
'STEM GROEN WANT 
ROTSELAAR HEEFT NOOD AAN 
EEN FRISSE, GROENE WIND'


Als lijsttrekker heb ik de ambitie om Rotselaar met Groen te 
besturen. Groen Rotselaar is een sterk team, met ervaren 
rotten en enthousiaste nieuwkomers. En vooral: gewone 
mensen met een hart voor hun dorp.

We hebben in Rotselaar nood aan open ruimte en groen voor 
meer zuivere lucht en rust. 
We zorgen ervoor dat je gezond en actief oud kan worden in jouw 
dorp en dat je de zorg krijgt die je verdient. 
We creëren meer ruimte voor spelende kinderen en feestende 
jongeren. Fietsers en voetgangers krijgen meer aandacht en 
komen op de eerste plaats.
Wij gaan voor een menselijker, eerlijker, gezonder en groener 
beleid. Voor jou, onze ouderen en onze kinderen, want iedereen 
heeft recht op een leefbaar dorp!

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Werchter  Rotselaar  Wezemaal

HERWIG PIERRE
LIJSTTREKKER



Jij krijgt meer inspraak over je dorp. We zoeken een 
evenwicht om Werchter leefbaar te houden en de open 
ruimte er daadwerkelijk te beschermen, ondanks de nieuwe 
bouwprojecten. Het dorp is een geheel en moet zo worden 
aangepakt, ook op het vlak van mobiliteit.

Werchter rockt, maar het landschapspark is ook van 
jou. We willen een vertegenwoordiger van het dorp in 
het provinciale overleg over het masterplan Rock 
Werchter, net zoals het behoud van het festival, maar 
dan zonder enorme ecologische voetafdruk!

We steunen en promoten lokale (bio)producten. We 
ondersteunen de biomarkt en de bioboeren.

Goed openbaar vervoer, zoals een snelbus tussen 
Werchter en de stations van Haacht en Aarschot, 
zorgt voor vlottere verplaatsingen. Een gescheiden 
fietspad tussen Werchter en Rotselaar maakt veilige 
en duurzame mobiliteit per fiets mogelijk.


 Rotselaar heeft nood aan een 
menselijker, eerlijker, gezonder beleid. 

Met een andere aanpak versterken we 
onze woonkernen: meer woningen in het 
centrum, maar met respect voor wie er 
vandaag woont. Een plek waar buren, jong 
en oud, elkaar ontmoeten. 

We willen mantelzorgers beter ondersteunen 
en de natuur en de open ruimte behouden. 
Fietsers en voetgangers staan centraal en we 
maken van Rotselaar een klimaatneutrale 
gemeente.

WERCHTER





WEZEMAAL ROTSELAAR

De Wijngaardberg is van jou en mij. Hij bepaalt het 
dorpszicht en bundelt natuurontwikkeling, duurzame 
fruitteelt, erfgoed door de mooie stenen muur en de 
ijzerzandsteengroeves. Het is een plaats om te wandelen, 
te ravotten en te sporten. Dat willen we samen koesteren!

Een dorp met uitzicht én met toekomst! We willen een 
leefbare en levende dorpskern, waar jong en oud zich 
goed voelt.

Iedereen heeft recht op een warm nest. Of je nu wil 
kopen of huren: we willen meer betaalbare 
woningen.

Ouderen hebben recht op goede zorgen en een 
sociaal leven. Het woonzorgcentrum moet beter 
worden afgestemd op het dorpsleven en 
mantelzorgers verdienen meer ondersteuning.

Jij bepaalt mee hoe Wezemaal er morgen uitziet. 
Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: 
inspraak en transparantie zijn de regel.

Elke inwoner, jong of ouder, moet zich vlot en veilig 
kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen 
de ruimte en de voorzieningen die ze verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur en 
de kostbare open ruimte en zorgen voor toegankelijk 
groen op wandelafstand. Waar eerder de 'domme 
omleiding' was ingetekend, vinden wij een pluktuin of 
een openbare boomgaard veel nuttiger. En leuker!

Rotselaar kan een verschil maken voor het klimaat. 
Of het nu gaat om hernieuwbare energie, 
afvalbeheer, minder uitstoot van schadelijke stoffen 
of gezonde voeding uit de buurt: Groen Rotselaar 
neemt het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.



ROTSELAAR
www.groenrotselaar.be
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HERWIG PIERRE                               Rotselaar-Heikant
gemeenteraadslid
lesgever&ontwikkeling screeningsmethodiek VDAB
48 jaar

LIESBET SERNEELS                                        Rotselaar
OCMW-raadslid
begeleidster volwassenen met mentale handicap
46 jaar

BART LEMMENS                                              Wezemaal

chief information officer
47 jaar

ILSE VERVLOESEM                                           Werchter
communicatieverantwoordelijke         
43 jaar

PIETER PHILTJENS                                         Wezemaal

account manager industry                     
46 jaar

SIMONNE VANDEWAERDE                             Rotselaar
lector gezinswetenschappen 
onderzoeker Odisee            
58 jaar

JAN VAN DEN BROECK                                     Werchter

hookup medewerker                                
60 jaar

MIEKE COECKELBERGH                                  Werchter
psychiatrisch verpleegkundige 
vormingswerker    
62 jaar

PIETERJAN WINDERICKX                              Rotselaar

leerkracht geschiedenis 
32 jaar

ILSE VANDEWAERDE                                       Rotselaar
regiomanager Landelijke Kinderopvang          
45 jaar

LOU SCHREURS                                                 Rotselaar
student kmo en ondernemen, dj en scout
19 jaar

HANNAH BUELENS                        Rotselaar-Heikant

student communicatie, scout 
19 jaar

IEF VERLAENEN                                            Wezemaal

supply chain planner bij AUSY
34 jaar

GILBERT GOOVAERTS                                    Werchter

gepensioneerd en biobakker
68 jaar

ROOS DE FRAINE-VALEMBOIS                    Rotselaar

gepensioneerde vroedvrouw 
69 jaar

MIEKE MATTHIJS                                            Rotselaar

mantelzorger, gepensioneerd
71 jaar

RAF VERSCHRAEGEN                                     Werchter
instructeur voor opleiding 
werkzoekenden en anderstaligen
60 jaar

MARLEEN DARON                                           Rotselaar
patiëntenplanning Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen
60 jaar

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

GEERT GROFFEN                                            Rotselaar

ecologische en duurzame kok
44 jaar

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

HANS VAN HYFTE                                           Rotselaar

verzekeringsagent 
56 jaar

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

SIGRID ZAMAN-TALLON                                Rotselaar
hulp bij het veredelen van nieuwe appel- en 
perenrassen
46 jaar

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

SOFIE DE HERT                                              Wezemaal

sociaal verpleegkundige 
36 jaar

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DIRK VANSINTJAN                                          Rotselaar
projectmedewerker duurzame energie 
Ecopower en REScoop.eu 
59 jaar

RELINDE BAETEN                                           Rotselaar

communicatieverantwoordelijke
59 jaar

JEROEN DEGENT                                            Rotselaar
zingende en dj'ende kinderbegeleider
opvoeder en gemeenteraadslid
33 jaar
NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenrotselaar.be/doe_mee                        
Simonne Vandewaerde, voorzitter
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Ik begeleid volwassenen met een mentale handicap die 
samenwonen in een leefgroep in Wezemaal. De uitdaging in mijn 
job is de bijzondere communicatie en mobiliteit. 

Als vakbondsafgevaardigde zorg ik voor mensen die zorgen. Sinds 
2014 ben ik OCMW-raadslid. 

Ik woon in Rotselaar en ben actief bij Femma en de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Van bij 
aanvang werkte ik mee aan de Fairtradegroep. Ik ben lid van 
Natuurpunt en de Fietsersbond.


Ik ben IT-manager bij het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. 
Als actief sporter organiseer ik bij de Wezemaalse 
Tennisclub onder meer mee het clubkampioenschap. 

Samen met mijn betreurde vriend Erwin voerde ik achter de 
schermen en mét succes intensief strijd tegen het 
volbouwen van het beschermde natuurgebied langs de 
Heirbaan. 

Ik ben een dossiervreter en ik draag graag mijn steentje bij 
om de verdere teloorgang van open ruimte te voorkomen.


Ik zet me al lang in voor meer natuur, meer bomen en 
meer beestjes. Behoud van onze schaarse open 
ruimte en aandacht voor natuur in eigen buurt zijn 
mijn drijfveren. Daarom ijver ik ook voor duurzame 
lokale consumptie want bio en lokaal zijn de sleutel 
voor de toekomst. Net zoals een doordachte 
versterking van onze woonkernen en een halt aan 
onze voortdurende lintbebouwing!


'MEER NATUUR IN EIGEN BUURT'

‘BOUW MEE AAN EEN GEMEENTE WAAR 
IEDEREEN ZICH ZORGELOOS KAN 

ONTPLOOIEN EN UITLEVEN’

2

3

4

LIESBET SERNEELS

BART LEMMENS

ILSE VERVLOESEM

Begeleidster van volwassenen met 
een mentale handicap, 
46 jaar, Rotselaar

Chief Information Officer, 
47 jaar, Wezemaal

Communicatieverantwoordelijke,
43 jaar, Werchter







Net op het nippertje, vlak voor de 
verkiezingen, kreeg Rotselaar er heel 
wat fietsstraten bij: auto's mogen er 
fietsers niet inhalen en niet sneller dan 
30 km/uur rijden. Goed nieuws, maar 
controle op het naleven van de regels is 
cruciaal voor Groen. Anders blijven veel 
van die wegen een favoriete sluipweg. 
In bredere fietsstraten willen we de weg 
anders inrichten, zodat autobestuurders 
het daar logisch vinden dat de fietsers er op 
de eerste plaats komen. Maar fietsstraten 
alleen zijn niet voldoende om van Rotselaar 
een fietsparadijs te maken. 

We moeten gevaarlijke punten aanpakken, 
fietspaden en trage wegen goed 
onderhouden, het sluipverkeer aanpakken, 
foutparkeren bestraffen, fietsers 
sensibiliseren over veilig gedrag in het 
verkeer en er ook voor zorgen dat 
voetgangers zich overal veilig kunnen 
verplaatsen.

Dat kan alleen door te luisteren naar de 
mensen die dagelijks fietsen en stappen of 
hun kinderen met een bang hart alleen naar 
school laten fietsen.


VEILIG TE VOET EN MET DE FIETS

STERKE DORPEN 
WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT 

Rotselaar is een gemeente waar de 
bevolking groeit en zal blijven groeien, net 
als in de rest van Vlaanderen. We hebben 
meer woningen nodig, maar de groei wordt 
vandaag niet op een goede manier 
aangepakt. 
Het landelijke karakter van onze 
dorpskernen staat onder druk. Groen wil de 
dorpskernen kwalitatief versterken, de 
mooie en waardevolle gebouwen 
beschermen én tegelijk de open ruimte en 
de natuur tussen de dorpskernen 
beschermen. 
Er is een leefbaar Rotselaar mogelijk, mét 
ruimte om hoger te bouwen. Dat heeft 
allerlei voordelen: meer open ruimte, meer 
variatie in het woningaanbod, meer nuttige 

publieke ruimte en meer plaats voor lokale 
handel. 
Er is een belangrijke voorwaarde: de 
gemeente neemt opnieuw de regie in eigen 
handen én gaat in gesprek met de huidige 
inwoners. De meergezinswoningen kunnen 
dan meer zijn dan ‘stadsappartementen’ op 
het platteland. We hebben nood aan meer 
kwalitatieve, moderne woonvormen met 
gemeenschappelijke ruimten, 
werkplaatsen of ateliers, gedeelde 
toestellen en auto’s, ‘zorgwonen’ … In een 
levendig dorp met een sterk sociaal weefsel 
is er voldoende woongelegenheid voor 
allerlei gezinnen: met én zonder kinderen, 
jong en ouder, arm en rijk.


De gemeente neemt opnieuw de regie 
in eigen handen én gaat in gesprek 

met de huidige inwoners

GROEN VOOR IEDEREEN
Groen maakt gelukkig. Letterlijk: 
iedereen voelt zich beter in een 
groene buurt en door te bewegen in 
de natuur. Precies daarom moet de 
Wijngaardberg een volwaardig 
natuurgebied blijven: beschermd, 
groot genoeg én niet versnipperd. De 
problemen van erosie en insijpelende 
meststoffen moeten we aanpakken. 

Geluk in de natuur 
Ook de beschermde natuur van ‘De 
Vijvers’ aan de Heirbaan willen we 
behouden. Wonen doen we in de 
dorpskernen, ontspannen in de 
buitengebieden. Het is ondenkbaar 
dat we dit waardevol natuurgebied 
laten volbouwen. Groen Rotselaar kon 
dat tot nu toe samen met heel wat 
buurtbewoners verhinderen! 



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober 
met die brief naar het stembureau. 
Je krijgt er twee stemformulieren, 
eentje voor de gemeente en eentje 
voor de provincie. Kleur één of meer-
dere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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1
Lijsttrekker provincie Vlaams-
Brabant, gedeputeerde, 51 jaar

ROEFS Tie
Gedeputeerde, Leuven, 51 jaar

AUGUSTIJNS Luka
Student Politieke Wetenschappen, 
Leuven, 18 jaar

BOOGAERTS Stef
Provincieraadslid en journalist, 
Begijnendijk, 56 jaar

ELSEN Jasper
Ambtenaar, Haacht, 27 jaar

DE MARTELAER Ann
Provincieraadslid en maatschappelijk 
werker, Lubbeek, 58 jaar

KIESEKOMS Betty
Bestuurssecretaris bij de provincie, 
Aarschot, 58 jaar

PIERRE  Herwig
ICF-trainer bij VDAB, Rotselaar, 48 jaar

PETITJEAN Bert
Leraar en coördinator Katholieke 
Scholen, Diest, 47 jaar

LUMBALA Marie-Rose
Bediende, Tienen, 49 jaar

IZGIN Irfan
Bediende, Leuven, 36 jaar

ROBIJNS Luc
Provincieraadslid en ondernemer, 
Huldenberg, 56 jaar

AELVOET Magda
Minister van staat, Leuven, 74 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

STRYCKMANS Chris
Verantwoordelijke Tiense 
Wereldvrouwen, Tienen, 59 jaar

DONCEEL Thomas
Campusverantwoordelijke secundair 
onderwijs, Herent, 31 jaar

VAN ROY Mark
Schepen en advocaat, Tervuren, 63 jaar

VANDERVELDE Mia
Maatschappelijk werker, Kortenberg, 
56 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

TIE ROEFS
Ik wil bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder 
Vlaams-Brabant voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij 
moeten veilig kunnen rondfietsen en zuivere lucht kunnen 
inademen.

Met Groen ga ik  voor een gezonde leefomgeving, voor meer 
natuur en minder beton. Zo pakken we de klimaatverandering 
verder aan.

Hernieuwbare energie moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

ONZE PLANNEN VOOR EEN GROEN VLAAMS-
BRABANT
Samen met Vlaams-Brabanders bouwen 
we verder aan een klimaatneutrale 
provincie voor onze kinderen en 
kleinkinderen. We zorgen ervoor dat 
iedereen in Vlaams-Brabant zijn of haar 
huis energiezuinig kan maken. Goed voor 
het klimaat én voor de portemonnee. 
Tegelijk investeren we in onze 
natuurgebieden en breken we zoveel 
mogelijk beton op. Zo wapenen we ons 
zoveel mogelijk tegen hittegolven en 
overstromingen. 
Zuivere lucht en minder auto’s, daar gaan 
we voor. We promoten stappen, fietsen en 
het openbaar vervoer. Zo maken we onze 

provincie gezonder en de files korter. 
En onze economie, die wordt 
toekomstgericht. Hergebruiken, delen en 
betalen voor diensten in plaats van spullen, 
dat is onze ambitie. 


Word één van de 100.000 stemmen 
die we nodig hebben


Overtuigd van onze plannen? Word dan één 
van de 100.000 stemmen die we nodig 
hebben om Vlaams-Brabant ook in de 
toekomst mee te besturen.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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