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Aanwezig AV 
Maurice Heymbeeck  t Alent   
Lut Natens   Davidsfonds Rotselaar 
Joke Mannekens  t kEItheater 
Roger Patteet   Kuturele Kring Wezemaal 
Peter Van Montfort  Muzikevento vzw 
Greet Houben   Nieuw Wezemaals Toneel vzw 
Theo Peeters   Steenen Muur vzw 
Inge Vaesen   Theater Déjà Vu 
Benoit Pauwels   KF De Vlaamse Leeuw Werchter 
Karlien Stroobants  KH Sint-Cecilia Rotselaar 
Chris Verhoelst   KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Patrick Weynants  KMV Sint-Cecilia Wezemaal 
Michel Wouters   Sint Ceciliakoor Rotselaar St. Pieter 
Eric Meyers   Bayernvrienden Rotselaar 
Francine Van Oosterwijck Hagelandse Tractorvrienden | Rotselaarse Reuzengilde 
André Deroy   Karnavalvrienden Wezemaal 
Arlette Smets   Karnavalvrienden Wezemaal | P’kes van Wezemaal 
Ils Van Dijck   KVLV Werchter 
Tania Huyghe   KVLV Wezemaal 
Jozef Vogeleer   KWB Rotselaar Centrum 
Staf Van Espen   KWB Werchter 
Christiane Kenes   Landelijke Gilde Wezemaal 
Yvette Bosmans  P’kes van Wezemaal 
Erik Wouters   Rotselaarse Reuzengilde 
Gisele Goovaerts  Samana Rotselaar Centrum 
Achilles Cuypers  Samana Rotselaar Heikant 
Lucia Vanhelmont  Samana Wezemaal 
Valère Verbruggen  Sint Ambrosiusgilde Rotselaar en omstreken 
Jan Evers   Thuisrijders 
Jan Hennes   Thuisrijders 
Marina Poortmans  Viva-SVV Rotselaar-Werchter 
Diane Discart   Viva-SVV Wezemaal 
Luc Van Asch   VRIENDEN vzw 
Jan Vanborren   Vuurbakens - Comedy in Rotselaar 
Stien Pardon   Deskundige 
Patrick Vervoort  Schepen van cultuur 
Annie Wouters   Medewerker cultuurdienst 
Raf Van de Velde  Cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd 
Willy Bollens   Heemkring Groot-Rotselaar | Kulturele Kring Wezemaal 
Linda Reniers   Theater Déjà Vu 
Cecilia Uytterhoeven  Femma Rotselaar Centrum 
Rieta Martens   Gezinsbond Wezemaal 
Ilse Taelemans   Deskundige 
Lieven D’Haese   Deskundige 
 
Aanwezig buiten AV 
Georges Verbeeck 
 
 
1. Goedkeuring verslag AV CR 13/11/19 
Het verslag van 13/11/19 wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2. Advies MJP 20-25 (cultuur-bib) gemeente Rotselaar 
Schepen van cultuur Patrick Vervoort schetst het algemeen kader van het meerjarenplan 2020-2025 
van de gemeente Rotselaar en legt uit hoe dit beleidsplan tot stand kwam. 



In samenwerking met een extern bureau en de verschillende diensthoofden van de gemeente werden 
specifieke beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties opgenomen voor de nieuwe beleidsperiode. 
 
Beleidsdoelstellingen en actieplannen 
- Rotselaar bewaart en bewaakt haar groene karakter met ruimte om te wonen, werken, te 
ontspannen en te ondernemen. 
 - Het ruimtebeslag beperken en de open ruimte vrijwaren en versterken. 
 - Verhoogde handhaving van het groene karakter. 

- Inzetten op kwalitatieve kernversterking en woonvormen afstemmen op de bevolkings- en 
gezinssamenstelling (evaluatie wonen in meervoud). 
- Ondernemers ondersteunen. 

- Rotselaar biedt een professionele en toegankelijke dienstverlening waarbij elke inwoner centraal 
staat. 

- Zorgen voor een flexibele dienstverlening die op een hedendaagse manier inspeelt op de 
noden van de burger. 
- De interne organisatie optimaliseren op basis van een leidraad organisatiebeheersing. 
- Een efficiënt en transparant financieel beleid voeren en de middelen als een goede 
huisvader beheren. 

- Rotselaar is een kindvriendelijke gemeente. 
 - De werking van kwaliteitsvolle kinderopvanginitiatieven verder uitbouwen en stimuleren 

(Huis van het Kind). 
 - Kwalitatieve en vernieuwende kinder- en jongereninitiatieven aanbieden. 

- Alle kinderen voelen zich welkom in een modern en kwalitatief kleuter-, lager en 
kunstonderwijs. 
- Alle kinderen hebben vlot toegang tot veilige en uitdagende speellocaties en 
recreatiemogelijkheden. 

- Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een boeiend verenigingsleven. 
- Binnen deze beleidsdoelstelling bevinden zich de departementen cultuur en bibliotheek. De 
beleidsdoelstelling wordt verder toegelicht door diensthoofd Raf Van de Velde. 

- Rotselaar is een aantrekkelijke werkgever met vertrouwen in en aandacht voor haar medewerkers 
- Zorgen voor een hedendaags personeelsbeleid om de betrokkenheid en het welzijn van de 
medewerkers te verhogen. 

- Rotselaar is een klimaatvriendelijke en duurzame gemeente. 
- De inwoners, bedrijven en verenigingen betrekken bij de opmaak en de uitvoering van het 
klimaatplan. 
- De gemeente maakt gebruik van innovatieve toepassingen die klimaatvriendelijk en 
duurzaam zijn. 
- We voeren een actief biodiversiteitsbeleid en zijn een diervriendelijke gemeente. 

- Rotselaar werkt aan een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen. 
 - Een eenduidig wegbeeld realiseren waar iedereen zijn plaats heeft. 

- De verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen (heraanleg Aarschotsesteenweg / 
Provinciebaan). 

 - Verhoogde handhaving in het kader van verkeersveiligheid (uitbreiding politiezone). 
- Infrastructuur voor fietsers en voetgangers aanleggen en structureel onderhouden 
(fietsstraten). 

- Rotselaar bouwt aan een warme gemeenschap met een inclusief welzijnsbeleid waarbij iedereen 
mee kan. 

- De huidige dienstverlening stimuleren en nieuwe ontwikkelingen ontwikkelen of steunen om 
het welzijn en welbevinden van onze inwoners te bevorderen (sociale kruidenier). 
- Dienstverlening organiseren met aandacht voor de diversiteit van onze inwoners en aan een 
solidaire samenleving bouwen. 
 - De vermaatschappelijking van de zorg faciliteren. 

 
Rotselaar is een bruisende gemeenschap met een boeiend verenigingsleven. 
- Verenigingen en buurtinitiatieven financieel, logistiek en promotioneel ondersteunen. 

- De uitleendienst en culturele ontmoetingsinfrastructuur vernieuwen of uitbreiden. 
- De uitleendienst biedt gratis materiaal aan voor verenigingen en buurtcomités. Het 
aanbod wordt verder uitgebreid (vb. tenten) en vernieuwd. 
- Verdere promotie van de provinciale uitleendienst en het aanbod van de 
gemeentelijke uitleendienst wordt hierop verder afgestemd. 



- Zaal ‘Jack-Op’ en vrijetijdscentrum ‘De Mena’ worden vernieuwd ingericht (zie 
geplande investeringen) met het oog op een betere beleving van de zaalinfrastructuur 
voor inwoners en verenigingen die gebruik maken van deze zalen. 
Opmerking: 

- Bij herbestemming van de kerkgebouwen rekening te houden dat deze 
kunnen worden gebruikt voor socio-culturele doeleinden van verenigingen. 

- Het aantal buurtcomités uitbreiden. 
- De gemeente Rotselaar telt nu al 35 erkende buurtcomités. Sociale binding, 
terugdringen van eenzaamheid, samen genieten met je naaste buren. 
- De gemeente stimuleert de werking en activiteiten van buurtcomités met financiële 
en materiële steun. 
- De gemeente onderzoekt actief waar er nieuwe buurtcomités kunnen worden 
opgericht, spoort inwoners aan zich te verenigen en begeleidt hen bij de opstart. 

- De verenigingen en hun activiteiten promotioneel ondersteunen. 
- Het verenigingsleven zorgt voor een belangrijke sociale dynamiek in de gemeente. 
De gemeente legt de focus op de promotie van hun activiteiten via haar diverse 
kanalen (TROTS, website, nieuwe ledborden, sociale media, facebook zalen). 
Opmerkingen: 
 - Locaties ledborden. Ledbord in Rotselaar staat op gevaarlijke plaats. 
 Voorstel om nieuw ledbord aan treinstation Wezemaal te plaatsen. 

- De infodienst van de gemeente moet voorrang geven aan activiteiten van 
verenigingen op de ledborden. 

- Subsidiereglementen vernieuwen en subsidies uitreiken aan erkende verenigingen en 
buurtcomités.  

- De gemeente zorgt voor financiële ondersteuning van de erkende verenigingen. 
Huidige budgetten blijven behouden voor de nieuwe beleidsperiode. 
- Verenigingen kunnen beroep doen op een renteloze lening voor de bouw of 
renovatie van hun lokalen. 
- De subsidiereglementen worden, samen met de verenigingen, geëvalueerd en 
bijgestuurd (zie nieuw reglement cultuur). 

- Evenementen en vrijetijdsactiviteiten organiseren en ondersteunen. 
- Projectsubsidies uitreiken voor initiatieven van inwoners. 

- Inwoners en lokale instanties met een vernieuwend en leuk idee kunnen in de 
toekomst een aanvraag indienen voor projectsubsidie binnen de richtlijnen van een 
nieuw op te stellen subsidiereglement (2020). Op deze manier wenst de gemeente 
Rotselaar binnen de nieuwe beleidsperiode waardevolle, laagdrempelige initiatieven 
van inwoners en lokale actoren voor de ganse gemeenschap financieel te 
ondersteunen. 

- Nieuwe initiatieven organiseren in het kader van historische gebeurtenissen en gemeentelijk 
erfgoed. 

- De gemeente Rotselaar schenkt in de nieuwe beleidsperiode voldoende aandacht 
aan haar gemeentelijk erfgoed en zet initiatieven op het getouw over de lokale 
geschiedenis. Naast de jaarlijkse herdenkingen (wapenstilstand / Slag aan de Molen) 
zorgt Toerisme Rotselaar voor een nieuwe aanpak van Open Monumentendag. 
Verder worden er in samenwerking met lokale actoren en WINAR initiatieven 
georganiseerd waarbij erfgoed centraal staat. 

- Sport en recreatie op een vernieuwende manier uitbouwen 
- Infrastructuur van zwemzone Ter Heide vernieuwen. 

- Regulier beleid 
- Cultuur 

- Organisatie VERDIEP 2 (muziek / theater / tentoonstelling / …) 
- Organisatie IGCS 
- Organisatie en ondersteuning cultuurraad 
- Organisatie randgebeuren en coördinatie concerten Werchter 
- Aankoop kunstwerk 

- Bibliotheek 
  - Organisatie bibliotheek (de bib op maat van elke leeftijd / educatie / digitalisering) 
  - Samenwerking Stripeljee en lokale verenigingen 
  - Organisatie en ondersteuning vca bib en gemeenschapscentrum 
 



� De cultuurraad geeft unaniem positief advies over het voorgestelde beleidsplan en vraagt bij 
herbestemming van de kerkgebouwen rekening te houden dat deze gebouwen kunnen worden 
aangewend voor socio-culturele aangelegenheden. 
 
3. IGCS / Evaluatie Avond Culturele Vrijwilliger 
22/11/19 CC Het Gasthuis Aarschot / Ladies of the sixties 
Alle plaatsen voor Rotselaar werden benut. 
Iedereen die had ingeschreven, was zeer enthousiast. 
 
4. Varia 
Samana Rotselaar Heikant 
Grazia Rossi stopt eind 2019 als effectief lid. 
 
HAMW 
De Hagelandse Academie voor Muziek en Woord is op zoek naar evenementen waar: 
- een (luisterend) publiek aanwezig is 
- de HAMW klassieke- , jazz-  of popmuziek kan brengen 
- de speelsituatie ‘dankbaar’ is te noemen voor muzikanten 
 
De HAMW vraagt geen geld, enkel een warme ontvangst en een leerrijke speelgelegenheid voor haar 
muzikanten. 
 
Verenigingen die hiervan wensen gebruik te maken kunnen contact nemen met Stan Driesen, 
standriesen@gmail.com. 
 
Letterlijk in de bloemen 
Een meer dan verdiende kaart met de allerbeste pensioenwensen, een bos bloemen en een kristallen 
vaas voor Annies jarenlange culturele inzet voor de gemeente Rotselaar.  
Een welverdiend oorverdovend applaus. Grote dank voor alles! 
 
 
Datum volgende AV CR 
De volgende AV van de CR wordt later meegedeeld. 
 
 
Namens het voltallige bestuur, iedereen een heel mooi eindejaar, dat het u allen gezond mag 
blijven gaan en dat het u aan niets mag ontbreken in 2020. Beste wensen! 
 
 
 
Ontwerp verslag 12-12-19 | Ter goedkeuring op de volgende AV van de cultuurraad. 


