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PIET KANDIDAAT-
BURGEMEESTER

  

KLAAR VOOR ROTSELAAR
Met een sterke lijst en een sterk 
programma staat Piet klaar voor 
Rotselaar. Want al is het goed leven 
in Rotselaar, het kan beter. Piet: “Als 
ik naar de huidige bestuursploeg kijk, 
mis ik vooral visie en ambitie. Waar 
willen we over tien of twintig jaar 
staan met onze gemeente? Waar liggen 
de problemen? Hoe pakken we die 
aan? Opnieuw kregen we zes jaar lang 
een middelmatig beleid waar niemand 
echt opgetogen over is.” 

VERKEERSVEILIGHEID
Uitdagingen zijn er nochtans genoeg. 
Denk maar aan de verkeersveiligheid. 
Rotselaar groeit en ook de gemeenten 
rondom Rotselaar hebben steeds 
meer inwoners. Dit betekent ook 
meer verplaatsingen, meer verkeer, 
meer druk op ons wegennet. Als 
gemeente moet je daarbij resoluut 
durven kiezen om wijken en straten 
veilig te houden. Er wordt te weinig 
werk gemaakt van verkeersluwe 
buurten en van handhaving van 
snelheidsbeperkingen is nauwelijks 
sprake. Nochtans zijn die nodig als 
logische sluitsteen van een degelijk 
verkeersveiligheidsbeleid.

SENIOREN
Andere uitdaging van formaat is 
de groeiende groep senioren in de 
gemeente. Nu al is ongeveer 20% van 
de inwoners van Rotselaar ouder dan 
65. Het wordt tijd dat de gemeente 
werk maakt van een beleid dat 
deze inwoners de plaats geeft die ze 
verdienen en dat is midden in onze 
gemeenschap. De groep is groot, 
hun verwachtingen zijn divers, hun 
behoeften erg verschillend. Daar 
moet een gemeente in 2018 rekening 
mee houden.

INSPRAAK EN BETROKKENHEID
Nog zo een uitdaging is het zoeken 
naar actieve vormen van inspraak 
en betrokkenheid. Anno 2018 is 
democratie veel meer dan eens om 
de zoveel jaar naar het stemhokje 
trekken. Zeker in een gemeente 
kan er zoveel meer gebeuren. Een 
gemeente die van inspraak en 
betrokkenheid een speerpunt maakt, 
creëert meteen ook draagvlak voor 
nieuwe projecten, respecteert en 
benut de expertise die in de gemeente 
aanwezig is en verstevigt zo meteen 
het samenhorigheidsgevoel. Samen 
beter voor Rotselaar, daar wil Piet 
werk van maken.

In oktober trekken we naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Met steun van de hele afdeling is 
Piet lijsttrekker en dus ook kandidaat-burgemeester.

OPENING FESTIVAL 
PARK WERCHTER

Net voor het festivalseizoen van start 

ging, werd het Festival Park Werchter 

geopend. Op en rond de festivalweide 

werd een park aangelegd van ruim 

24 ha dat buiten het festivalseizoen 

vrij toegankelijk is en waar een brede 

waaier aan activiteiten kan worden 

georganiseerd. Jeugdbewegingen 

kunnen er met hun leden terecht voor 

een middag ravotten, maar je kan er 

ook met je hele familie een picknick 

houden of gaan wandelen. 

De realisatie van het park is min 

of meer een compensatie voor de 

inwoners van Werchter die zich toch 

heel wat ongemak moeten laten 

welgevallen tijdens de festivalzomer. 

Maar uiteraard kan iedereen 

meegenieten van het park.

Om de parksite maximaal te 

benutten, kan het ook allemaal wat 

groter. In overleg met de gemeente 

en de eigenaar van het park kunnen 

er buiten het festivalseizoen 

bijvoorbeeld ook grootschalige 

acties voor het goede doel 

worden georganiseerd. Dus 

wie weet wordt Festival Park 

Werchter ooit nog wel eens 

het decor voor de Warmste 

Week van StuBru. Dat lijkt 

Piet alvast een goed idee.



  

Dat Piet zich al sinds jaar en dag inzet voor de LGBTI-
gemeenschap, is gekend. Met vaste regelmaat neemt Piet 
initiatieven die de gelijkheid van iedere LGBTI-persoon helpen 
vergroten en stevig verankeren. Iedereen heeft immers het recht 
om in alle veiligheid zichzelf te kunnen zijn.
Zeker sinds zijn aanstelling tot ‘Algemeen Rapporteur voor de 
Rechten van LGBTI-personen’ bij de Raad van Europa, is Piet 
meer dan ooit ook op het internationale forum actief. Zo was hij 
de voorbije maanden gastspreker op conferenties en congressen 
in Vilnius, Reykjavik, Warschau, Ljubljana, Lissabon, Kiev en 
Kopenhagen. Zijn rapport over de moeilijke positie van intersekse 
personen en hun recht op zelfbeschikking over hun eigen lichaam, 
genoot internationaal veel interesse en dient ondertussen voor 
heel wat organisaties en personen als leidraad.
Ook de Vlaamse LGBTI-koepel çavaria weet het werk van Piet 
te waarderen en kende hem er in januari de jaarlijkse ‘çavaria 
campaign award’ voor toe. Het was Evelyne Paradis die de prijs 
mocht uitreiken. Evelyne is directeur van ILGA Europe, de 
Europese vleugel van de internationale LGBTI-organisatie. 
En de prijs? Die kreeg ondertussen een ereplaatsje op het kantoor 
van Piet.

“Piet blij en 
tevreden met de 

‘çavaria campaign 
award’

WIE REDT DE GRAUWE GORS?

“Als we de grauwe gors 
in Vlaanderen willen redden, 
moet er nu actie ondernomen 

worden.

PIET KRIJGT  ÇAVARIA CAMPAIGN AWARD 

Het gaat al lang niet goed met de akkervogels in Vlaanderen. Piet stelde hierover al meermaals kritische 
vragen aan minister Joke Schauvliege (CD&V) die bevoegd is voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Tijdens 
een veldbezoek kon Piet vaststellen wat er kan gebeuren om akkervogels beter te beschermen. Of die 
maatregelen nog op tijd komen om de gauwe gors (Emberiza Calandra) te redden, is niet duidelijk.
Op een vroege maandagmorgen trok Piet op uitnodiging van de Werkgroep Grauwe Gors naar Meldert voor 
een fietstocht door het open akkerlandschap van het Honsemplateau. 
Op dit leemplateau werden recent een aantal maatregelen getroffen 
om de populatie akkervogels te beschermen. In overleg met lokale 
boeren werden vogelakkers aangelegd die zowel broedplaats bieden 
als een ruim aanbod voedsel. Hiermee worden schuchtere resultaten 
bereikt, maar voor de grauwe gors zijn er bijkomende initiatieven nodig.
De grauwe gors liet zich die ochtend niet zien, maar kievit, veldleeuwerik, 
gele kwikstaart, paapje … waren wel van de partij. Piet kreeg uitleg over 
de verschillende gewassen die op vogelakkers worden aangeplant, over 
de broedcyclus van grondbroeders, over de impact van verschillende 
oogstmethodes …
Piet dringt ondertussen bij minister Schauvliege aan om een project dat 
reeds maanden geleden bij het kabinet werd ingediend, nu eindelijk goed 
te keuren. Anders dreigt er voor het overleven van de grauwe gors op dit 
leemplateau geen kans meer te zijn.



78,78 
Vlaanderen heeft nood aan meer bossen. Een 
van de manieren om extra bos te creëren, is 
het bebossen van minder geschikte stukken 
landbouwgrond. Daarvoor bestaat al vijftien jaar 
een financieringssysteem. Toch werden over 
al die jaren in Vlaams-Brabant slechts 78,78ha 
landbouwgrond omgezet in bos. Hiervoor werd 
324.652,30€ subsidie uitgekeerd.

Heb je zin om met twee een exclusieve 
rondleiding in het Vlaams Parlement te krijgen, 
afgerond met een lekker etentje in de Daktuin? 
Piet is hiervoor graag jullie gastheer. 
Waag je kans en stuur of mail je antwoord  
uiterlijk 15 juli naar:   

VRAAG:
Even leek de toekomst van de paardenprocessie in Werchter bedreigd. Maar door de inzet van velen trok ze ook dit 
jaar weer op Pinksteren door het dorp. Om de hoeveelste editie ging het?

Het juiste antwoord op de vorige vraag was ‘Avui som tots Catalans’. Uit de vele juiste antwoorden trok de onschuldige hand Claudine 
Van Wesemael uit Rotselaar.

Beste lezer

Als u in Rotselaar woont, krijgt u deze nieuwsbrief via huis-aan-huis bedeling in de bus. We respecteren daarbij uiteraard de bestaande regelgeving.

Als u deze nieuwsbrief via de post ontvangt, maar liever geen post meer van me zou krijgen, dan volstaat het om dit met een kort berichtje te laten weten. U kan uw gegevens steeds bekijken, aanpas-
sen en/of laten verwijderen zoals voorzien in de wet.
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Vlaams Parlement
   N-VA Fractie
   tav Piet De Bruyn    1011 Brussel

DIERPROEVEN
Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. Ook het beleid rond 

dierproeven is daardoor een Vlaamse bevoegdheid. Minister Ben Weyts (N-VA) vindt in Piet 

een bondgenoot om maximaal in te zetten op het zoeken naar volwaardige alternatieven voor 

dierproeven waar dit kan. Voor onderzoeken waar dierproeven nog steeds noodzakelijk zijn, 

moeten strenge dierenwelzijnsregels van kracht zijn én nageleefd worden.

Piet ging hierover in de TV-studio van vlaamsparlement.tv in debat met collega Bart Caron (Groen) en 

met dierenarts Piet Dierckx van Janssen Pharmaceutica. Piet toonde zich alvast tevreden met de recente 

beslissing van minister Weyts om 250.000€ te investeren in een Europees kennisplatform dat alle beschikbare informatie over 

alternatieven voor dierproeven bundelt en ontsluit en nog eens 100.000€ in een concreet innovatief project dat werkt aan een 

alternatief voor een klassieke oogirritatietest.

In opvolging van eerdere initiatieven zal Piet binnenkort samen met zijn collega’s nog een werkbezoek brengen aan Janssen 

Pharmaceutica om ter plekke te zien hoe ze omgaan met hun proefdieren en welke inspanningen ze leveren om het aantal 

proeven te beperken. 

Wil je het hele debat bekijken? Surf dan naar www.pietdebruyn.be.

Helpende 
handen gezocht!

Piet staat te trappelen van ongeduld 

om de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 

te starten. Zin om mee te doen? 

Geef dan snel een seintje!

piet.debruyn@n-va.be. 


