer- en internetlessen georganiseerd.
Verder organiseert de bibliotheek bibliotheekintroducties, lezingen voor doelgroepen en opleidingen in het gebruik van de nieuwe bibliotheekcatalogus. Voor de scholen zijn er educatieve koffers
beschikbaar rond bepaalde thema’s, zoals rouwen,
milieu en de Axenroos.
B.1. Nieuwe media en Vorming
De gemeente evolueert mee met het digitale tijdperk. Dit uit zich onder andere in het aanbod van de
bibliotheek: DVD’s, games, CD-ROM, luisterboeken,
daisyboeken, e-books en apps. Verder worden er
computerlessen georganiseerd en zijn de publieke
pc’s gratis beschikbaar.

B.2. Activiteiten rond lokale geschiedenis
In het kader van de lokale geschiedenis van Rotselaar organiseert de gemeente verschillende evenementen,
zoals Open Monumentendag, Herdenking WOI in 2014, Erfgoeddag, Slag aan de Molen, …

3. INFRASTRUCTUUR OP MAAT
Infrastructuur op maat. De voorbije beleidsperiodes
werd sterk ingezet op extra infrastructuur voor vrijetijdsbesteding (realisatie vrijetijdscentrum ‘de Mena’,
uitbouw bezoekerscentrum van de Hagelandse
wijn en cultuurhuis ‘de Jack-Op’ met het belevings
centrum RWX en het nieuwe complex Sportoase ‘de
Toren’).
De gemeente wilt alle aanwezige infrastructuur
sterk promoten (folders, brochures, website) en de
uitbating ervan verder optimaliseren. Ze streeft naar
een professionele werking waardoor de inwoners,
verenigingen, instanties en derden allen hun weg
kunnen vinden naar deze ontmoetingsplaatsen.
A. Culturele Infrastructuur
De gemeente biedt verschillende culturele infrastructuren aan: vrijetijdscentrum ‘de Mena’ (Provinciebaan 2, Rotselaar), Cultuurhuis ‘de Jack-Op’
(Amerstraat 1, Werchter), Cultuurzaal Bezoekerscentrum (Kerkstraat 16, Wezemaal). Deze drie locaties worden door de gemeente uitgebaat.
26 De gemeente wil de bibliotheek ontwikkelen tot
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2014-2019 voorziet ze ruime openingstijden, een leeszaal met
een ruim aanbod aan kranten, tijdschriften en gratis
publieke pc’s. Ze wil er een gezellige ontmoetingssfeer creëren.

#Bibliotheek als
ontmoetingsplaats
B. Erfgoed
De gemeente Rotselaar voert een gericht beleid voor
haar cultureel erfgoed. Zorg dragen voor het erfgoed
betekent niet alleen restaureren en bewaren, maar
ook openstellen voor het publiek. Die ontsluiting
van het erfgoed is samen met het verbreden van het
maatschappelijk draagvlak een belangrijk item binnen het erfgoedbeleid.
Het erfgoedbeleid focust niet enkel op roerend maar
ook op immaterieel erfgoed. Het roerend erfgoed zijn
tastbare dingen zoals archieven, kunstvoorwerpen
en objecten. Het immaterieel erfgoed zijn de
verhalen (bijvoorbeeld verhalen uit WO1), legendes
en de tradities. Het gaat om referentiekaders en culturele sporen.

Daarnaast heeft de gemeente een onroerend
erfgoedbeleid voor monumenten, landschappen
en archeologie. Een belangrijke speler binnen dit
gemeentelijke erfgoedbeleid is WinAr (Wingense
Archeologische Dienst).

4. ONDERSTEUNING

Rotselaar kent al jaren een zeer bloeiend verenigingsleven en tal van (inter-)nationale, provinciale en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De komende
beleidsperiode wordt ook hier sterk op ingezet. Deels
via financiële ondersteuning, deels door meer praktische ondersteuning is het de bedoeling om iedereen binnen het culturele werkveld te steunen in de
tal van initiatieven die de gemeenschapsvorming ten
goede komen.
A. Financiële ondersteuning
De gemeente biedt financiële ondersteuning aan het
culturele werkveld.
A.1. Ondersteuning van de lokale socioculturele
verenigingen.
De gemeente voorziet jaarlijks een werkingssubsidie
en een projectsubsidie.
A.2. Ondersteuning van de gemeentelijke cultuurraad, de IGCS, samenwerking Stripeljee – bibliotheek
De gemeente voorziet jaarlijks een werkingssubsidie voor de cultuurraad en een verzekering voor
haar leden. IGCS ontvangt jaarlijks een werkingsubsidie. Stripeljee ontvangt eveneens een jaarlijkse
werkingssubsidie.
B. Materiële en praktische ondersteuning
B.1. Gemeentelijke uitleendienst
De gemeente zal het aanbod van de uitleendienst
verder optimaliseren en het aanbod van de provinciale uitleendienst promoten.
Daarnaast legt de gemeente een lijst aan met
verenigingen en instanties die zelf materiaal wensen
te ontlenen aan andere verenigingen en instanties
binnen de gemeente.

B.2. Scholenwerking
De gemeentelijke bibliotheek heeft educatieve
themakoffers (opdrachten en materialen voor
scholen en verenigingen), thematrolleys voor leerkrachten en leesbevorderingskoffers voor leerlingen
ter beschikking.
Verder wordt ook de Jeugdboekenweek georganiseerd.
B.3. Loket ‘vrijwilligersverzekering’
De gemeente promoot in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant het loket ‘vrijwilligersverzekering’.
B.4. Organisatie randgebeuren Rock Werchter
Rock Werchter is het grootste culturele evenement dat jaarlijks in onze gemeente georganiseerd
wordt door Live Nation. Ontstaan in Werchter is
dit vandaag uitgegroeid tot ‘het’ Rock-evenement
met internationale uitstraling. Vanuit de gemeente
wordt de organisator mee ondersteund (toelatingen,verordeningen, reglementen,…). De organisatie
van het ‘randgebeuren’ Rock Werchter ligt in handen
van het AGB Rotselaar (Autonoom Gemeentebedrijf) (parkings, campings, standen,...).
B.5. Ondersteuning van verenigingen en individuen
De bibliotheek heeft boekenpakketten ter ondersteuning van de activiteiten van verenigingen, Kind en
Gezin, speelpleinwerking e.a.
Verenigingen krijgen de mogelijkheid om in de
bibliotheek kopies te maken tegen een verminderd
tarief. Voor slechtzienden en dyslectische personen
zijn er daisyspelers beschikbaar evenals materialen
en informatie omtrent leeshulpmiddelen.

B.6. UiT in Rotselaar
De gemeente zorgt voor een verdere promotie en
uitbouw van de activiteitenkalender UiT in Rotselaar
in samenwerking met de dienst communicatie.

5. INFORMATIE EN PARTICIPATIE
A. Participatie gebruikers/inwoners in cultuur en
bibliotheek
Door middel van een ideeënbus/briefjes, doelgroepgesprekken, de organisatie van leesgroepen,
werkgroep beleidsplan binnen de cultuurraad, communicatie via Facebook, meldingsmogelijkheden op
de website, de organisatie van vaste momenten om
kennis te delen met andere gebruikers (Human library) en de vrijwilligerswerking cultuur en bib wil de
gemeente de gebruikers/inwoners meer betrekken
bij de verschillende items omtrent cultuur en bibliotheek.
Binnen de specifieke adviesorganen wordt op
regelmatige tijdstippen de verschillende doelstellingen, reglementen en acties geëvalueerd en indien
nodig bijgestuurd.
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EVENEMENTEN
1. ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN
A. Kermissen en markten
De kermiscomités zorgen voor een heropleving van de kermissen en geven een impuls aan het
dorpsleven. Nieuwe initiatieven voor kermissen en
markten worden door de gemeente financieel en
materieel ondersteund. Er komt een evaluatie van
de bestaande markten in onze gemeente en er wordt
nagegaan waar samenwerking met de lokale middenstand mogelijk is.
B. Volksfeest
Er worden evenementen georganiseerd aan domein
Ter Heide waarbij sport, muziek en recreatie centraal staan. De viering van ‘11 juli’, het feest van de
Vlaamse Gemeenschap, krijgt een nieuwe stimulans.
De feestelijkheden hebben een moderne en dynamische uitstraling en zijn cultureel geïnspireerd.
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#Nieuw volksfeest met sport,
muziek en recreatie naar aanleiding van ‘Rotselaar Feest’
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C. Rock Werchter
Het festival Rock Werchter is van groot belang voor
onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke
Uitvoeringsplan blijft het festival hier verankerd. Er
wordt een masterplan uitgewerkt dat het festival
en de ruime omgeving van het festivalpark op lange
termijn bekijkt. Als gemeente willen we de leefbaarheid voor de buurt blijven garanderen en de band met
onze verenigingen behouden. Het landschapspark
wordt tegen 2016 gerealiseerd. Werchter krijgt er zo
als het ware een grote tuin bij. Vanuit het centrum
van Werchter over de nieuwe fiets- en wandelbrug
is het park voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. Er
kunnen ook kleinschalige activiteiten van de verenigingen (jeugd, sport, …) plaatsvinden.

D. ‘100 Jaar Groote Oorlog’
De gemeente herdenkt in 2014 met een uitgebreid
programma ‘100 jaar Groote Oorlog’. Gedurende
het hele jaar vinden evenementen plaats waarbij de
socioculturele verenigingen, de scholen, oudstrijdersverenigingen en de (Vereniging) Vijfde Linie
een belangrijke inbreng hebben. In september 2014
zullen de plechtigheden rond de herdenking van de
Slag aan de Molen in Rotselaar een extra dimensie
krijgen. De herdenkingsmonumenten zullen opgewaardeerd worden.
E. Verenigingen
De verenigingen in onze gemeente worden maximaal
ondersteund bij het organiseren van hun activiteiten
en de publiciteit ervan. Er komt een bevraging naar
de noden bij verenigingen om de uitleendienst te
optimaliseren. Samenwerking met de provinciale
uitleendienst wordt gestimuleerd.
F. Dorpsleven
Het sociale dorpsleven wordt gestimuleerd.
Initiatieven van verenigingen en bewonersdiensten
worden maximaal ondersteund. Bijvoorbeeld bij de
inrichting van een speelstraat, de organisatie van een
straatfeest, een BBQ of een buurtfeest.

#Uitgebreide herdenking
100 jaar ‘Groote Oorlog’ met
tal van activiteiten van de
verenigingen

TOERISME

#Promotie van
‘Wezemaal Wijndorp’

1. TOERISTISCHE LOCATIES
A. Domein Ter Heide
Domein Ter Heide wordt optimaal gebruikt voor
activiteiten en evenementen, ten dienste van onze
inwoners.
B. Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn
Het wijnbezoekerscentrum in Wezemaal wordt met
een Europese subsidie van 100.000 euro volledig
gerestyled. ‘Wezemaal wijndorp’ biedt een attractief
toeristisch programma met onder meer begeleide
wandelingen, fietstochten, wijnproeverij en de wijnfeesten.

E. Mobilhomes en verblijfsaccommodatie
Er zijn vijf plaatsen voor mobilhomes voorzien aan
‘Sportoase De Meander’.
De beschikbare verblijfsaccommodatie wordt door
de gemeente gepromoot. Er worden nieuwe mogelijkheden van jeugdtoerisme aangeboord en jeugdkampen en –groepen worden goed ontvangen.
Samen met de eigenaars van de terreinen gaan we
voor Rotselaar als kampvriendelijke gemeente.

2. PROMOTIE

C. Pastorie Wezemaal
De gemeente zal bij de kerkfabriek aandringen om
de tuin van de Wezemaalse pastorie een meer publiek karakter te geven en wil meehelpen om het
gebouw een functionele (erfgoed, archeologie,
cultuur) bestemming te geven.

A. Toeristische brochure
De nieuwe brochures worden jaarlijks bijgewerkt en
bieden een actueel overzicht van de vele toeristische troeven over de gemeente. Er wordt extra aandacht besteed aan de digitalisering van toeristische
brochures.

D. Rock Werchter X
In Werchter is de voormalige brouwerij ingericht tot
een cultuurzaal met Jack-Op-café. De expo ‘Rock
Werchter X’ zal talrijke bezoekers verwelkomen
die de festivalsfeer nu het hele jaar door kunnen
opsnuiven.
De festivalweide wordt uitgebouwd tot een mooi
landschapspark waar ook de gemeente en onze
verenigingen kleine, lokale activiteiten kunnen
organiseren. We voorzien ruimte om te picknicken en
een verbinding met de omliggende fiets- en wandelpaden.

B. Promotie Streekproducten
De streek- en Fairtradeproducten worden actief
gepromoot. Bijvoorbeeld door het organiseren van
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#Festivalweide in Werchter wordt
een publiek landschapspark voor
alle inwoners en onze verenigingen

SPORT
1. SPORTINFRASTRUCTUUR
A. Sportoase de Toren
Sportoase heeft het initiatiefrecht tot de ontwikkeling van de derde fase en staat in voor de uitvoering
van dit project. Hiervoor is overleg nodig tussen de
AGB (gemeente) en Sportoase. Tijdens het overleg
kan onder meer het voorstel om deze zone in te richten als een BMX-terrein meegenomen worden. Op
deze manier kan de gemeentelijke sportinfrastructuur op verschillende manieren benut worden. Zo
zou het terrein ook gebruikt kunnen worden door
scholen om de fietsvaardigheid van de leerlingen te
testen.
B. Gemeentelijke turnzalen
De bestaande gemeentelijke turnzalen (Centrum
en Wezemaal) worden aangepast waar mogelijk
zodat alle zaalbalsporten er beoefend kunnen worden
(afmetingen zalen, belijningen,…).
C. Sporthal de Meander - gebruik tijdens de kerstvakantie
De gemeente wil tijdens de kerstvakantie graag een
zaalvoetbalcompetitie voor volwassenen opstarten.
30 Het doel is om in eerste instantie de bezettingsgraad
Beleidsplan
van de sporthal tijdens de kerstvakantie te verhogen.
2014-2019
Ook andere initiatieven worden genomen om de
bezettingsgraad te verhogen. Hetzelfde geldt voor
het gebruik van de andere accommodaties.
D. Zwemzone de Plas
De gemeente zet redders, toezichters en een bewakingsonderneming in om de zwemzone van de Plas
uit te baten als een veilig recreatiedomein.

2. SPORTINITIATIEVEN
A. Doelgroepen: < 12-jarigen en 12- tot en met
16-jarigen
Het huidig aanbod tijdens de schoolvakanties werd
reeds gevoelig uitgebreid. Sportkampen en opvanginitiatieven van de dienst Jeugd worden op elkaar
afgestemd zodat er altijd een zinvolle tijdsbesteding is voor de jeugd tijdens de vakanties. De sportkampen worden voornamelijk georganiseerd in De
Meander. Er wordt bekeken in hoeverre een uitbreiding naar andere locaties mogelijk en wenselijk is.
De gemeente wil dit aanbod ook uitbreiden met
onder andere initiatieven in samenwerking met
sportverenigingen tijdens het schooljaar (voornamelijk lagere school): lessenreeksen aansluitend
op de schooluren. Maar ook voor de 12- tot 16jarigen moet er blijvende aandacht zijn om hen in
contact te brengen met sport.

B. Domein ter Heide als sportief recreatiecentrum
van onze regio
De nieuwe sportaccommodatie moet het mogelijk
maken om Rotselaar als recreatief en sportief centrum van Vlaams-Brabant op de kaart te zetten. Zo
werd de plas van Rotselaar voor de editie 2014 van
de Lotto Crosscup, uitgekozen als nieuwe en enige
locatie voor Vlaams-Brabant en voor het Vlaams
Kampioenschap veldlopen.

#Domein Ter Heide als
sportlong van Rotselaar
C. Promotie ‘nieuwe’ sporten
Skeeleren, hockey en handbal zijn voorbeelden van
sporten die in Rotselaar nog niet kunnen beoefend
worden. De gemeente wil hiervoor graag een aanbod uitwerken met bestaande clubs, die een clubwerking op Rotselaars grondgebied ontplooien.
Bekende sporters worden uitgenodigd op initiatiedagen ter promotie van de sport.
D. Sport op school
Tijdens de schoolsportdagen kunnen de kinderen kennismaken met minder bekende sporten. Dit aanbod
is aangepast aan de doelgroep. De minder bekende
sporten en grote sportevenementen kunnen tijdens
de schoolmomenten aan bod komen (tijdens middagsport, gespreksmomenten in de klas, gastspreker,
projecten,…).
De gemeente organiseert enkele dagen per jaar
sportmomenten voor/met personen met een handicap al dan niet in samenwerking met bovenlokale initiatieven.
E. Aandacht voor sport door/met andersvaliden
De gemeente vindt het haar taak om onder meer
reguliere clubs aan te moedigen tot de oprichting van
een G-werking, andersvaliden te informeren over de
mogelijkheden tot G-sporten en een aanzet te geven
tot ‘Start tot G-sport(en)’. Voor dit laatste wordt
in het bijzonder gekeken naar de mogelijkheid tot
een initiatief binnen de gemeente voor de volgende
sporten: tennis, badminton, basket en wielrennen.

F. Aandacht voor de niet-georganiseerde sporten
en een laagdrempelig sportaanbod
De gemeente wil inzetten op een innovatief,
laagdrempelig activerend sportaanbod met het oog
op een levenslange beweeg- en sportparticipatie en
met bijzondere aandacht voor niet-georganiseerde
sporten en kansengroepen. Via de gemeentelijke
informatiekanalen, maar ook via de sportclubs, de
scholen en verenigingen moeten ‘nog-niet-sporters’ gestimuleerd worden om aan sport te doen en
bewust gemaakt worden van de noodzaak om
gezond te bewegen: sportsnacks, themakampen die
sport en spel combineren, verlaagd inschrijvingsgeld voor sportactiviteiten voor mensen met een
Omnio-statuut, schoolsportdagen, seniorensportdagen, ‘Start-to-sport’-initiatieven en een (jaarlijkse)
promotieactiviteit voor ledenwerving voor sportclubs in samenwerking met de sportraad.

4. FINANCIËLE ONDERSTEUNING

3. SPORT DIGITAAL

A. AED-toestel
Veiligheid tijdens het sporten is belangrijk. Daarom
wil de gemeente de sportverenigingen ertoe aan te
zetten een AED-toestel aan te schaffen. Om dit te
stimuleren zal ze de aankoop van een AED-toestel
opnemen in een subsidiereglement. Voor het gebruik
van AED-toestellen dient een opleiding voorzien te
worden. De gemeente zet de nodige stappen om een
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A. Online informatieplatform
De gemeente wil werk maken van een online informatieplatform waarop de actuele informatie van alle
Rotselaarse sportverenigingen te vinden is (uitslagen
wedstrijden, kampioenen… ).

#Rotselaar als recreatieve
aantrekkingspool in onze regio.

A. Sociale tarieven
De sociale tarieven voor deelname aan sportactiviteiten blijft bestaan en worden uitgebreid naar
alle sportactiviteiten (bijv. Omnio-statuut). Om dit
te promoten zal de gemeente de nodige campagne
voeren en nieuwe initiatieven nemen in samenwerking met de Gezondheidsraad en het OCMW.
B. Subsidies: opleiding scheidsrechters
De gemeente wil de subsidiëring van de opleiding van
scheidsrechters opnemen in een subsidiereglement.
Zo wil ze de plaatselijke sportclubs stimuleren om
de opleiding van scheidsrechter te volgen, eventueel
in samenwerking met de sportregio Winge-Demervallei.

5. VEILIG SPORTEN

JEUGD
1. ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN
VAN JEUGDWERK
A. Financiële ondersteuning
Door middel van subsidies wordt de werking van
de lokale jeugdwerkinitiatieven actief ondersteund.
De gemeentelijke Jeugddienst informeert de jeugdwerkinitiatieven over subsidies en procedures en
geeft ondersteuning bij het aanleggen van subsidiedossiers, opvolgen en beoordelen van subsidieaanvragen. Het gemeentebestuur streeft in zijn
beleidsplan volgende doelen na:
• werking- en erkenningsubsidie moderniseren
met aandacht voor specifieke en sociale doelstellingen;
• brandveiligheid integreren in lokalensubsidie en
zoeken naar externe subsidiemogelijkheden;
• doelstellingen fuifbeleid realiseren (veiligheid fuifzaal - preventie);
• eigen culturele initiatieven vanuit de verenigingen en Jeugdraad aanmoedigen, mogelijk koppelen
aan de fuifsubsidie en lokale activiteiten.
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B. Praktische ondersteuning
B.1. Materieel
Jeugdverenigingen en -huizen verdienen alle steun
op materieel, logistiek en financieel vlak.
Een bevraging naar de noden van jeugdverenigingen zal het aanbod van de uitleendienst optimaliseren. Samenwerking met de provinciale uitleendienst wordt gestimuleerd. De gemeente beheert,
promoot en volgt de werking van de uitleendienst
op. Ze voorziet een specifieke uitleendienst Jeugd
met bijvoorbeeld fuifkoffers, brandveiligheidkits,
geluid(registratie-)meters, fuifkoffers, kampkoffers,
…
De dienst cultuur beheert eveneens een algemene
uitleendienst in samenwerking met de dienst technische uitvoering. De Technische Uitvoeringsdienst
kan specifieke taken uitvoeren omdat ze beschikken
over gespecialiseerd materiaal. Jeugdwerkinitiatieven
kunnen daarom een beroep doen op de gemeente
voor praktische ondersteuning, onder meer vervoer
kampmateriaal, onderhoud groenvoorzieningen,
plaatsen/ophalen gemeentelijke infoborden, vervoer
zwaar materiaal, transport provinciale uitleendienst.

B.2. Vorming
De gemeente ijvert voor vormingsmomenten voor
goed opgeleide en kwalitatieve leiders van jeugdbewegingen, (speelplein-)monitoren en organisatoren evenementen (cursus EHBO, brandbestrijding,
geluidsmeting, stewards fuiven, …).
Er wordt over gewaakt dat deze initiatieven het
aanbod van de koepels van de jeugdwerkinitiatieven
kunnen verruimen. De gemeentelijke vormingssubsidie wordt gepromoot bij de jeugd.
B.3. Vrijwilligers
Het gemeentebestuur toont waardering voor de
actieve inzet van de jeugdvrijwilligers. In samenwerking met de Jeugdraad wordt bekeken hoe we
onze jeugdvrijwilligers in de toekomst bij elkaar
zullen brengen en met een dankfeest in de bloemetjes
zetten.

2. INFRASTRUCTUUR

Goed ingerichte, gezonde en (brand-)veilige infrastructuur voor onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen is een prioriteit. Het reglement ‘lokalensubsidie’ zal brandveiligheid mee opnemen als
concrete doelstelling. Een renteloze lening aan jeugdverenigingen en -huizen voor de bouw van lokalen
zal worden ingevoerd. De gemeentelijke Jeugddienst
coördineert de administratie en coacht jeugdwerkers
inzake de brandveiligheid en het onderhouden van
de jeugdlokalen.

#Renteloze lening voor jeugdverenigingen en –huizen voor de
bouw en renovatie van lokalen
A. Infrastructuur in de gemeente
De gemeente bekijkt samen met de Jeugdraad hoe
de gemeentelijke infrastructuur optimaal ten dienste kan worden gesteld van onze jeugd en jeugdwerkinitiatieven. Bijvoorbeeld: Sportoase, sportterreinen, Vrijetijdscentrum ‘De Mena’, Cultuurcentrum ‘Jack-Op’, scholen, jeugdhuizen, …)

B. Jeugdhuizen
De jeugdhuizen spelen een belangrijke rol in de
gemeente. Het jeugdhuis als baken van vernieuwende
jeugdcultuur en ontmoetingsplaats - laagdrempelig,
open voor iedereen, dicht bij huis – wordt gestimuleerd. De gemeente verleent ondersteuning van
JH Floere Bloes. Het verwerven van het omliggend
terrein wordt onderzocht in samenwerking met het
jeugdhuis. De werking van ‘JH Mena’ vindt plaats
in gemeentelijke infrastructuur. De gemeentelijke
Jeugddienst is het contactpunt en neemt een coördinerende functie op inzake werken en brandveiligheid.
JH Mena kan rekenen op de ondersteuning van de
gemeente inzake de werking van het jeugdhuis. De
buurtbemiddeling tussen het jeugdhuis en de buurt
blijft een prioriteit. Er wordt een afsprakennota
opgesteld tussen JH Mena en de gemeente omtrent
het gebruik van de locatie.

3. FUIVEN
Doel van het gemeentelijk fuifbeleid: fuiven in eigen gemeente door en voor onze jeugd. De jeugd
moet de ruimte en vrijheid hebben om te fuiven in
eigen gemeente. Bij fuiven speelt het aspect van de
veiligheid een belangrijk rol. De omgeving moet de
fuif kunnen dragen. De grootte van fuiven kan worden
afgebakend om het concept van ‘fuiven in eigen
gemeente’ ook in de nabije toekomst te blijven
garanderen. Samen met de Politie wordt een objectivering van veiligheidsmaatregelen voor fuiforganisatoren nagestreefd. Samen met de Jeugdraad
wordt gezocht naar effectieve ondersteuning voor
fuiforganisatoren in het uitwerken van een veiligheidsbeleid. Alle betrokkenen (fuiforganisatoren, Politie, gemeente, preventiedienst) komen op
regelmatige basis samen om het ‘fuiven in Rotselaar’
te evalueren met het oog op de toekomst.
De nieuwe fuifzaal is er gekomen op vraag van de
jongeren en staat ter beschikking van alle jeugdverenigingen. Het gebruik van de fuifzaal wordt
gestimuleerd. Samen met de jongeren kan de
nieuwe fuifzaal verder worden uitgebouwd tot de
ideale fuiflocatie in onze gemeente. Het huurreglement en de huurprijzen zijn belangrijk om de huur
van de zaal laagdrempelig te maken. Mogelijkheid is
om via subsidies stimulansen te geven om gebruik te
maken van de fuifzaal, bijvoorbeeld voor de inrichting / inkleding (thema) van de fuifzaal.
Een frequent, betaalbaar nachtvervoer blijft een
schakel in het mobiliteitsbeleid. We blijven ijveren
voor de uitbreiding van de nachtbussen tot 3 uur
en het inzetten van nachtvervoer op specifieke
momenten (bijvoorbeeld oudejaar).

De Jeugd- en Cultuurdienst spelen een ondersteunende rol bij het organiseren van evenementen en optredens. Ze helpen de verenigingen bij het
respecteren van het fuifreglement. Het fuifloket
staat ten dienste van onze erkende jeugdverenigingen. De Jeugddienst ondersteunt de organisatie van
fuiven en promoot de fuifkoffers, brandveiligheidkits
en de geluidsmeters.

#Evenementen ondersteunen met
fuifzaal, vorming van fuifcoaches,
nieuwe geluids(registratie)meter
4. ALCOHOL EN DRUGS

De gemeentelijke dienst Drugs- en Alcoholpreventie
werkt samen met de verenigingen en scholen nieuwe projecten uit rond de ontrading van drugs, tabak,
alcohol en geluidsoverlast.

5. JEUGDCULTUUR

De gemeente Rotselaar voert een actief beleid om
de aandacht voor en de beleving van jeugdcultuur
te verhogen. Dit gebeurt door het ondersteunen, 33
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actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden.
A. Projectsubsidies
Promoten en stimuleren van creatief gebruik projectsubsidies, in samenwerking met de Jeugdraad.
B. Organiseren van een cultureel evenement voor
kinderen/jongeren
Nieuwe en creatieve vormen van jeugdcultuur promoten en verbinden met andere (gemeentelijke)
culturele evenementen. Mogelijkheden van samenwerking met ‘RW X’ en het landschapspark of
Verdiep 2 worden onderzocht.
C. Aanbieden van culturele activiteiten in
bestaande jeugdinitiatieven en evenementen
De Jeugddienst legt een databank aan van goede
praktijkvoorbeelden voor cultuurprojecten en ondersteunt de bestaande (jeugd-)initiatieven om deze en
bestaande lokale activiteiten cultureel te verrijken.
Hiervoor wordt, indien mogelijk, samengewerkt met
landelijke of regionale initiatieven.

#Fuiven in eigen gemeente:
voor en door onze jongeren

6. INFO JEUGD EN INSPRAAK
JEUGD(RAAD)
De Jeugddienst heeft een belangrijke opdracht als
informatiepunt voor kinderen en jongeren: bundelen
en verspreiden van informatie. De Jeugddienst is het
eerste en laagdrempelig aanspreekpunt voor allerhande vragen rond jeugdinitiatieven. Het bestuur
waardeert de inzet van de Jeugdraad en houdt rekening met de suggesties en opmerkingen bij het uittekenen van het toekomstige jeugdbeleid. Jongeren
moeten hun verantwoordelijkheid nemen, maar de
gemeente moet hen ook de ruimte geven om die te
nemen.

#Buitenspeeldag uitbreiden tot
een grootse cultuur- en doedag
voor alle kinderen
7. SPEELTERREINEN EN SPEELBOSSEN
Groene, open ruimtes in de gemeente moeten worden
behouden.
A. Speelterreinen en speelbossen
Speelbossen garanderen bereikbare speelruimte in
34 de eigen buurt voor kinderen, jongeren en jeugdBeleidsplan
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gemeentelijke speelbossen Wezemaal en Werchter
ingericht. Kinderen en jongeren moeten kort bij huis
kunnen sporten, spelen en ravotten. Er wordt een
inventaris opgemaakt van percelen in de verschillende deelgemeenten die in aanmerking komen voor
inrichting van speelterreinen. Aan nieuwe verkavelingen wordt opgelegd om groenzones en (ingerichte)
speelterreinen te voorzien. Bestaande speelterreinen
/ speeltuigen worden door de gemeente goed onderhouden. De openbare ruimte in onze gemeente wordt
gezinsvriendelijk ingericht. Er wordt een masterplan
uitgewerkt voor speelruimte in Rotselaar en de regio
(samenwerken met omliggende gemeenten).
B. Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag wordt door de diensten Jeugd,
Sport en Cultuur uitgebreid tot een uniek totaalevenement voor kinderen (kleuters en lagere
school).

#Inrichten van speelbossen
en groene speelpleinen voor
de kinderen
8. KAMPEN
Rotselaar ontwikkelt een beleid voor kampen
van (jeugd-)verenigingen die in onze gemeente
plaats-vinden. Dit beleid wordt gepromoot via een
brochure.. De Jeugddienst is het contactpunt voor
kampen die plaatsvinden in Rotselaar (aanvragen,
kampvuren, toegang Ter Heide, milieuaanvragen).

9. VAKANTIE-INITIATIEVEN
De gemeente verleent een kwalitatief aanbod aan vakantie-initiatieven (speelpleinwerking De Schavuit,
sport- en doekampen, kinderopvanginitiatief Stekelbees). De gemeente stemt deze initiatieven op
elkaar af en voorziet een ruim en kwalitatief aanbod
tijdens de verschillende vakantieperiodes. Hierbij gaat
extra aandacht naar de belevingen en de specifieke
verwachtingen van onze kinderen. Er wordt flexibel
ingespeeld op de wensen van kinderen en jongeren,
maar ook op de vragen en noden van ouders.
A. Speelpleinwerking De Schavuit
• kwalitatieve speelpleinwerking met een gevarieerd aanbod en uitstappen;
• peilen naar interesses van kinderen en evaluaties van ouders;
• aantrekken, aanwerven en opleiden van kwalitatieve (hoofd-)animatoren;
• vorming voor (hoofd-)animatoren;
• groepsvorming stimuleren;
• promotie bij ouders en specifieke doelgroepen
(sociale en kwetsbare groepen);

KINDEROPVANG
1. BELEIDSCONTEXT

#Meer voorschoolse kinderopvang in
Rotselaar door betere samenwerking
met private initiatieven

Het kind staat centraal, niet de structuur.
Kwaliteitsvolle kinderopvang laat kinderen zich
spelenderwijs, in een geborgen sfeer, ontwikkelen
zonder te worden aangezet tot prestatiegerichte
activiteiten. Ouders kunnen gebruik maken van
een flexibele kinderopvang zodat ze hun professio-neel leven kunnen uitbouwen, werk zoeken of
een beroepsopleiding volgen. De zorg voor en de
opvoeding van een kind blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. Enthousiaste, goed opgeleide en
gemotiveerde opvangmedewerkers bieden een extra
stimulans voor kinderen en een ondersteuning voor
de ouders. De toegankelijkheid van de kinderopvang
- ook voor sociaal achtergestelde groepen – moet
gegarandeerd blijven. Een permanente aandacht om
uitsluiting tegen te gaan, is noodzakelijk.
De lokale kinderopvang behelst zowel de voorschoolse als de naschoolse opvang (binnen- en
buitenschoolse kinderopvang). Het omvat eveneens
alle initiatieven die tijdens de vakantieperiodes als
vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld speelpleinwerking
De Schavuit, sport- en doekampen) worden aangeboden.
De gemeente Rotselaar treedt op als coördinator,
facilitator en organisator. De gemeente blijft afhankelijk van het regelgevend en financieel kader dat de
hogere overheden creëren. Mogelijke samen-werkingsverbanden met externe partners worden onderzocht.

2. VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG
De gemeente Rotselaar neemt een coördinerende rol
inzake de voorschoolse kinderopvang op: onderzoek
naar de behoeften; aanbod in kaart brengen; nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan; informatie verschaffen aan de ouders. De gebruikers (gezinnen)
worden op een transparante wijze geïnformeerd over
het aanbod van voorschoolse kinderopvang in Rotselaar. Samenwerking met andere lokale overheden
behoort tot de mogelijkheden om het aanbod van
een regio zo optimaal mogelijk in kaart te brengen.
Kinderkribbe ‘De Hummeltjes’ biedt - met 59 erkende opvangplaatsen - een fundamentele bijdrage
aan het aanbod van voorschoolse kinderopvang in
Rotselaar. Er wordt ingezet op een goede professionele omkadering van het personeel. Kinderkribbe ‘De
Hummeltjes’ zal in haar werking rekening houden
met de specifieke noden van sociale kansengroepen.

Er zijn beschikbare gronden gereserveerd, onder
andere achter kribbe ‘De Hummeltjes’ en aan de
school in Werchter. De mogelijkheid voor nieuwe
opvanginitiatieven wordt onderzocht. Er wordt gepeild naar de noden en wensen van de actoren die
voorschoolse kinderopvang aanbieden. De gemeente
Rotselaar zal samenwerken met private initiatieven
en biedt steun aan zelfstandige onthaalouders,
minicrèches en kinderdagverblijven die zich in onze
gemeente vestigen. Wie als onthaalouder wenst te
starten kan bij de gemeente terecht voor inlichtingen en bekendmaking.
De vernieuwing van de accommodatie van Kind en
Gezin in de Langestraat wordt uitgevoerd.

3. NASCHOOLSE KINDEROPVANG
A. Basisprincipes 2014-2019
• kwalitatieve en flexibele kinderopvang voor en
na schooltijd;
• duurzame regeling die stabiliteit en duidelijkheid biedt aan de gezinnen;
• opvangaanbod voor alle scholen, net- 35
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overschrijdend;
• degelijke huisvesting voor buitenschoolse 2014-2019
kinderopvang;
De gemeente Rotselaar ondersteunt de vraag naar de
uitbreiding van het aanbod kinderopvang. Er wordt
bijkomende ondersteuning van de hogere overheden
gevraagd om deze uitbreiding mogelijk te maken.
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake naschoolse kinderopvang moet inspelen op de vernieuwde context van kinderopvang.
De gemeente Rotselaar investeert in infrastructuur
en zorgt dat het comfort en de veiligheid van de
gebouwen gewaarborgd blijft. De financiering van
de naschoolse kinderopvang is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ouders, de Vlaamse Overheid,
de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Rotselaar
en de onderwijsinstellingen. De gemeente Rotselaar
investeert jaarlijks fors in de werkings-middelen en
de omkadering van de buitenschoolse kinderopvang.
Een billijke spreiding van de kosten is noodzakelijk om
het voortbestaan van een kwalitatieve kinderopvang
te garanderen. Er wordt ingezet op vorming voor
iedereen die betrokken is bij de opvang van onze kinderen.

#Flexibele naschoolse
kinderopvang

B. Doelstelling
Het nieuwe beleid kinderopvang baseert zich op
4 principes: stabiliteit; duurzaamheid; kwaliteit;
informatie. De regiebevoegdheid van de gemeente
Rotselaar inzake de buitenschoolse opvang en vrije tijd
van lagere schoolkinderen omvat: de behoeften van
alle betrokken actoren onderzoeken; het aanbod in kaart brengen; nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan; opvangnetwerken opzetten;
doelstellingen voor het opvangnetwerk formuleren en bewaken; de kwaliteit van het aanbod bevorderen. In samenwerking met de
Landelijke Kinderopvang en alle scholen van Rotselaar
zal een situatieschets worden opgesteld die de
evolutie van de kinderopvang en de leerlingencijfers
van de scholen in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk
om tendensen vast te stellen en in te spelen op
nieuwe evoluties. Een structureel overleg tussen de
Landelijke Kinderopvang en de gemeente Rotselaar
brengt alle betrokkenen samen omtrent de werking /
financiën, infrastructuur en veiligheid. Er wordt een
inventarisatie opgemaakt van de opvangaccommodatie met een stappenplan voor de meest urgente
ingrepen (veiligheid, brand- en toegangsbeveiliging)
en een onderhoudsplan voor duurzame investeringen. De nadruk ligt op een kwaliteitsvolle opvang
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verder ontwikkeld voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad. Voor de oudere kinderen
(tweede en derde graad lager onderwijs) staat de
webfunctie centraal. Dit omvat de mogelijkheid
om deel te nemen aan georganiseerde naschoolse
activiteiten. Hierbij kan een ruim aanbod van
locaties in de gemeente worden gebruikt. Het aanbod van deze activiteiten zal worden uitgebouwd
en aansluiten bij de school en bestaande kinderopvangen vrijetijdsmogelijkheden. De geïntegreerde
benadering maakt de noodzakelijke ruimte vrij
voor de jongste kinderen binnen de buitenschoolse
kinderopvang (Stekelbees).

4. INFORMATIE KINDEROPVANG
De gemeente werkt een actuele informatiefiche uit
over het aanbod van kinderopvang in Rotselaar. Op
basis van deze informatie kan een analyse worden
gemaakt van de actuele situatie.
De gezinnen worden op de meest accurate manier
geïnformeerd over het aanbod van voor- en naschoolse kinderopvang. Het is de bedoeling om
een begeleidingsparcours uit te werken waarbij de
ouders tijdens de verschillende levensfasen van hun
kind worden geïnformeerd over het aanbod van
kinderopvang.

Alle gezinnen met een nieuwe bore-ling ontvangen
informatie rond kinderopvang.
De gemeente realiseert een (digitaal) Loket
Kinderopvang. Ouders met kinderen kunnen er
terecht voor alle informatie omtrent kinderopvang
in onze gemeente. Het Loket centraliseert het aanbod en ondersteunt ouders om een opvangplaats te
vinden. Wie als onthaalouder wenst te starten kan bij
het Loket Kinderopvang terecht voor inlichtingen en
bekendmaking. De werking van het Loket Kinderopvang mag de toegang van maatschappelijk kwetsbare gezinnen tot het aanbod van kinderopvang
niet bemoeilijken. Er wordt samengewerkt met het
Sociaal Huis of Huis van het Kind.

5. HUIS VAN HET KIND
De oprichting van het ‘Huis van het Kind’ wordt
onderzocht in samenwerking met de diensten van
Kind & Gezin. Mogelijk biedt een samenwerking
met het Sociaal Huis en het Loket Kinderopvang een
kader voor de oprichting van het Huis van het Kind.
De gemeente besteedt aandacht aan openbare
ververskamers in publieke gebouwen en horecagelegenheden.

#Een ruim aanbod van ontspannende
vakantie-initiatieven met
kwaliteitsbevraging bij de ouders
6. TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG
De gemeente richt de focus op een netwerk van
kinderzorg en -opvang dat laagdrempelig en toegankelijk is. Er moet voldoende aandacht uitgaan naar
de specifieke noden van kinderen in buitengewone
situaties (ziekte, handicap, armoede). De uitwisseling van expertise en informatie tussen de gemeente
en de diensten van het Sociaal Huis, Kind en Gezin,
Landelijke Kinderopvang zal hier concreet toe
bijdragen. Binnen de integrale context van de
kinderopvang gaat er extra aandacht naar de toegankelijkheid voor kansengezinnen met specifieke
noden. In het beleidsplan wordt de sociale functie
van de kinderopvang als doelstelling opgenomen.
Ook de private kinderopvanginitiatieven worden
gestimu-leerd om, binnen hun werking, aandacht te
besteden aan het sociale karakter van hun dienstverlening en in het aanbod ruimte vrij te houden voor
kansengroepen. Er wordt eveneens extra aandacht
besteed aan de mogelijkheden om zieke kinderen op
te vangen.

ONDERWIJS
1. BELEIDSCONTEXT
Kwalitatief onderwijs in eigen gemeente blijft een
belangrijke troef van onze gemeente. Door in dialoog te gaan met de verschillende scholen in onze
gemeente realiseren we voor alle kinderen ‘onderwijs op maat’ van Rotselaar.

2. KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR
ELKE LEERLING
Voor elke leerling in het basisonderwijs wordt kwalitatief onderwijs aangeboden. Daartoe worden de
nodige middelen voorzien voor pedagogische ondersteuning. Tevens wordt ook aandacht besteed en
worden middelen voorzien voor nascholing van leerkrachten en directies zodat ze blijvend up to date zijn.
Grote klassen dienen met beleidsuren ondersteund
te worden (binnen de budgetenveloppe) opdat o.a.
leerlingen met zorgbehoeften op de juiste manier
kunnen geholpen worden.

3. SCHOOLINFRASTRUCTUUR
De schoolinfrastructuur moet optimaal benut
worden (brede school). Er zijn stijgende behoeften aangaande opvang en naschoolse activiteiten
(toneel, PC lessen, muziek, culturele activiteiten, ..).

KUNSTONDERWIJS

#Investeren in kwalitatief
onderwijs op maat van elke leerling
Vanuit het schoolbestuur kunnen we door het naschools ter beschikking stellen van onze schoolinfrastructuur mee een oplos-sing aanbieden voor deze
uitdaging.

4. LEERUITSTAPPEN
De gemeente wil verder investeren in leeruitstappen. Ze wil investeren in een netoverschrijdend leerlingenvervoer voor de zwemlessen en de schooluitstappen.

5. LEERLINGENPARTICIPATIE
Leerlingenparticipatie mag omhoog! Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om ook de leerlingen
nauw te betrekken bij het beleid. Met de installatie
van een Kindergemeenteraad in samenwerking met
de basis-scholen willen we de participatie van onze
kinderen verhogen.
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#Inzetten op kwalitatief
kunstonderwijs

1. BELEIDSCONTEXT
Het kunstonderwijs biedt kansen om persoonlijke, creatieve talenten te ontdekken en verder te ontplooien.
Het kunstonderwijs kan hiervoor gebruik maken van twee vestigingen met een degelijke infrastructuur in
Werchter en Rotselaar-Heikant.

2. KWALITATIEF KUNSTONDERWIJS
De gemeente Rotselaar biedt, samen met de Hagelandse Academie, kwalitatief onderwijs aan en speelt in op
nieuwe tendensen:
1) zowel inzake ‘Beeldende Kunst’ als ‘Muziek en Woord’;
2) op verschillende locaties met twee hoofdvestigingen in Werchter en Rotselaar-Heikant;
3) voor : - lagere graad:
- middelbare graad:
- volwassenen (beeldende kunst in academie Werchter).
Er worden voldoende middelen voorzien om deze opdracht waar te maken. De nieuwe infrastructuur in
Rotselaar-Heikant krijgt nieuwe meubels die aansluiten bij de stijl van het nieuwe gebouw.

#Infrastructuur en middelen voorzien ter ondersteuning
van onze creatieve inwoners

SOCIAAL BELEID
1. BELEIDSCONTEXT
De gemeentelijke bevoegdheden gezondheid, senioren, gezin, personen met een handicap, welzijn en het
beleidsdomein OCMW worden beschreven onder het deel ‘Sociaal Beleid’.

2. GEZONDHEID

De gemeente Rotselaar legt de nadruk op een
gezonde levensstijl in een gezonde leefomgeving.
Het gemeente- en het OCMW-bestuur ontwikkelen
een samenhangend beleid dat elke inwoner kansen
biedt en stimuleert om een gezond leven te leiden
in een gezonde omgeving. Binnen het ondertekende
‘Charter Gezonde Gemeente’ zullen, samen met de
Gezondheidsraad en LOGO nieuwe gezondheidsinitiatieven worden ontwikkeld.

#Rotselaar als
Gezonde Gemeente
A. Dementie
Steeds meer worden we geconfronteerd met
personen met dementie. Het gemeentelijk beleid
besteedt extra aandacht aan mensen met dementie
en hun naaste omgeving. Daarvoor worden specifieke
38 acties, onder meer in samenwerking met LOGO,
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opgezet.

A. Overleg en sensibilisatie
Rotselaar heeft een actieve raad voor personen met
een handicap. De raad is de centrale partner bij het
uitwerken van beleid omtrent personen met een
handicap. Ook de plannen voor verbouwingen van
infrastructuur en heraanleg van wegen zullen met de
Raad besproken worden.
Lokale handelaars worden gestimuleerd om bijzondere aandacht te besteden aan personen met
een handicap. Immers: kleine aanpassingen kunnen de toegankelijkheid aanzienlijk verbeteren. Ook
verenigingen en scholen worden gestimuleerd om
personen met een handicap te integreren binnen
hun dagelijkse werking, onder meer door middel van
cursussen en sensibiliseringsacties.

#Nauwe samenwerking met de
raad voor personen met een
handicap in het organiseren van
activiteiten
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B. (Kans-)arme milieus
Uit studies blijkt dat gezondheidsproblemen en de
gebrekkige toegang tot gezondheidszorg zich vooral
in (kans-)arme milieus situeren. Het gemeentelijk
beleid, in het bijzonder het OCMW, is hiervoor extra
alert.
C. Drugs- en alcoholpreventie
Rotselaar blijft de voortrekker in de intergemeentelijke samenwerking ‘Drugs- en Alcoholpreventie’. (zie
ook jeugdbeleidsplan)

#Organisatie en promotie van
gezondheidsbevorderende
initiatieven
3. PERSONEN MET EEN HANDICAP

De gemeente wil alle Rotselaarse personen met een
handicap actief betrekken en laten deelnemen aan
alle aspecten van het maatschappelijk leven.

B. Mobiliteit
Met de NMBS wordt overlegd over de verhoging van
het perron in Wezemaal. Hierdoor zal de toegankelijkheid van het station toenemen.
Rotselaar stapt mee in het proefproject ‘Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer’, waarbij er één
centraal inbelpunt komt. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen er terecht voor informatie en
krijgen er een gepast antwoord op hun specifieke
mobiliteitsvragen.
C. Infrastructuur
De gemeente inventariseert alle parkeerplaatsen
voor personen met een handicap en bekijkt of het
aantal parkeerplaatsen voldoende is. Bij de heruitgave van een stratenplan worden deze parkeerplaatsen duidelijk aangeduid.
Het stoepenplan maakt een lijst van alle stoepen.
Bij geplande werken zal er telkens een controle
gebeuren en worden minder toegankelijke stoepen
vernieuwd of heraangelegd.
Het Abenopad wordt verbeterd en heraangelegd
tussen de Toren en de Meander.

#Heraanleg Abenopad

D. Financieel
Het OCMW voorziet een budget voor een toelage
aan ouders van kinderen met een handicap.
E. Woonbeleid
Bij de eventuele bouw van nieuwe (sociale) woningen wil het bestuur een aantal aangepaste woningen
voor personen met een handicap voorzien.

4. SENIOREN
De gemeente wil alle Rotselaarse senioren, actief
of niet-actief, laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.
A. Activiteiten
De gemeente zal de Seniorenraad blijvend ondersteunen bij hun werking en de organisatie van
activiteiten: seniorenfeest, petanquetoernooi e.d.
Samen met de Seniorenraad wordt bekeken welke
ruimte geschikt is als ontmoetingsplaats voor senioren. De activiteiten - speciaal voor senioren - zullen
worden aangeduid in de Uit-kalender. Voor seniorenactiviteiten kunnen ook de digitale borden worden
gebruikt. Informatie en activiteiten speciaal voor
senioren krijgen een herkenbare plaats in de LDCkrant en Info Rotselaar.
Het bestuur stimuleert de samenwerking tussen de
Seniorenraad, seniorenverenigingen en de residentiële opvang in de W. Z. C.-assistentiewoningen in de
gemeente.
Het lokaal dienstencentrum van het OCMW biedt
activiteiten aan voor senioren. Deze activiteiten
kunnen ook in de andere deelgemeenten en waar
mogelijk in samenwerking met de plaatselijke
verenigingen worden voorzien. In de bibliotheek
zullen, in samenwerking met het Lokaal Diensten
Centrum, (computer)lessen worden georganiseerd. De boekendienst aan huis en de W.Z.C. wordt
behouden en nog verder uitgebouwd.
Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur ‘een week
voor de senioren’. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de seniorenraad en in samenwerking met
bijvoorbeeld de seniorenverenigingen, het lokaal
dienstencentrum van het OCMW, Sportoase,
de bibliotheek en de middenstand.
B. Woonbeleid
Bij de eventuele bouw van nieuwe (sociale)
woningen worden aangepaste woningen voor senio-

#Ondersteuning
seniorenraad en de seniorenverenigingen

#Organisatie
week van de senioren
ren voorzien en rekening gehouden met de behoefte
om woningen voor levenslang wonen te creëren.
C. Vereenzaming
Om vereenzaming van senioren (door hun beperkte
mobiliteit en het wegvallen van hun sociaal netwerk)
tegen te gaan, zal een telefoonproject worden opgestart. Naast het versterken van het sociaal netwerk
heeft dit een belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie. Zo kunnen onder meer zorgbehoevendheid,
slechte huisvesting en armoede opgespoord worden.
Ook de bewonersdiensten worden betrokken bij
projecten om vereenzaming van senioren tegen
te gaan. De bewonersdiensten kunnen (speciale)
initiatieven nemen die specifiek gericht zijn op de
senioren in hun buurt.

5. GEZINNEN EN KINDEREN
Rotselaar is een jonge, dynamische, kindvriendelijke
gemeente. Het bestuur zal de nodige aandacht be- 39
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gezinnen worden geconfronteerd.

#Aandacht voor o.a. kinderopvang,
jeugdwerking en (kunst)onderwijs
binnen het gezinskader
A. Extra aandacht voor gezinnen bij de verschillende beleidsdomeinen
Onze gezinnen komen in contact met een breed palet
van beleidsdomeinen, zoals: kinderopvang, (kunst-)
onderwijs, jeugd(-beweging), sport, verkeersveiligheid, wonen, welzijn, milieu en het verenigingsleven.
Bij het uittekenen van nieuw gemeentelijk beleid
wordt in het bijzonder rekening gehouden met
het welzijn van de gezinnen. Alle gezinsvormen en
-samenstellingen verdienen onze aandacht.
Speciale aandacht gaat hierbij ook uit naar (kans-)
arme gezinnen.

B. Opvoeding
Opvoedingsondersteuning vraagt een globale aanpak vanuit verschillende hoeken. De bestaande
initiatieven worden gebundeld en verder uitgebouwd
(jeugd, bibliotheek, gezinnen, OCMW). Samenwerking met externe partners is mogelijk om het aanbod
van opvoedingsondersteuning uit te breiden naar de
gezinnen.
Met de vertegenwoordigers van de Gezinsbond zal
structureel overleg worden georganiseerd. Ze zijn de
vertegenwoordigers van de gezinnen en kunnen het
beleid nuttig advies verlenen. Er wordt voldoende
aandacht gegeven aan kinderopvang (zie deel
kinderopvang)

#Regelmatig structureel
overleg met de Gezinsbonden
6. WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
Iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen,
degelijk onderwijs, goede en betaalbare huisvesting,
gezondheidszorg en maatschappelijke bijstand en
dat alles in een veilige omgeving.
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A. Dienstverlening
De basisopdracht van een OCMW is de sociale dienstverlening. In Rotselaar hebben we al een jarenlange
traditie van hulpverlening voor de meest kwetsbaren
in onze samenleving. Voor de komende jaren willen
we deze activiteiten verderzetten en er tevens voor
zorgen dat elke inwoner goed geïnformeerd is over
de sociale mogelijkheden:
• voldoende aandacht besteden aan nieuwe
hulpverleningsinzichten en stromingen om de
diverse en complexe hulpvragen te kunnen blijven
beantwoorden in onze snel veranderende samenleving;
• inzetten op meer groepswerkingen in de
hulpverlening. Als verlengstuk van de individuele
begeleiding, maar ook preventief bijv. budgetbegeleiding bij risicojongeren (zie Federale prijs
aan Social);
• mensen op een eenvoudige manier informeren
over de mogelijke hulpverlening die we kunnen
aanbieden;

#Blijvend inzetten op groepswerking
zodat mensen in armoede
gemakkelijker kunnen participeren
in onze maatschappij

• de expertise van de andere beleidsdomeinen
delen door regelmatig te overleggen (senioren kinderopvang - gezondheid…);
• afspraken maken met school, sport en cultuur om rekening te houden met de gezinnen en
kinderen in moeilijke omstandigheden;
• We organiseren repaircafés en tweedehandsbeurzen om materialen en kledij een tweede kans
te geven.
• in ‘Het Huis van het Kind’ bundelen we het
dienstenaanbod rond de ontwikkeling, gezondheid
en opvoeding van kinderen (zie ook beleidsplan
kinderopvang). Daarnaast richten we ons op specifieke problemen:
• kinderarmoede actief opsporen en vroeger aanpakken;
• samenwerken en uitbouwen van projecten rond
kinderarmoede met andere organisaties;
• zoeken naar een mogelijke partner voor de uitbreiding van opvangmogelijkheden voor kinderen
in onze gemeente (zie beleidsplan kinderopvang).
• activeringsbeleid werklozen.

#Actief opsporen
van kinderarmoede
B. Sociaal woonbeleid
Het is ook een opdracht van het OCMW om wonen
en energie voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
te houden voor de meest kwetsbaren.
Er is een structureel tekort aan betaalbare geschikte woningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang en ook het sociaal verhuurkantoor kan
niet aan alle noden voldoen.
• We maken via alle mogelijke kanalen het SVK
kenbaar zodat huiseigenaars gemakkelijker de stap
zetten om samen te werken met het SVK.
• Acties ondernemen om mensen te leren om
zuiniger om te gaan met energie. Energie is vaak
een hele grote hap uit het gezinsbudget.
• Actief promoten van de mogelijkheden van het
FRGE.
• Aandacht in woonprojecten voor betaalbare en
energievriendelijke huurwoningen.
• We organiseren een wooninfopunt in het
dienstencentrum in Werchter

C. Dienstverlening aan huis en vrijwilligerswerk
Een derde belangrijke taak van het OCMW is de
senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden en te ondersteunen. Door het aanbieden van verschillende thuisdiensten en andere maatregelen is dit haalbaar.
• We werken het beleid rond mantelzorg verder
uit en zorgen voor infosessie voor mantelzorgers
en andere initiatieven (verwendag, uitstap…).
• We blijven warme maaltijden aanbieden en
zorgen dat de gekozen formule voor elke zorgbehoevende haalbaar is.
• Vrijwilligers zijn een belangrijke groep in de
welzijnssector, we breiden de mogelijkheden uit en
zoeken andere samenwerkingsvormen (bijv. buurtnetwerken uitbouwen, samenwerken met buurtwijken en verenigingen).
• Telefoonproject uitbouwen met vrijwilligers als
methodiek om vereenzaamde ouderen te bereiken
en ook de sociale controle te verhogen.
• Het is de bedoeling om senioren zo lang
mogelijk zelfstandig, kwaliteitsvol en veilig thuis te
laten wonen. We gaan op zoek naar andere samenwoningmogelijkheden. (vb. kangoeroewonen).

D. Samenwerking gemeente en OCMW
Tot slot streven we naar een verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW. Dit kan een
belangrijke meerwaarde bieden voor beide besturen
en op termijn een financiële besparing opleveren.
Ook de uitwisseling in de verschillende domeinen
kan de expertise op verschillende vlakken verhogen:
• door schaalvoordelen is er meer effectiviteit
met gelijke of lagere kosten;
• betere dienstverlening voor de inwoners;
• kostenbesparend.
Het uitbouwen van samenwerkingsvormen dient
projectmatig aangepakt te worden met gezamenlijke en duidelijke doelstellingen vanuit de twee
besturen.
Anderzijds moet er een gestructureerd overleg
blijven bestaan, zowel op bestuurlijk als ambtelijk
niveau. (o.a. lokaal overleg sociale zaken.

#Vrijwilligers onmisbaar
in welzijnssector

NOORD-ZUIDBELEID IN ROTSELAAR

Met het Noord Zuid beleid in Rotselaar bedoelen we alle inspanningen die op het vlak van ontwikkelingssamenwerking gebeuren in onze gemeente. In Rotselaar is er al een lange traditie en ervaring wat ontwikkelingsamenwerking betreft en kunnen we al jaren rekenen op een sterke adviesraad (GROS) vele vrijwilligers en
een enthousiaste fairtradetrekkersgroep. Noord – Zuid problematiek heeft een grote aantrekkingskracht, we
merken dat steeds meer jonge mensen initiatieven nemen om actief aan ontwikkelingssamenwerking te doen.
Daarnaast worden er in verschillende scholen projecten georganiseerd en wordt er veel aandacht besteed aan
ontwikkelingseducatie. Door de aanwezigheidspolitiek vanuit de GROS op allerhande evenementen willen we
ook mensen bewust maken van solidariteit en betrokkenheid op het wereldgebeuren.
Voor de volgende bestuursperiode willen we ons toespitsen op 3 verschillende vlakken.

1. AMBTENAAR NOORD-ZUIDBELEID
Een ambtenaar Noord-Zuid die de administratie kan overnemen van de vrijwilligers die in de GROS zetelen.
• Het Noord-Zuid thema aan bod laten komen op de verschillende infokanalen.
• De samenwerking verhogen tussen de verschillende lokale spelers (scholen, verenigingen, individuen,
plaatselijke comités).
• Ondersteuning van de 11.11.11 actie
• De ambtenaar is de verbindingspersoon tussen de gemeente en de burgers en de verschillende verenigingen die met Noord-Zuid thema’s bezig zijn.

#Organisatie
hulpverleningsprojecten
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2. ROTSELAAR EEN FAIRTRADEGEMEENTE

Eerlijke handel wordt voorop gesteld in het aankoopbeleid van de gemeente. Bovendien wordt er, waar
mogelijk, rekening gehouden met ecologische duurzaamheid en de klimaatimpact van producten. Ook op
financieel vlak is er aandacht voor ethisch beleggen. We kiezen om FairTrade producten te gebruiken in de
gemeentelijke infrastructuur en de scholen. We promoten en ondersteunen ook de streekeigen producten
van onze landbouwers en fruittelers. Het behalen van de titel ‘Straffe streekgemeente’ speelt hierin een
belangrijke rol. We mikken met onze acties op verschillende doelgroepen om zoveel mogelijk mensen te laten
kennismaken met de FairTrade gedachte:
• FairTrade ontbijt
• Aanwezigheid op de wijnfeesten
• Promoten van streekproducten en FairTrade producten
met geschenkmanden
• Koken met FairTradeproducten
• Acties in de scholen

3. NOORD-ZUIDBELEID

We kunnen stellen dat we als gemeente hier een
viertal rollen te spelen hebben:
A. Bewustmaking
Vermits we als beleidsverantwoordelijken dicht
bij de mensen staan, is het onze taak om de
aandacht te vestigen op Noord-Zuid thema’s en dit te vertalen naar concrete acties. Bv.
de 11.11.11 actie en andere solidariteitsacties.
42 We willen eveneens verenigingen een forum bieden
Beleidsplan
via de gemeentelijke infokanalen.
2014-2019

#Bewustmaking
Noord-Zuid thema’s
B. Voorbeeldfunctie
Binnen onze eigen gemeentegrenzen is er aandacht voor duurzaamheid, ethisch beleggen en is er
lokaal opvanginitiatief waar politiek vluchtelingen
een veilig onderkomen vinden en zich welkom
voelen.

#Promotie fairtradeen streekproducten

C. Ondersteunend naar initiatieven
Verschillende projecten in het Zuiden worden door
de gemeente financieel ondersteund, Deze projecten hebben telkens een band met onze gemeente
en worden gedragen door meerdere inwoners. De
laatste jaren krijgen we heel wat aanvragen voor
financiële steun van individuele jongeren met een
concrete project. Hiervoor willen we een nieuw
reglement maken.
Bv. Gemeentelijke accommodatie gratis ter beschikking stellen als een activiteit tot doel heeft om
een internationaal ontwikkelingsproject te ondersteunen.
D. Geïntegreerd beleid
We willen een brede betrokkenheid van verschillende gemeentelijke diensten, jeugd, cultuur, milieu,
OCMW, scholen.

