
Hier

‘Ons dorp heeft vele 
mooie plekjes. Laten we 
ervoor zorgen dat het 
ook in onze dorpskernen 
fijn wonen is.

WE HAVE A DREAM
Een jaar na de verkiezingen is het 

nog steeds uitkijken naar wat 

CD&V en N-VA echt van plan zijn 

met ons groene dorp. 

Voor de opmaak van het beleidsplan 

werden adviesraden en politieke 

fracties bevraagd; wij verwachten 

dan ook dat dit duidelijk zal worden in 

het beleidsplan en in wat er de 

volgende jaren concreet gebeurt.

Zelf wilden we niet wachten op het 

beleidsplan; onze voorstellen voor 

een rookvrije zwemzone aan de Plas 

en het opzetten van een uitleendienst 

voor herbruikbare bekers kregen een 

unanieme goedkeuring.

WE HAVE A PLAN…. 
Waar dromen wij nog van? De 

hittegolven van de voorbije zomer 

leerden ons dat schaduw belangrijk 

is. Aangezien de meest natuurlijke 

schaduw van bomen komt, kunnen 

we dan als gemeente niet het goeie 

voorbeeld geven en op publiek domein 

extra groen voorzien? Plant 

bijvoorbeeld aan het speelplein aan de 

Meander een twintigtal bomen. 

Voorzie in de dorpskernen meer groen 

en minder beton, want groen zorgt 

voor rust en komt de leefbaarheid van 

onze kernen ten goede. Fietsstraten 

zijn een mooie zaak voor de 

verkeersveiligheid, maar wij kijken uit 

naar een vrijliggend fietspad tussen 

Rotselaar en Werchter. En laat de 

putten ook maar eens gevuld 

geraken. Een ‘paar’ klinkers  

herleggen zorgt alvast voor een beter 

fietscomfort.

We hopen dat de  adviesraden onze 

burgers en hun vertegenwoordigers 

ernstig nemen en dat er aandacht is 

voor hun adviezen. Dat we samen 

zorgen voor elkaar en voor een 

groener, socialer en eerlijker 

Rotselaar.

in Rotselaar

Extra woongebieden?

Groene pluim en gulle gift

Groene Gelukskwiz: 13 maart

Hans Van HyfteRustige plekjes aan de Demer. Rustig wonen in het dorp?



HIER

Iedereen mobiel
MEER RUIMTE VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

De gemeente werkt samen met de inwoners aan een nieuw 

mobiliteitsplan. In het nieuwe plan moeten fietsers, voetgangers en het 

openbaar vervoer centraal staan, vindt Groen Rotselaar. 

Stappen, trappen en openbaar vervoer moeten altijd interessanter, 

betrouwbaarder en comfortabeler zijn dan de personenwagen. Liesbet 

Serneels, gemeenteraadslid: "UIt een recent onderzoek blijkt dat onze inwoners 

niet tevreden zijn over de fiets- en voetpaden: 60 % is ontevreden over de 

kwaliteit van de voetpaden, 59% vindt dat er te weinig fietspaden zijn en 65 % 

is ontevreden over de fietspaden die er liggen. Ik fiets zelf dagelijks en ik  kan 

die ontevredenheid goed begrijpen. Volgens mij moet het mobiliteitsplan daar 

echt iets aan doen." Het realiseren van veilige routes en infrastructuur voor 

fietsers en voetgangers is een must. De infrastructuur moet weer op 

mensenmaat en niet op auto-maat. Om de dorpskernen leefbaar te houden, 

stelt Groen voor om de dorpskernen zo veel mogelijk autoluw te maken. Geen 

moordstrookjes meer, maar veilige fietspaden, gescheiden van de 

rijwegstrook. We kiezen zo veel mogelijk voor fietsstraten, autovrije 

schoolstraten en leef- en speelstraten. De auto is er te gast en dat moet de 

chauffeur merken aan de manier waarop de weg is ingericht, zodat hij of zij als 

vanzelf trager gaat rijden. 

Het mobiliteitsplan moet ook aandacht hebben voor het openbaar vervoer dat  

stipter en frequenter moet rijden, met slimme oplossingen voor meer afgelegen 

wijken, zodat ook daar een auto geen must meer is.

Kraakactie vorig jaar waarbij we het moordstrookje op de Provinciebaan even wegtoverden. © Pieter Janssens



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.
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OPEN RUIMTE IN HET DORP

Er zijn in Rotselaar vier grote woonuitbreidingsgebieden, eentje in elk van de 

vier deelkernen. Die zijn bedoeld als “reservegebied”. Je mag er op dit moment 

niet bouwen, tenzij de gemeente duidelijk kan aantonen dat de bestaande 

woonzones niet volstaan en dat ze een helder plan heeft voor het hele 

woonuitbreidingsgebied en, bij uitbreiding, het wonen in de gemeente (via 

bijvoorbeeld een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan).

EEN DUIDELIJK PLAN

Groen Rotselaar ijvert ervoor dat die plannen er ook komen, voor er nog 

gebouwd wordt in die woonuitbreidingsgebieden. Een doordachte 

kernversterking en het behoud van de open ruimte moeten daarbij de 

uitgangspunten zijn. 

EEN SOCIALE GEMEENTE

CLAIM THE CLIMATE  

De toekomst is jong. Kinderen en 

jongeren uit Rotselaar nemen de 

handschoen op en komen op voor 

een beter klimaat. Op elke 

betoging spot je een afvaardiging 

van ons dorp.  #rotselaarforfuture 

BURGERS DOEN HET LICHT AAN

Inwoners van Rotselaar 

ondernemen ook zelf actie om de 

klimaatopwarming in te dijken met 

LICHT. Dat staat voor een ‘Lokaal 

Initiatief voor een Coöperatieve 

Hernieuwbare energie Transitie’, 

een burgerinitiatief dat mensen 

met straffe duurzame ideeën 

samenbrengt in energieprojecten. 

Dirk Vansintjan - inwoner van De 

Molen, oud groen-

gemeenteraadslid en groene 

energiepionier met Ecopower - is 

de bezieler van dit project. IGO os 

in onze gemeente coördinator en 

zorgt met diverse partners voor 

inhoudelijke begeleiding en 

technische knowhow.

SLUIPEN OF KNIPPEN?

De gemeente knipte de  

Kerkebroekstraat door. Dat zorgde 

voor heel wat protest bij de 

chauffeurs die de weg gebruikten 

als sluipweg van de 

Aarschotsesteenweg naar het 

Wingepark. Toch is het een goed 

idee. De weg is niet geschikt voor 

druk verkeer. Fietsers kunnen de 

weg nu terug rustig gebruiken. Het 

is een belangrijke schakel in een 

veilige route van Vlasselaar naar 

het Montfort.

PIZZADAG: SAVE THE DATE

We serveren onze heerlijke pizza's 

volgend jaar  op zondag 17 mei.

BART LEMMENS
vertegenwoordiger GECORO 
info@groenrotselaar.be

SIMONNE VANDEWAERDE
Bijzonder comité sociaal huis
info@groenrotselaar.be

Het woonuitbreidingsgebied in 

Wezemaal ligt bijvoorbeeld voor een 

deel tegen het natuurgebied de 

Wijngaardberg, in open ruimte. Daar 

bouwen we beter niet meer. De 

provincie vroeg de gemeente onlangs 

advies over de bouw van een 

eengezinswoning in dat stukje. De 

gemeente adviseerde positief, met 

een argument dat de regelgeving of 

de rechters eigenlijk niet aanvaarden: 

er staan al woningen, dus waarom 

niet bouwen? 

Andere woonuitbreidingsgebieden 

liggen al in de woonkernen, dichtbij 

het openbaar vervoer, winkels, 

cafés, ... Als er nood is aan extra 

woonzones, dan best eerst daar. Een 

doordacht en onderbouwd 

gemeentelijk beleid is nodig om de 

ruimtelijke verrommeling te stoppen."

Ook in een rijke gemeente als 

Rotselaar zijn er mensen die het 

moeilijk hebben om de eindjes aan 

elkaar te knopen. Ze leven van een 

leefloon, hebben een budgetmeter of 

ze kunnen hun schulden niet betalen.  

Vroeger kon je hiervoor terecht bij het 

OCMW, vandaag bij het Sociaal Huis. 

Hier is ook het Bijzonder Comité actief 

met een afvaardiging  van 

verschillende politieke partijen. We 

vergaderen maandelijks en nemen 

beslissingen over de  individuele 

dossiers inzake maatschappelijke 

dienstverlening en maatschappelijke 

integratie.

De sociale werkers van het OCMW 

informeren ons met kennis van zaken  

over de sociale  problemen van de 

inwoners van Rotselaar. Op een 

constructieve manier verlenen we 

advies over de aanpak hiervan. Op die 

manier houden we een vinger aan de 

pols.

Het nieuwe  comité heeft ook ambitie: 

we  willen jaarlijks een verslag maken 

waarin we een overzicht brengen van 

de sociale situatie van onze 

gemeente, en dit op basis van de 

opgedane inzichten tijdens de 

maandelijkse besprekingen.

Op deze manier kunnen we  advies 

verlenen aan de gemeente over het 

sociaal beleid.



MAAK KENNIS MET TEAM 
VLAAMS-BRABANT

Ann De Martelaer uit Lubbeek 

coördineert als Vlaams parlementslid 

de welzijnsthema's voor de groene 

fractie. Vanuit die rol vecht ze tegen 

onrecht en ongelijkheid. 

An Moerenhout uit Leuven volgt in 

het Vlaams parlement wonen, 

inburgering & integratie op. 

Haar motto: “We staan het sterkst 

als we zorg dragen voor elkaar.”

De Vilvoordse Jessika Soors zit in de 

Kamer met de thema's binnenlandse 

zaken, veiligheid, justitie, gelijke 

kansen en diversiteit. Ze wil van 

daaruit bruggen bouwen, in plaats  

van mensen tegen elkaar op te 

zetten. Dieter van Besien uit Haacht 

volgt als kamerlid belastingen en de 

financiële sector op. 

Duurzaamheid vindt hij daarin 

minstens zo belangrijk als groei.

Chris Steenwegen (Herent) volgt als 

Vlaams parlementslid de thema’s 

klimaat, natuur, milieu en voeding & 

landbouw op. Daarnaast is Chris ook 

deelsenator. Vanuit die parlementen 

werkt hij mee aan een ommekeer.

KLIMAATAMBITIE: NUL

In het Vlaamse regeerakkoord 

ontbreekt elke klimaatambitie.  

Klimaatjongeren kregen de raad 

om terug te keren naar de 

schoolbanken, maar zelf deed de 

Vlaamse regering haar huiswerk 

niet.

Een ambitieus klimaatbeleid kan 

jobs opleveren, economische 

innovatie bevorderen en zo onze 

industrie voorbereiden voor de 

toekomst. In de plaats daarvan zal 

Vlaanderen zelfs haar eigen 

doelstellingen niet halen. We 

dreigen zo een eiland te worden 

tussen regio’s en buurlanden die 

wél zullen investeren in de 

nieuwe, groene economie. 

De factuur van dit non-beleid 

wordt zo doorgeschoven naar 

onze kinderen en kleinkinderen. 

GEBREK AAN VISIE IN DE PROVINCIALE MEERDERHEID

Op 3 december 2018 legde de nieuwe provincieraad en deputatie, met N-VA, 

CD&V en Open Vld, de eed af. Bijna een jaar ver in deze legislatuur, is het dus 

hoog tijd voor een stand van zaken. 

Onze visie op de beleidsplannen geven is echter moeilijk, bij gebrek aan plannen. 

Het is onduidelijk waar deze deputatie de resterende vijf jaar nog naartoe wil. Zo 

werd er nog geen financieel meerjarenplan voorgelegd. Ook uit de beslissingen 

van het afgelopen jaar blijkt niet veel visie of ambitie. En het recycleren van 

initiatieven, zoals gedeputeerde Nevens onlangs deed rond dierenwelzijn, telt in 

dat opzicht amper mee. Zo kwam hij naar buiten met de boodschap dat hij het 

provinciale label diervriendelijke gemeente herzag en minder vrijblijvend maakte. 

Dat dit reeds in 2015 door Groen mogelijk werd gemaakt - en dat de Groene 

affiche zelfs werd gebruikt als promo - maakt dat dit niet als ambitieus beleid 

kan worden gezien.

Groen onderneemt dan maar zelf actie. We trokken zo het afgelopen jaar naar 

de kiezer met 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant, die we willen 

verwezenlijken in deze legislatuur. De afwezigheid van nieuw beleid geeft ons 

nu de kans om zelf met onze ideeën naar voren te komen. In tegenstelling tot de 

huidige meerderheid deden we dit afgelopen jaar al. Zo stelden we een plan voor 

om autodelen mogelijk te maken met de dienstwagens van de provincie. 

Onze ideeën voor Vlaams-Brabant zitten klaar, en daar gaan we in de toekomst 

zeker verder mee aan de slag.

REGIONAAL
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De Groene provinciale fractie



4

3

21

HIER

Dit voorjaar organsieerden we de 

eerste verkiezing van de Groene 

Pluim. Er kwamen twee winnaars uit 

de bus: de biomarkt in Werchter en de 

jongeren van "youth revolution, our 

climate solution". Elk op hun manier 

werken zij aan een mooiere wereld. 

Proficiat. Ze kregen allemaal een mooi 

kunstwerkje. 

1
Elke boom  extra telt!  Voor elke 

kandidaat van de voorbije 

gemeenteraadsverkiezingen schenkt 

Groen Rotselaar een boom aan 

Natuurpunt Rotselaar: 25 in totaal.  

Daarmee compenseren we het 

gebruik van papier tijdens de 

campagne. Met deze  bomen  kan de 

bestaande dreef in het beukenbos 

aan de Aarschotsesteenweg worden 

verlengd. 

2 Kinderen groeien rookvrij op.

Op voorstel van Groen heeft de 

gemeente zich geëngageerd voor de 

campagne "Generatie Rookvrij". We 

willen dat elk kind dat nu geboren 

wordt helemaal rookvrij kan 

opgroeien. Het is de bedoeling om 

roken te bannen op plekken waar veel 

kinderen komen; de eerste locatie is 

de plas, volgende zomer. En zonder 

peuken in het zand is het meteen heel 

wat properder aan de plas.

3
Opbrengst quiz voor een goed 

doel. We schonken 1000 euro aan het 

tuinatelier van leefgroep De 

Vlasselaar in Wezemaal. Deze 

sponsoring kunnen ze goed gebruiken 

voor hun groenten- en kruidentuin . 

Het domein heeft fruitbomen, 

bessenstruiken en een weide met 

schaapjes, een kakeldrukke 

kippenren, twee witte konijnen en een 

handtamme cavia. De bewoners 

werken actief samen en hebben 

deugd van de nieuwe uitdagingen 

tijdens het tuinatelier. 
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Doeners uit Rotselaar lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.GROENE GELUKSKWIZ

VRIJDAG 13 MAART 2020

Brengt vrijdag de 13de in 2020 geluk of ongeluk? Kom het testen op 
onze 'kwiz'. Zoek een paar slimme of plezante vrienden en begin 

vanaf nu de serieuze kranten én de boekskes te lezen.  
Met de opbrengst steunen we een goed doel.

Je bent welkom in Sportoase De Toren te Rotselaar. 
Deuren vanaf 19:30, start 'kwiz' om 20:00 

Inschrijven kan via groenkwiz2020@gmail.com
20 euro/ploegen van 5 personen

Groen Rotselaar 

Simonne Vandewaerde

Klaverstraat  27

3110 Rotselaar

info@groenrotselaar.be 

www.groenrotselaar.be 

     www.facebook.com/groenrotselaar

      @groenrotselaar

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




