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VOORWOORD
Als snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen bevestigt Roeselare ook in 2017 zijn voortrekkersrol voor de 
regionale economie.

Gunstige werkgelegenheidscijfers, sturend bedrijfsleiderschap, integere en loyale werknemers, sociale vrede en 
economische groei, gekoppeld aan een stabiel ondernemersvertrouwen, bewijzen dat Roeselare goede grond is 
voor bloeiende bedrijvigheid.

Technologische transformatie, digitalisering, glokalisering, verduurzaming en toenemende verwevenheid tussen 
functies en activiteiten, kortom de SDG’s (de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) 
en het verbinden van data, informatie en beleid in het kader van Smart Cities, noodzaken onze stad echter ook om 
zich te wapenen voor straks.

Hoe bekampen we enerzijds het tekort aan arbeidskracht, en trekken we anderzijds starters in innovatieve 
sectoren aan? Op welke wijze consolideren we onze economische niches in voeding en zorg en transformeren we 
ons tot een kennisregio die ‘braindrain’ tegen kan gaan?

Hoe combineren we duurzame mobiliteit, energie en ruimtegebruik met levenskwaliteit voor de bewoners van de 
stad? Waar combineren we sociaal ondernemerschap met nieuwe efficiëntiemodellen?

Ook de Stad is een belangrijke stakeholder in het uittekenen van de economische reisweg. Dit PRO-plan is een 
aanzet om met alle ondernemende krachten van de stad de toekomst voor te bereiden. Terwijl het Kernplan 
(gelanceerd in 2015) de ondersteuning van de detailhandel faciliteerde, legt het PRO-plan de focus op kmo’s 
en industrie. Bovendien kadert deze route in het globale sociaal-economische traject dat Roeselare met de 16 
Midwestgemeenten opstelt.

We nodigen u graag uit om mee onze gids te zijn.

Kris Declercq 
Burgemeester Roeselare



2

INHOUDSTAFEL
Voorwoord 1

Inleiding 3
1. Situering Roeselare als ondernemersstad vandaag 3

2. Relevante trends en ontwikkelingen 6

Plan PRO 8
1. Onze 4 ambities:  8

2. Methodologie:  8

3. Uitgangspunten en doelstellingen: Ruimte creëren voor ondernemers 9

4. Roeselare onderneemt samen 10

PRO, een actieplan: 12

AMBITIEEEN - PROACTIEF INNOVATIE STIMULEREN 12

1. Vallei van de Voeding 12

2. Verdere uitbouw van Fabriek voor de Toekomst Voeding vanuit het Huis van de Voeding 14

3. Opstart van een innovatieve gezondheidscorridor 15

4. RSL maakt 16

5. Kenniscentrum RSL 18

6. Projecten van de POM die innovatie en internationalisering ondersteunen 18

7. Innovatie centraal beschikbaar maken via ARhus en het Huis van de Voeding 19

8. RSL, slimme stad in een slimme regio 20

9. Een glasvezelnetwerk door de stad 20

AMBITIETWEE - INVULLING JOBS EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING 21

10. Jongeren warm maken voor knelpuntberoepen 21

11. Talents for RSL 22

12. Samenwerking met het onderwijs om jongeren klaar te stomen voor de juiste jobs via STEM 22

13. Co-working #VANRSL 23

14. Kwetsbare doelgroepen begeleiden naar werk 24

15. Aangename stad om te wonen, werken en leven 25

AMBITIEDRIE - OPTIMALE INVULLING EN PROMOTEN VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE 26

16. Het juiste bedrijf op de juiste plaats 26

17. Oog voor verwevenheid van functies op strategische plaatsen 30

18. Naar duurzame bedrijvenparken 30

19. Een ruimtelijke visie voor de kanaalkop, economische en logistieke as 32

20. Een optimale bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijven 33

21. Transparantie in het aanbod van de ruimte  35

AMBITIEVIER - ROESELARE, BRUISEND PROFESSIONELE ONDERNEMERSSTAD 36

22. Proactief acquisitiebeleid 36

23. Start-upklimaat in Roeselare,  
stad van durvers en doeners 36

24. Slimme dienstverlening en slimme communicatie vanuit de Stad naar ondernemers 37

25. Specifieke ondersteuning van ondernemers  38

26. Communicatie van Roeselare ondernemersstad en voedingsstad 39

27. De Roeselaarse ondernemers vormen een hechte community 40



3

INLEIDING
1. Situering Roeselare als ondernemersstad vandaag

ROESELARE IS EEN KNOOPPUNT IN EEN REGIO MET GOEIE 
VOORZIENINGEN 

De centrale ligging van Roeselare in West-Vlaanderen is een duidelijke troef voor de stad. De goede verbinding 
tussen Roeselare en de andere knooppunten binnen de provincie biedt kansen voor bedrijven en inwoners/
werknemers. 

CENTRALE LIGGING IN EEN REGIO MET STABIELE 
ONDERNEMINGEN, UITGEBOUWDE INFRASTRUCTUUR EN LAGE 
WERKLOOSHEID 

Door de centrale ligging in West-Vlaanderen, heeft de regio rond Roeselare ook een grote invloed op de 
Roeselaarse economie. Er moet dan ook sterk ingezet worden op samenwerking met de andere West-Vlaamse 
steden en gemeenten. Enkel deze samenwerking kan zorgen voor een verstekend effect.

STERKE SPEERPUNTEN ZOALS DE VOEDINGS-, GEZONDHEIDS- 
EN MAAKINDUSTRIE, ONDERBOUWD MET EEN STERKE BASIS 
VAN ZORG EN REKRUTERING EN AANGEVULD MET ZOWEL 
INNOVATIEVE ALS CREATIEVE ONTWIKKELINGEN

Uit studies blijkt dat de sectoren voeding, gezondheidszorg en detailhandel1 duidelijk sterk vertegenwoordigd 
zijn in Roeselare. Daarnaast blijken ook de bouwsector en de uitzendsector een grote invloed te hebben op 
de Roeselaarse economie en werkgelegenheid. De stad koos drie speerpunten uit alle economische sectoren 
die de komende jaren onze bijzondere aandacht verdienen: de voedingssector, de gezondheidssector en de 
maakindustrie. Van alle sectoren binnen de industrie, willen we de komende jaren de nadruk nog meer leggen op 
de voedingssector. We willen het aspect “Food” of “Roeselare dé voedingsstad” uitwerken als een écht speerpunt 
van onze economie. Deze sector zet onze stad al decennialang op de kaart en de unieke troeven van onze stad 
dienen we verder uit te bouwen. 

Met het Huis van de Voeding hebben we reeds een zeer sterke uitvalsbasis, en deze basis zullen we in de 
toekomst nog versterken. De stad geeft een voedingsbeleid vorm dat zich vooral richt op duurzame productie. 
We wensen duurzame consumptiepatronen te faciliteren met een link naar gezonde voeding en we ondersteunen 
voedingsinitiatieven die een sociale meerwaarde kunnen bieden. Waar dat mogelijk is, hebben we daarbij steeds 
oog voor de uitdagingen op het vlak van het gebruik van technologische middelen. Samengevat gaan we op zoek 
naar een ‘smart’ voedingsbeleid. 

Onze beleidsvisie past perfect binnen het 
strategisch economisch beleidsplan van de 
Provincie West-Vlaanderen. Dat schuift voeding 
naar voor als een van de vijf strategische pijlers 
waarop ingezet wordt om de West-Vlaamse 
kmo’s te ondersteunen in hun toekomstgerichte 
en duurzame ontwikkeling (Fabrieken voor de 
Toekomst, West Deal). Ook in het Streekpact en 
in het Versterkt Streekbeleid van Midwest wordt 
de voedingssector als speerpunt gepresenteerd.

Daarnaast mogen we de gezondheidszorg niet 
uit het oog verliezen. Zeker gezien de vele kansen 
die het nieuwe ziekenhuis AZ Delta met zich 
meebrengt. Nu al zien we nieuwe economische 
ontwikkelingen ontstaan die de zorgsector veel 
breder maken dan enkel het ziekenhuis en het 
Welzijnshuis. Dit is een uniek moment om de 
gezondheidseconomie in Roeselare de juiste 
ondersteuning te bieden. Zo laten we ze tot 
haar recht komen in de streek en creëren we 
meer ruimte voor nieuwe én vernieuwende 
ondernemingen binnen deze sector.

1. Onze focus in dit plan ligt op kmo’s en industrie. Voor onze maatregelen ter bevordering van de detailhandel in onze stad, verwijzen we graag naar het 
Kernplan.
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Zoals eerder gezegd zijn niet alleen de gezondheidssector en de Voedingssector in opmars in onze stad, maar 
ook de maakindustrie (waarvan de voedingssector eigenlijk als onderdeel kan beschouwd worden). Deze sector 
staat al langere tijd onder druk, maar moderniseert en evolueert aan een hoog tempo. Onze bedrijven moeten 
gestimuleerd worden om op innovatie in te zetten en zich zo te wapenen tegen de toekomstige uitdagingen. De 
innovatieve technologieën uit de maakindustrie kunnen uiteraard ook gebruikt worden binnen de voedings- en de 
gezondheidssector. Dit creëert een win-winsituatie voor al onze speerpuntsectoren. 

In vergelijking met de andere speerpuntsectoren van onze provincie staat de maakindustrie nog in de 
kinderschoenen, maar het is onze ambitie om bedrijven uit deze sector aan te trekken én een spil te worden 
binnen deze industrie. Alleen zo houden we onze bedrijven competitief en behouden we onze concurrentiekracht 
ten opzichte van andere economisch sterke regio’s. 

CONVERGENTIE MET BOVENLOKALE BELEIDSPLANNEN

Roeselare heeft er baat bij om zich als kleinere centrumstad te richten op de bovenlokale aanpak, met daarin 
eigen accenten. Het streekpact ‘Midwest 2020’ bevat aanknopingspunten voor Roeselare. De klemtonen 
binnen dit plan sluiten duidelijk aan bij de visie van West Deal (strategisch plan van de provincie gericht op de 
economische transformatie in West-Vlaanderen).

Ook buiten de provinciegrenzen moet samenwerking gestimuleerd worden. De recent geopende antenne van 
Flanders’ FOOD, de innovatiecluster voor de agrovoedingsindustrie, in het Huis van de Voeding biedt bijvoorbeeld 
potentieel om de positie van Roeselare in dit domein nog verder te versterken. Meer samenwerkingen van deze 
aard zouden voor Roeselare een grote meerwaarde betekenen. 

VEEL ONDERNEMERS, MET EEN HOGE OVERLEVINGSGRAAD 

Roeselare heeft duidelijk een ondernemende cultuur. Er zijn relatief veel ondernemingen, en het 
ondernemersklimaat is stabiel. Zo had Roeselare in 2015, na Hasselt, het hoogst aantal ondernemers per 100 
inwoners van alle centrumsteden (7 per 100). Opvallend is niet alleen dat de overlevingsgraad van starters 
vrij hoog ligt (gemiddeld is 77,4% van de starters na 5 jaar nog actief), maar in vergelijking met andere 
centrumsteden ligt het aantal oprichtingen vrij laag. Deze factoren zorgen er samen voor dat de nettogroeiratio 
van Roeselare in vergelijking met Vlaanderen en andere centrumsteden eerder gemiddeld is. Of om het simpel te 
zeggen: men denkt lang(er) na om te starten, maar eens men onderneemt is de kans op slagen groot! 

In samenwerking met de reeds bestaande ‘Actie voor Starters’ van de POM, moeten we werken aan een goed 
ondersteunend startersbeleid dat starters ondersteunt en ondernemingsgezinde mensen met een goed idee 
aanzet om de stap te zetten naar hun (eerste?) onderneming.

RUIM AANBOD EN RECENTE ONTWIKKELINGEN AAN FYSIEKE 
BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

Onze stad heeft relatief veel fysieke ruimte om te ondernemen. Een groot deel van deze ruimte wordt 
ingenomen door bedrijventerreinen. Met een aandeel van 930 hectare telt Roeselare in 20172 relatief veel 
bedrijventerreinen. De voorbije zes jaar werd bijna 100 hectare nieuwe bedrijfsterreinen ontsloten. En die raken 
momenteel snel ingevuld. Binnen het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is een uitbreiding van het aantal 
bedrijventerreinen dan ook noodzakelijk. 

2. Cijfers Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 



5

Ook voor dienstverlenende bedrijven, die vaak enkel een kantoor nodig hebben, is het aanbod binnen de stad 
voldoende groot (volgens de kantorenstudie uit 2012). Toch vernamen we tijdens onze gesprekken met 
ondernemers en ondernemersorganisaties dat een actualisatie zich hier opdringt. Er moet ook nagedacht worden 
over de verwevenheid van ondernemingen met wonen en handel. Is er wel voldoende plaats voor bedrijven in de 
kern? 

Ook buiten de kern, langs de ring, moeten we nadenken welke bedrijven zich daar thuis kunnen voelen. De stad 
moet ervoor zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste plaats kan vestigen. Uit de contacten met onze 
ondernemers kwam ook de vraag om het algemene aanbod aan bedrijfsvastgoed transparanter te maken en zo de 
zoektocht naar de juiste ruimte te vereenvoudigen. De stad zal hier de juiste tools aanreiken om de ondernemers 
snel de juiste info hieromtrent te bezorgen.

EEN STERKE LINK TUSSEN KENNISINSTELLINGEN EN LOKALE 
ECONOMISCHE CLUSTERS

Roeselare telt één hogeschool (VIVES – 
biotechniek en zorg), maar heeft naast 
deze hogeschool ook een aantal andere 
kennisinstellingen. Zo is er ARhus, dat 
de bibliotheekfunctie op een veel bredere 
en vernieuwende manier invult. ARhus is 
ondertussen uitgebouwd tot een kenniscentrum 
en biedt heel wat mogelijkheden om 
samenwerkingen op te zetten met kenniscentra 
van over heel Vlaanderen.

Daarnaast geniet Inagro, op basis van innovatie, 
diversificatie en duurzaamheid, een goede faam 
als praktijkgericht onderzoeks- en kennisinstituut 
voor land en tuinbouw. 

Tot slot bieden ook de opleidingsorganisaties 
Syntra West, CVO en het opleidingscentrum van 
VDAB een grote meerwaarde aan Roeselare. 

STERKE PARTNERS IN DE RUIME OMGEVING DIE OOK 
EFFECTIEF BETROKKEN WORDEN 

Het feit dat er geen universiteiten, wetenschapsparken of innovatiecentra in Roeselare gelegen zijn, wil niet 
zeggen dat er geen samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Denk aan de antenne van de speerpuntcluster 
Flanders’ FOOD en de samenwerking met UGent en KU Leuven in het Huis van de Voeding, HOWEST en de 
KULAK. Roeselare kan als een spin in een netwerk, zeker met ARhus als troef, het centrum worden voor 
kennisverkeer.
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2. Relevante trends en ontwikkelingen

TECHNOLOGISCHE 
TRANSFORMATIE 
De huidige technologische transformatie zal op korte 
termijn leiden tot een aantal fundamentele veranderingen 
in de economie, en bij uitbreiding in de hele maatschappij.
Zo kunnen we niet om de ICT-gebaseerde automatisering 
heen en wordt traditionele productie alsmaar vaker 
vervangen door additive manufacturing (3D-printing, …). 

Grote, logge productieprocessen maken plaats voor 
kleine, draagbare entiteiten die op maat kunnen 
produceren.  Ook het gebruik van nieuwe organische 
materialen die producten telkens weer optimaliseren 
(dunner, lichter, steviger…) brengt vernieuwing in de 
bedrijfsprocessen met zich mee.  

Deze technologische innovaties verhogen de 
productiviteit, verlagen de kosten en verkleinen de 
ecologische voetafdruk. Ze maken ook flexibele en unieke 
productie mogelijk, op maat van  de individuele klant. Dit 
alles zorgt voor kansen op het gebied van innovatie binnen 
de bestaande industrieën, maar we moeten ook onze ogen 
open houden  voor de gevolgen voor de arbeidsmarkt, 
door de verschuiving van profielen. 

De vraag verschuift van laaggeschoolde naar hoog-
geschoolde profielen. In de wetenschap dat de regio nu 
al kampt met een tekort aan hooggeschoolden, wordt het 
tegengaan van de braindrain een absolute prioriteit.

DIGITALISERING

De opkomst van deeleconomie-initiatieven zoals Peerby, 
Airbnb, Uber, Blablacar, … heeft een sterk disruptieve 
kracht voor de bestaande bedrijven.  Klanten gebruiken 
technologie om het voor hen zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.  Bedrijven moeten zichzelf heruitvinden, willen 
ze aan deze verhoogde eisen van hun klanten én hun 
personeel blijven voldoen.

The Internet of Things is niet langer een ver-van-mijn-
bedshow. Consumenten kennen het uit hun vertrouwde 
omgeving, en verwachten hetzelfde niveau van comfort op 
het werk en bij leveranciers. Digitale dienstverlening en 
e-commerce (ook als dienstverlening bij b2b-bedrijven),  
wordt alsmaar belangrijker.  Hierdoor worden ook de 
logistieke en distributieprocessen een prioriteit. De 
bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijven zal dan ook 
voldoende ondersteund moeten worden in de toekomst.
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VERDUURZAMING

De opmars van bio de based economy, waarbij bio-
brandstoffen geproduceerd worden van niet eetbare 
delen van gewassen zorgt voor heel wat nieuwe 
bedrijfsprocessen.

Er ontwikkelen zich nieuwe economische activiteiten, 
gebaseerd op duurzame businessmodellen.  Vrijwel 
alle aspecten van de verduurzamingstrend laten zich 
sterk voelen in de voedingssector. Het aanbod zal zich 
aan de veranderende maatschappelijke vraag moeten 
aanpassen, en duurzame (en gezonde) voedselproductie 
zal dus sterk in belang toenemen. Dit biedt ook grote 
opportuniteiten voor de Roeselaarse voedingsindustrie, 
maar ook voor andere industrieën liggen hier kansen om 
zich te vernieuwen en duurzaam te ontwikkelen.

TOENEMENDE  
VERWEVENHEID  
VAN FUNCTIES.

De hierboven beschreven trends hebben ook als gevolg 
dat functies die vroeger strikt gescheiden waren, nu 
steeds meer door elkaar lopen.

Lokale bedrijven nemen interactieve belevingsinitiatieven 
in hun businessplan op, of bedrijven zorgen voor de nodige 
recreatie voor hun medewerkers, liefst heel dicht bij het 
bedrijf.  

Bedrijven gaan op zoek naar nieuwe demonstratiemanieren 
en nieuwe manieren om hun eindklanten te bereiken. 
Ook de zorgsector zondert zich minder en minder af in 
afzonderlijke infrastructuren.

GLOKALISERING

Een laatste belangrijke socio-economische trend is de 
internationalisering van de economie en arbeidsmarkt 
en tegelijk het versterkte belang van lokale verankering 
van economische activiteiten.  Klanten zijn vaak overal 
verspreid, waardoor er als bedrijf minder binding is met 
de stad waar men gevestigd is.  Door het ruime aanbod 
aan sterke lokale toeleveranciers te leren kennen, kan de 
lokale verankering versterkt worden. 

Lokaal aankopen is al langer belangrijk voor de consument. 
Men denkt er vaak niet bij na dat veel producten die hier 
geproduceerd worden, weinig of niet tot bij de lokale 
consumenten komen. De lokale verankering kan ook 
versterkt worden door lokaal, industrieel geproduceerde 
producten aan consumenten te gaan aanbieden, 
bijvoorbeeld via een digitale bestelling en een lokaal 
afhaalpunt.  

Op die manier zal de link tussen de industriële 
voedingsbedrijven en de inwoners van Roeselare versterkt 
worden.  De trots op de bedrijven van hier wordt hiermee 
aangewakkerd, ook al werken de bedrijven zelf ook op 
internationaal niveau. 
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PLAN PRO
In dit Plan Roeselare Ondernemen bundelen we de concrete acties en krachtlijnen waarmee Stad Roeselare, 
samen met zijn partners, de Roeselaarse ondernemers de komende jaren gaat ondersteunen. 

Daarnaast werd op basis van de resultaten van de studie gekozen om, over alle sectoren heen, extra aandacht te 
besteden aan starters en duurzaamheid.

1. Onze 4 ambities: 

2. Methodologie: 
Bij de opmaak van dit plan werden in eerste instantie de bestaande diensten van de stad voor ondernemers 
geëvalueerd en geoptimaliseerd. Er werd ook samengewerkt met en geluisterd naar partners. Heel wat 
organisaties hebben reeds een zeer goed aanbod op het vlak van ondersteuning naar ondernemers toe. Het 
bestaande aanbod van onze partners wordt door ons gebundeld aangeboden voor ondernemers. Daarnaast 
worden de partners door de stad ondersteund om hun aanbod te blijven optimaliseren en uitbouwen. 

De stad heeft ook geluisterd naar de ondernemers zelf. Ze werden rechtstreeks bevraagd, maar er werd ook 
geluisterd naar de verschillende ondernemersorganisaties die actief zijn binnen de stad. De voorbije maanden 
werd al hun feedback verzameld en gebruikt om ons plan mee vorm te geven. 

Al deze info bundelden we in een plan met ambities voor de toekomst. Geen eindig verhaal, integendeel. De lijst 
met actiepunten kan continu aangevuld worden met suggesties van ondernemers(organisaties). De komende 
jaren worden deze ambities concreter gemaakt, niet alleen door ons, maar in samenwerking met ondernemers, 
kennisinstellingen, onderwijs en partnerorganisaties.

AMBITIETWEE
INVULLING JOBS EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING

AMBITIEEEN
PROACTIEF INNOVATIE STIMULEREN

AMBITIEVIER 
ROESELARE, BRUISEND PROFESSIONELE ONDERNEMERSSTAD

AMBITIEDRIE
OPTIMALE INVULLING EN PROMOTEN VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE
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3. Uitgangspunten en doelstellingen:  
Ruimte creëren voor ondernemers
De stad wil een partner zijn van zijn ondernemers en wil vooral ruimte creëren om te ondernemen. De stad wil 
waar mogelijk alle drempels en struikelblokken wegnemen en elke ondernemer kansen bieden om te doen waar hij 
goed in is: ondernemen! 

De lijst met actiepunten kan continu aangevuld worden met suggesties van ondernemers(organisaties).

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Innovatie is vandaag van levensbelang voor een onderneming. Innovatie kan op verschillende manieren 
doorgevoerd worden. Innovatie gebeurt constant of gebeurt niet. Wat vandaag innovatief is, kan morgen alweer 
gedateerd zijn. Innovatie is binnen onze speerpunten Gezondheid en Voeding zeer belangrijk, want daar willen we 
een koploper blijven. Maar daarnaast mogen we op enkele andere aspecten de trein niet missen. Deze zijn van 
toepassing in meerdere sectoren:

• Smart Energy – Ecologische innovatie en duurzaamheid

• Nieuwe processen en technologieën (de “maakindustrie”)

• 3D-printing of Additive manufacturing

Er liggen heel wat kansen in innovatie, de huidige technologische trends en de digitalisering. Roeselare wil 
bedrijven ondersteunen in het verkennen van hun mogelijkheden en hen aanzetten om in elk detail van de 
bedrijfsprocessen innovatief te zijn. 

RUIMTE VOOR WERKGELEGENHEID

De werkloosheidscijfers in Roeselare zijn historisch laag. Goed nieuws? Ja, maar dtegelijk krijgen bedrijven 
bepaalde profielen niet ingevuld. De Roeselaarse ondernemers ervaren dat als een grote druk, want een bedrijf 
dat niet voltallig is, kan niet op volle kracht draaien. De trends geven aan dat voor de jobs van de toekomst veel 
meer hoogopgeleide profielen zullen gevraagd worden. Daar ligt voor onze streek een gigantische uitdaging. Als 
we de lage werkloosheid willen behouden én de vele dringende vacatures ingevuld willen zien, moeten we dus mee 
op zoek gaan naar het vinden van oplossingen.

FYSIEKE RUIMTE

Ondernemers hebben in eerste instantie een plaats nodig om te ondernemen. Voor sommigen is dat een 
garagebox of een zolder, voor anderen is dat een grootschalig industriegebouw met ruime parkeer- en 
opslagmogelijkheden. Een ondernemer moet geïnformeerd worden over welke ruimte beschikbaar is, en waarmee 
hij rekening moet houden om zijn bedrijf in deze ruimte te kunnen vestigen. 

De ruimte moet ook optimaal ingericht kunnen worden. Het is aan de stad om ervoor te zorgen dat onze beperkte 
resterende ruimte optimaal benut wordt. Hiervoor moet rekening gehouden worden met de bedrijven die de 
ruimte gebruiken, maar ook met mobiliteit, esthetiek, …

Bereikbaarheid is belangrijk voor bedrijven. Zowel voor klanten, leveranciers, personeel, … We moeten zorgen 
dat onze bedrijven optimaal bereikbaar zijn en hun producten en diensten vlot kunnen uitsturen. 

RUIMTE VOOR ADMINISTRATIE

Administratie is voor de meeste ondernemers een noodzakelijk kwaad. Elke minuut die een ondernemer 
hierin moet steken, is een minuut dat hij niet met zijn corebusiness kan bezig zijn. Het is belangrijk dat de 
administratieve last zo weinig mogelijk hinder met zich meebrengt. 

Ondernemers moeten proactief geïnformeerd worden en ondernemers hebben één aanspreekpunt nodig binnen 
de stad. Zo verliezen ze zo weinig mogelijk tijd bij het zoeken naar de juiste informatie of dienst die ze nodig 
hebben.
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4. Roeselare onderneemt samen

ROESELARE EN DE REGIO “MIDWEST” ONDERNEMEN SAMEN! 

Naast de stad, is ook de regio “Midwest” bezig met de opmaak van een plan om het ondernemerschap in de regio 
te versterken. Wij werken samen met de regio om deze gemeenschappelijke doelstelling te bereiken. Uiteraard 
was Midwest een belangrijke partner voor de stad in de totstandkoming van dit plan. Dat zal ook bij de realisatie 
het geval zijn.

Midwest is zelf volop in transitie. De voorbije twee jaar stonden in het teken van het herdenken van een 
vernieuwend en meer activerend socio-economisch streekbeleid. Dat resulteerde in de indiening van het ESF-
dossier ’Samenwerkingsverband Versterkt Socio-Economisch Streekbeleid Midwest’. Dit dossier somt de twee 
grootste uitdagingen op van de regio Midwest voor de komende jaren: 

 » Uitdaging 1: Creatie van een groter draagvlak op lokaal en interlokaal beleidsniveau om de gekende/
erkende regionale socio-economische uitdagingen om te zetten in een daadkrachtig én actiegericht socio-
economisch Streekbeleid, geformuleerd in een breed gedragen Streekagenda. 
Concreet wil dit zeggen dat Midwest ervan overtuigd is dat lokale besturen binnen de regio meer moeten 
nadenken over wat hen bindt op socio-economisch vlak. De besturen dienen ook te reflecteren over hoe 
ze de economische sterkmakers/troeven van de streek eenvormig en actief kunnen mee uitdragen. De 
bedoeling is hierover een breed gedragen streekagenda op te maken en uit te voeren. De stad Roeselare 
engageert zich om hierin mee een voortrekkersrol te spelen. 

 » Uitdaging 2: Het economisch aantrekkelijk houden en versterken van Midden-West-Vlaanderen. 
Als economisch hart van (Midden-) West-Vlaanderen heeft Roeselare er uiteraard alle baat bij dat de 
regio zijn economische troeven als welvarende en competitieve regio uitspeelt en dat iedereen de kans 
krijgt om daaraan mee te werken. Binnen Midwest willen we dan ook van deze uitdaging prioritair mee 
werk maken.

Deze brede socio-economische uitdagingen vertalen we in 3 grote actielijnen: 

• Stimuleren van (inclusief) ondernemerschap in Midden-West-Vlaanderen.

• Zuurstof en toekomst geven aan de lokale diensten en handelseconomie.

• Integrale aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt door het maximaal integreren en activeren van 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in een gepaste job.

Dit plan pakt elk van deze acties al aan en anticipeert daarmee op de toekomstige uitdagingen van de regio!3 

3. Bron: nota Idea Consult in opdracht van Midwest als basis voor workshops met de steden en gemeenten 
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ROESELARE EN EUROPA ONDERNEMEN SAMEN!

Europa is voor velen nog vaak een ver-van-mijn-bedshow! Zeker in bepaalde ondernemerskringen heeft de 
“Europese Unie” niet altijd een positieve connotatie. Toch moeten we onze centrale ligging en onze band met 
Europa zien als een grote troef! Bovendien ligt een gigantische markt op een boogscheut van onze grens en 
deze markt biedt voor onze ondernemers gigantische opportuniteiten. Daarom participeert de stad actief in 
de “Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai”. Deze Eurometropool werd opgericht op 28 januari 2008 en is een 
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Ze bestaat uit 152 Franse en Belgische gemeenten.

Binnen deze groepering werden duidelijke vaststellingen gemaakt die voor ons niet nieuw zijn:

• tekort aan arbeidskrachten in Vlaanderen

• zeer hoge werkloosheidsgraad aan Franse en Waalse zijde

• stromen die neigen te stagneren (= onvoldoende mobiliteit van de werknemers)

Het is dan ook van groot belang dat de Eurometropool ook de uitdagingen van onze streek meeneemt in haar 
acties. Volgende werkzaamheden werden goedgekeurd door de verkozenen van de Algemene Vergadering van de 
Eurometropool en genieten de volle steun van de stad:

 » grensoverschrijdende diensten aanbieden aan de actieve bevolking en aan de bedrijven om zo meer 
mensen terug aan het werk te krijgen en om de grensoverschrijdende mobiliteit te verhogen. Dat laatste 
bijvoorbeeld door het opstellen van een infokit die moet leiden tot het verhogen van de mobiliteit.

 » beter informeren over de werkgerelateerde diensten en de andere kant van de grens uit de mysterieuze 
sfeer halen: de beslissing om in het buitenland te werken, wordt niet enkel genomen op basis van een 
cijfer of een vacature. Men neemt een dergelijke beslissing met kennis van zaken, in een sfeer van 
vertrouwen, wanneer men een duidelijk beeld heeft van de sfeer en van alle aspecten van het dagelijkse 
leven aan de andere kant van de grens. Voorbeeldacties:

* informeren van bedrijven

* verhogen van de kennis over en de deelname aan trajecten voor individuele beroepsopleiding

 » meewerken aan de creatie van een socio-economisch observatorium dat zal instaan voor de verzameling, 
analyse en verspreiding van kwantitatieve en kwalitatieve grensoverschrijdende gegevens en informatie 
(meer bepaald m.b.t. de sectoren die worden geviseerd door Grenzeloos Competent, een Interreg 
V-project waarbij de Eurometropool betrokken is). Het zal ook een hulp zijn in het kader van het politieke 
besluitvormingsproces. Het observatorium wordt gepland in het kader van dit project, maar het moet 
duurzaam en op een grotere schaal worden ontwikkeld. 

Al deze acties die binnen de Eurometropool worden uitgewerkt, dienen onze bedrijven en economische belangen 
te verdedigen en de stad ziet erop toe dat dit daadwerkelijk het geval is.
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AMBITIEEEN
PROACTIEF INNOVATIE STIMULEREN

De klassieke economische niches van de stad (voeding, gezondheid, maakindustrie) dienen niet enkel 
geconsolideerd te worden. Door innovatie te stimuleren, wordt ook hun groei en weerbaarheid voor de toekomst 
verzekerd. 

Een sterkere profilering als ‘Voedingsvallei’, het opstarten van de gezondheidscorridor en een programma als 
‘Slimme regiostad’ zijn daarbij noodzakelijk.

1. Vallei van de Voeding

ZONE VOOR INNOVATIEVE VOEDINGSBEDRIJVEN NABIJ DE 
NIEUWE GLASTUINBOUWZONE

Bedrijven die een link hebben met innovatieve voedselverwerking krijgen een bevoorrechte stek in de 
omgeving van de nieuwe Glastuinbouwzone. Dit wordt zone Ovenhoek zone D. Deze is gesitueerd aan de 
Oostnieuwkerksesteenweg, aan de overkant van Ovenhoek zone C (momenteel in uitgifte). De uitgifte van de 
percelen in de nieuwe zone D zal van start gaan in 2018.

OPSTART VAN EEN INNOVATIEF ONDERZOEKSCENTRUM VOOR 
DE VOEDINGSSECTOR

Om niet alleen Roeselare, maar ook de ruimere streek te versterken in de voedingsindustrie, wordt een innovatief 
onderzoekscentrum opgericht, in samenwerking met de POM West-Vlaanderen. Dit onderzoekscentrum komt in 
de bovengenoemde zone van Ovenhoek.

PRO, EEN ACTIEPLAN:

1
2

1

6
5

3

4

Vallei van de Voeding

1. Veiling
2. Agrotopia
3. Glastuinbouwzone
4. Huis van de Voeding
5. Locatie voor innovatieve bedrijven
6. Innovatiecentrum
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ONDERZOEKSERRE AGROTOPIA (AAN DE REO VEILING)

Via een partnerschap van de REO Veiling met de provincie en Inagro wordt de realisatie van een professionele 
en innovatieve onderzoekserre op het dak van de nieuwe logistieke kistenloods van de REO Veiling voorzien. Er 
zal een Green-hub gecreëerd worden waar industrie, distributie, landbouw, energietoelevering en onderzoek 
elkaar ontmoeten. In de nieuwe serre zal onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en ruimtebesparende 
teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Intensief ruimtegebruik, duurzaam energie- en watergebruik 
en geïntegreerd onderzoek naar de verdere verduurzaming van de glastuinbouw staan daarbij voorop. Het gebouw 
zal dienen voor onderzoek, vorming en educatie in de tuinbouw met een (deels) publieke bestemming.

Het demonstreren van innovatieve technologie wordt een belangrijke functie van de dakserre. Begin 2018 start 
de bouw ervan. Tegen eind 2019 moet de serre klaar zijn.

INNOVATIEVE EN DUURZAME GLASTUINBOUWZONE 
ROESELARE

WVI, MIROM, REO Veiling, de Vlaamse land- en tuinbouwadministratie, de Provincie, de Boerenbond en Stad 
Roeselare ontwikkelen een glastuinbouwzone in Roeselare. De zone zal ongeveer 20 hectare aan nieuwe ruimte 
voor glasopstand bieden. De kavels zijn bedoeld voor telers uit de regio die in een project van innovatieve, 
duurzame clustering willen stappen. Uniek is dat de terreinen deels uitgerust zijn met restwarmte van de MIROM 
verbrandingsoven. De glastuinbouwzone biedt ook de mogelijkheid tot en het schaalvoordeel van het clusteren 
van een aantal activiteiten. Denk aan logistiek, huisvesting voor arbeiders, beheer van collectieve infrastructuur, 
bewaarfaciliteiten,…

Dit project wordt gerealiseerd in het kader van het DuGIO-project met de steun van de Europese Unie, 
Doelstelling 2, het Euro Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De gronden voor dit project werden reeds 
aangeschaft, de selectie van de ondernemers die zich in de glastuinbouwzone willen vestigen, loopt. 
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2. Verdere uitbouw van Fabriek voor de Toekomst 
Voeding vanuit het Huis van de Voeding
Het ruime partnerschap binnen de Fabriek voor de Toekomst Voeding zet in op het ondersteunen van 
voedingsbedrijven in hun acute noden en reikt hen opportuniteiten aan voor verdere groei en verankering van 
deze sector. Hierbij wordt steeds meer aandacht besteed aan cross-sectorale samenwerking met andere 
provinciale speerpuntsectoren: zorgeconomie (bv. NPCC), mechatronica (bv. automatisering & robotisatie), 
nieuwe materialen (bv. verpakkingen), blue energy (bv. aquacultuur en windmolenparken). Het Huis van de Voeding 
in Roeselare is de uitvalsbasis voor de werking van de Fabriek voor de Toekomst Voeding. Onder deze coördinatie 
kunt u er, in de verschillende kamers, terecht voor:

OPLEIDINGSATELIER VDAB

Het opleidingsatelier van de voeding is voorzien van de allernieuwste en meest performante machines, 
op maat van de voedingsbedrijven. Het opleidingsatelier krijgt deze dure machines in bruikleen van de 
machineconstructeurs, waardoor steeds de nieuwste technologie wordt ingezet. In het atelier staan machines 
voor twee verpakkingslijnen: een stortgoederenlijn (diepvriesgroenten, pasta, chips, snoep, ...) en een dieptreklijn 
met mogelijkheid tot MAP-verpakking van verse producten (vlees, vis, kaas, ...).

De cursisten krijgen de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot verpakkingsoperator, procesoperator, 
technisch operator of onderhoudstechnieker.

Deze opleidingen staan niet alleen open voor werkzoekenden, ook werknemers in de voedingssector zijn welkom, 
alsook leerlingen uit de finaliteitsjaren van het middelbaar onderwijs, bachelorstudenten in de voedingsrichtingen 
en leerkrachten en docenten. Ook cursisten van buiten de West-Vlaamse provinciegrenzen zijn welkom.

Nieuwe opleiding ‘verpakkingsmedewerker voeding’ biedt kansen aan laagtaalvaardigen. 

In oktober 2017 startte in het Huis van de Voeding de nieuwe opleiding: ‘Alfa naar werk - Verpakkingsmedewerker 
voeding’. Deze maatgerichte en geïntegreerde opleiding is specifiek gericht op alfa-cursisten en 
laagtaalvaardigen, een doelgroep met vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

VDAB, RESOC Midden-West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en het Centrum voor Basiseducatie werken 
hierbij nauw samen. Inmiddels is Alimento (het sectorfonds van de voeding) ook betrokken om hulp en ook 
ondersteuning te bieden. 

Met dit opleidingstraject op maat mikt het opleidingsatelier op een snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en 
een duurzame tewerkstelling. De cursisten kunnen vanaf februari 2018 aan de slag.

FOODLAB EN LED VOEDING (KMO’S EN STUDENTEN)

Binnen het LED netwerk (Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra) bieden hogescholen kosteloos hun 
praktische kennis aan. Kmo’s krijgen zo een gratis, snelle en directe dienstverlening, informatie op maat en een 
rechtstreeks contact met een expert.

Het LED Voeding is een onderdeel van het expertisecentrum Agro- en Biotechnologie van de hogeschool VIVES. 
Het versterkt laagdrempelige dienstverlening aan kmo’s. Het LED Voeding focust op receptuurontwikkeling, 
smaaktesten, reststroomvalorisatie, eiwitvervangers, gezonde voeding,… Bedrijven en organisaties die een 
innovatietraject wensen te starten, kunnen bij het LED Voeding terecht voor advies, opleiding, ontwikkeling, enz. 
Trajecten kunnen nadien verdergezet worden vanuit dit expertisecentrum.

Daarnaast kunnen studenten in het Open Innovation Foodlab terecht voor opleidingen, demo’s, workshops.

SENSORISCH LABO

In het Huis van de Voeding bevinden zich 6 sensorische cabines. Door middel van sensorische analyse kan 
nagegaan worden wat de impact is van zintuigelijke waarnemingen op het aankoopgedrag van de consument. Het 
sensorisch labo kan vrij afgehuurd worden door bedrijven of kennisinstellingen. 

Via een zelf samengesteld (consumenten- of getraind) panel kunnen die zo producten uittesten. Ook een 
onderzoekskeuken staat er ter beschikking.
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KENNISSTEUNPUNT VOEDING

Het kennissteunpunt Voeding wil een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie 
stimuleren. Dit kennissteunpunt wordt gevormd door TUA West (KU Leuven en UGent), een antenne van 
Flanders’ FOOD, VIVES en de Fabriek voor de Toekomst van de POM West-Vlaanderen.

Concreet zal dit resulteren in de organisatie van themadagen, beurzen, jobhappenings, bootcamps. In 2018 
gaat voor de tweede keer een Bootcamp door. Studenten uit Vlaamse universiteiten en hogescholen nemen 
in het Ondernemerscentrum Roeselare / Huis van de Voeding deel aan een Vlajo-innovatiekamp voor de 
voedingsindustrie georganiseerd door de POM West-Vlaanderen en RESOC Midden-West-Vlaanderen. Ze gaan op 
zoek naar innovatieve, creatieve en duurzame antwoorden op probleemstellingen die hen voorgeschoteld werden 
door een aantal voedingsbedrijven. 

3. Opstart van een innovatieve gezondheidscorridor

RUIMTE VOOR INNOVATIEVE ZORGCONCEPTEN OP  
NIEUWE ABELE ZUID.

Op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein rond AZ Delta ligt de klemtoon op de gezondheidseconomie. De 
site zal niet enkel een “ziekenhuis” herbergen. Dit wordt dé hub voor innovatie, waar nieuwe en vooral slimme 
gezondheidszorgconcepten kunnen ontwikkeld en uitgetest worden.

Het is de bedoeling dat daar ook het ondernemerschap in de gezondheidseconomie wordt gestimuleerd. 
Het lijkt ons logisch dat er, zeker op het vlak van gezonde of dieetvoeding, cross-overs kunnen ontstaan 
met de voedingssector. En bij de toeleveranciers zullen zeker bedrijven in de maakindustrie baat hebben bij 
de ontwikkeling van onze “gezondheidscorridor”: er zullen nieuwe machines ontwikkeld moeten worden en 
3D-visualisaties nodig zijn, onder meer voor de ontwikkeling van protheses of hulpmiddelen voor mensen met een 
beperking. De “poort” naar de stad zal een waaier aan economische opportuniteiten bieden en er komt ook een 
duidelijke link met bedrijven en start-ups.

Laten we even focussen op de site AZ Delta. De site en de directe omgeving zullen klaar zijn medio 2019. Slechts 
enkele jaren na de grote fusie wordt AZ Delta aanzien als een trendsetter in Vlaanderen en hét toonbeeld van een 
modern, performant en rendabel ziekenhuis. Deze rol zal nog meer uitgesproken worden na de verhuis. Een deel 
van de werking blijft ook nog in de stad, op de Brugsesteenweg. En naast de site van het nieuwe ziekenhuis komt 
ook een leer- en innovatiecentrum. Wat zal dit precies inhouden en hoe moet u dit zich concreet voorstellen?

• De visie: Met de komst van het leer- en innovatiecentrum wil AZ Delta volop inzetten op het aanscherpen 
van de expertise en innovatie voor zorgprofessionals in de gezondheidszorg. Het leer- en innovatiecentrum 
moet een breed gedragen, verbindend en toonaangevend knooppunt worden rond kennisdeling en innovatie 
binnen het AZ Delta zorgnetwerk en dit in goede afstemming met bestaande initiatieven rond welzijn en 
gezondheidszorg.

• Infrastructuur: De ruwbouw van het ziekenhuis staat er al en geeft u al een duidelijk beeld. Momenteel wordt 
de binneninrichting afgewerkt en de omgeving aangelegd (parking, groenaanleg, …). Recent is naast de 
site de bouw gestart van het leer- en innovatiecentrum. Dit centrum komt bovenop een logistiek blok en zal 
via een glazen verbindingsdeel verbonden worden met het ziekenhuis. Dit deel vormt letterlijk en figuurlijk 
een directe brug met de klinische praktijk. Het leer- en innovatiecentrum zal bestaan uit een grote aula en 
foyer, opleidingslokalen, een oefenlab en een simulatieruimte, videoconferencingmogelijkheden en bijkomende 
multifunctionele flexibele ruimtes.
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• Directe link met bedrijven en start-ups: dit centrum biedt een kader waar diverse partners rond gezondheid, 
zorg & welzijn elkaar ontmoeten. AZ Delta wil hierbij ook inzetten op sociaal ondernemerschap en wil pistes 
verkennen om een openheid te creëren naar start-ups en ondernemingen die werken rond gezondheidszorg, 
rekening houdend met de huidige en toekomstige noden in het veld. Het spreekt voor zich dat hiervoor ook 
wordt afgestemd met het ruimere regionale aanbod in Vlaanderen en daarbuiten.

• Partnerschap: Vanuit een partnerschap met het kenniscentrum ARhus in het centrum van de stad, voorziet 
AZ Delta een “ARhus-hub” binnen het centrum. Dit biedt de opportuniteit om heel wat gezamenlijke 
initiatieven voor het brede publiek en voor patiënten verder uit te breiden. Er zijn zeker nog andere 
mogelijkheden qua partnerships die opgezet kunnen worden en die de stad, samen met AZ Delta, zal bekijken 
en waar nodig op poten zal zetten.

• Innovatieprogramma: AZ Delta werkt aan de uitbouw van een structureel en duurzaam innovatiekader. 
Hier worden innovatieve ideeën gevaloriseerd en wordt de klinische implementatie verankerd in 
een wetenschappelijk, evidence-based context. Met andere woorden, de theorie en de (klinische) 
praktijk zullen op de site héél dicht bij elkaar staan, ze zullen elkaar versterken of bijsturen waar 
nodig. Het innovatieprogramma bevat zowel product-, systeem- en procesinnovaties als nieuwe 
samenwerkingsmodellen. Denk hierbij aan ICT, sensoren, monitoring, e-/m-health, hulpmiddelen, innovatieve 
samenwerkingsverbanden, klinische paden en meer. Hierbij wordt uiteraard sterk ingezet op alle aspecten 
omtrent welzijn en gezondheidszorg, en ook voedingspijler wordt verder ondersteund.

LOGISTIEK VERDEELCENTRUM

De mogelijkheid tot een logistiek verdeelcentrum voor de bredere regio wordt onderzocht in samenwerking met 
de WVI.

4. RSL maakt
De maakindustrie is cruciaal voor de Roeselaarse economie en onze welvaart. We mogen trots zijn dat enkele van 
de meest toonaangevende maakbedrijven in onze stad en onze regio gehuisvest zijn. De vraag is nu: hoe kunnen 
we deze bedrijven hier houden én hoe kunnen ze performant/innovatief blijven?

ROESELARE (VER)BOUWT 

De vele kranen, werven, bouwbedrijven in onze stad wijzen er al op: we zijn procentueel de tweede snelst 
groeiende stad van Vlaanderen. Jaarlijks groeit onze bevolking netto aan met een 800-tal inwoners. Onze stad 
heeft nood aan woningen, appartementen en esthetisch en kwalitatief goeie renovaties. 

Deze uiterst belangrijke tak binnen onze industrie, de bouw, geniet dan ook onze bijzondere aandacht. De 
voorbije jaren werden al heel wat maatregelen genomen om de bouwsector te ondersteunen en een flexibel en 
rechtszeker kader te geven om te werken.

Een greep uit onze voornaamste acties: 

• De stad biedt diverse mogelijkheden aan om vlot en transparant stedenbouwkundige inlichtingen te verkrijgen. 
In 2015 werd een plannenbank toegankelijk gemaakt. In de plannenbank kan op locatie gezocht worden naar 
de van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften. Alle voorschriften van het APA, BPA’s en RUP’s zijn 
aansluitend terug te vinden op de website van de Stad Roeselare. 

• Aanvullend op deze locatiegerichte voorschriften werd een stedenbouwkundige verordening opgemaakt die 
van kracht is sinds maart 2017. Deze algemene verordening biedt meer duidelijkheid over het bouwen in 
de stad. De verordening omvat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies en bouwwerken in 
de stad, met als doel de minimale kwaliteit van het bouwen te garanderen. Dit zowel voor het gebouw, zijn 
bewoners en gebruikers en de omgeving. 

• Deze juridische documenten werden aangevuld met de uitwerking van een woningtypetoets. Deze toets 
moet meer duidelijkheid bieden omtrent de meest optimale invulling voor een specifiek perceel en moet de 
transparantie ten opzichte van ontwikkelaars vergroten. 

• Omdat ook de kleinere projecten niet uit het oog verloren mogen worden, biedt de stad diverse 
informatiebrochures aan in functie van het samenstellen van een correcte bouwaanvraag. Deze brochures 
worden als voorbeeld genomen door andere Vlaamse gemeenten. 

• Er is een nauwe samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en dit met de nadruk op 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Zowel voor de opmaak van inrichtingsplannen met bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften, als bij het adviseren van voorstellen en bouwaanvragen in opmaak. 

• De dienst omgevingsvergunningen biedt diverse mogelijkheden om ontwikkelaars bij te staan om informatie 
aan te bieden en projecten te begeleiden. Daarbij kan men steeds terecht aan de balie en het loket met 
toegankelijke openingsuren en mogelijkheid tot afspraak. 
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• Aansluitend hierop zijn er ruimere afspraakmogelijkheden rechtstreeks met de GSA/GOA (gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar/gemeentelijk omgevingsambtenaar) om projecten concreet te bespreken. Dit 
vooroverleg wordt uitgebreid met interne adviesrondes en overleg met het politiek orgaan. Deze werkwijze 
staat bij ieder groot project voorop en moet resulteren in een vlot parcours bij een officiële bouwaanvraag. 

• De dienst omgevingsvergunning heeft al sinds 2015 ervaring met de digitale bouwaanvraag (DBA). In 
september 2015 stapte de stad reeds mee in de testfase en kon sindsdien de nodige ervaring opbouwen om 
de DBA’s te begeleiden en te verwerken. Dankzij deze digitale evolutie kunnen bouwaanvragen 7/7 en 24/24 
worden ingediend. De stad was hierin een voorloper! 

• De stad organiseert in het voorjaar van 2018 een infomoment voor bedrijven rond de omgevingsvergunning. 
Dit gebeurt i.s.m. de werkgeversorganisaties.

CREATIEVE MAAK- EN ONTWERPINDUSTRIE 

Niet allen Brussel, Gent of Leuven bruisen van de creatieve geesten! Van Maister over B.ad, van 3 Architecten 
naar Buro II, van Nanopixel naar Merchandise Essentials: zowel in de grafische sector, architectuursector als de 
sector van innovatieve scale-up’s zijn in Roeselare ijzersterke bedrijven te vinden. We zien de belangrijkheid van 
deze sector binnen onze economie nog steeds groeien en deze tak binnen de maakindustrie verdient dan ook onze 
volle ondersteuning! 

Veel van deze creatieve ondernemingen kregen reeds een erkenning door een nominatie als “bedrijf of starter 
van het jaar” binnen de Roeselaarse awards. Zowel genomineerden als laureaten erkennen dat deze nominatie 
ze credibiliteit gaf tot ver buiten de stadsgrenzen. Ze zorgde er zelfs voor dat enkele langdurig openstaande 
vacatures eindelijk ingevuld raakten.

ROESELARE SLAAT EEN BRUG NAAR FLANDERS MAKE

Flanders Make is het strategische onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Vanuit d vestigingen in Lommel 
en Leuven en met de steun van 10 onderzoeksinstellingen van de Vlaamse universiteiten stimuleert het open 
innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. Door ondernemingen en onderzoeksinstellingen samen te brengen, 
helpt Flanders Make om concrete producten en productinnovaties in de voertuigindustrie, in machinebouw en in 
productieomgevingen te realiseren. (nvdr. definitie Flanders Make terug te vinden op: www.flandersmake.be).

Flanders Make denkt eraan om één of meerdere samenwerkingsverbanden aan te gaan met West-Vlaanderen. 
Roeselare reikt hierbij de hand uit om samen te gaan werken en zal kijken waar en hoe er synergieën kunnen 
ontstaan tussen onze economie en hun kennis.  
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5. Kenniscentrum RSL

WE BRENGEN DE EXPONENTIAL ACADEMY NAAR ROESELARE 
OM DE KENNIS EN INSPIRATIE BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR 
DE ROESELAARSE ONDERNEMERS

Exponential Academy4 stimuleert ondernemingen richting transformatie en jongeren richting ondernemerschap. 
Altijd op zoek naar nieuwe kansen en toegevoegde waarde voor mens en maatschappij. Want dankzij technologie 
en revolutionaire businessmodellen verandert de wereld vandaag exponentieel, of we het nu willen of niet.

Via workshops, opleidingen en evenementen brengt Exponential Academy het gedachtegoed van Silicon Valley 
naar West-Vlaanderen. Hiertoe is momenteel reeds een eerste reeks workshops gestart in ARhus Roeselare  
(10 november, 24 november, 8 december 2017)

TUA WEST

TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen), een initiatief 
van de Provincie West-Vlaanderen, wil de transformatie naar een West-Vlaamse kennisgedreven economie 
versnellen. TUA West sluit aan op de kennis bij de in West-Vlaanderen aanwezige economische clusters en op het 
provinciaal strategisch-economisch plan West Deal.

Ondernemers op zoek naar specifieke expertise om hun bedrijf verder te laten groeien, kunnen een beroep 
doen op TUA West. Via haar kennispartners, eigen contacten en input van de collega’s van de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij capteert TUA de kennis- en onderzoeksvragen uit de bedrijfswereld. TUA West 
bundelt deze kennisvragen en legt ze via expertengroepen simultaan voor aan alle instellingen voor hoger 
onderwijs in West-Vlaanderen. Zo bent u zeker dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van uw vraag en dat de 
best geplaatste kennisinstelling deze samen met u opneemt. TUA vervult dus een belangrijke verbindingsfunctie.

6. Projecten van de POM die innovatie en 
internationalisering ondersteunen
De POM heeft een aantal projecten lopen die bedrijven ondersteunen op het gebied van groei en innovatie. Stad 
Roeselare zorgt voor de juiste communicatie zodat de Roeselaarse bedrijven hierin betrokken worden.

ISE (INNOVATION SECTOR EXCHANGE PROJECT)

Met dit project wil de POM West-Vlaanderen ondernemingen helpen in hun groei naar internationale handel en 
innovatie. Dit gebeurt door samenwerking tussen enkele regio’s in België, Engeland, Frankrijk en Nederland. 

POM West-Vlaanderen organiseert binnen dit project infomomenten over de toepassing van the Internet 
of Things in de speerpunten “voeding”, “gezondheidszorg” en “nieuwe materialen”. Daarnaast worden ook 
inspirerende bezoeken opgezet aan buitenlandse steden en gebieden die een voorbeeld zijn op het vlak van 
innovatieve bedrijfsvoering en workshops voor ondernemers om het innovatief denken te triggeren. Dankzij ISE 
krijgen ondernemers ook de kans om samen naar beurzen te gaan.

PROGRÈS (PROJECT ACCELERATING GROWTH, RESOURCES 
AND ENTERPRISE SUPPORT) 

Dit project wil de West-Vlaamse ondernemingen versterken op het gebied van innovatie door hen te laten leren 
van innovatievoorbeelden in andere regio’s. Het doel is ondernemingen (start-ups) te laten groeien en hen zo 
toegang te geven tot internationale markten en/of financiering. Daarvoor beschikt Progrès over een divers 
aanbod aan acties en diensten.

Binnen dit project organiseert de POM West-Vlaanderen grensoverschrijdende bezoeken met start-ups aan 
buitenlandse beurzen. Ondernemers en start-ups kunnen ook inschrijven op strategische begeleidingstrajecten.
Daarnaast worden netwerkevenementen georganiseerd om ondernemers met de juiste mensen in contact te 
brengen in functie van internationale groei.

NPCC (NUTRITION PLATFORM FOR CHRONIC CARE) IN 
SAMENWERKING MET AZ DELTA

Dit project is gestart vanuit een oproep van de Vlaamse overheid naar projecten gebaseerd op een nieuwe vorm 
van zorgorganisatie waar de samenleving baat bij heeft én die wereldwijd economisch kunnen renderen, beter 
gekend binnen de projecten van het Nieuw Industrieel Beleid. 

Het NPCC heeft de ambitie om evidence-based een gepersonaliseerde totaaloplossing aan te bieden inzake 
nutritie voor mensen met (een risico op) een chronische aandoening. De doelstelling van dit project is om 

4. Exponential Academy is als idee gegroeid vanuit de studie ‘West-Vlaanderen 2030’, in 2015 uitgevoerd door Econopolis in opdracht van de Provincie 
West-Vlaanderen. Eén van de 5 ‘toekomstwerven’ die in deze studie naar voren werd geschoven, was het opzetten van een radicaal vernieuwend 
opleidingsaanbod voor bedrijven, geïnspireerd door het model van Singularity University in Silicon Valley. 
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zowel een groeiende economische markt aan te boren, maar tevens malnutritie in onze maatschappij weg te 
werken en een Triple Aim Impact te realiseren (= vermindering gezondheidskosten op populatieniveau, betere 
zorguitkomsten en betere klanten-/patiëntenervaring). Het NPCC wil hiervoor een vernieuwend bedrijf uitbouwen 
waarin een geïntegreerd businessmodel centraal staat dat zowel schaalbaar economische resultaten levert, 
maar tevens maatschappelijke impact en zowel door zorg als industriële actoren opgestart wordt. 

Momenteel worden stappen gezet in een vervolgtraject waarbij een verderzetting beoogd wordt door middel van 
(opschaalbare) piloottest(en) en haalbaarheid van een mogelijke duurzame beheers- & exploitatiestructuur binnen 
de uitbouw en in het kader van dit vernieuwend bedrijf. Hiervoor wordt een model uitgewerkt waar bedrijven, 
kennisinstellingen, patiëntenverenigingen & zorgactoren rond deze ambitie een partnerschap vormen en aldus 
rond de speerpunten voeding en gezondheidszorg werken.

7. Innovatie centraal beschikbaar maken via ARhus en 
het Huis van de Voeding

INSPIRATIESESSIES OVER INNOVATIE IN HET HUIS VAN DE 
VOEDING EN IN ARHUS, AFHANKELIJK VAN HET THEMA

Er komt een aanbod aan inspiratiesessies, over verschillende innovatieve thema’s voor alle geïnteresseerde 
ondernemers. Hierin kunnen nieuwe technologieën, nieuwe sectoren, nieuwe bedrijfsprocessen, enz. aan bod 
komen. De ondernemers hebben inspraak in de behandelde thema’s.

• inspiratiesessie voor de voedingssector 

• inspiratiesessie voor de gezondheidssector 

INNOVATIE VENSTER

Tijdelijke pop-upshop op de Munt waar mensen innovatie kunnen beleven. Dit in samenwerking met Roeselaarse 
bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn:

• Een 3D-souvenir laten printen 

• VR-bril uitproberen

• …
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8. RSL, slimme stad in een slimme regio
Sinds eind 2016 begeleidt iMinds/IMEC de stad Roeselare bij het bepalen van het kader, de prioriteiten en 
opportuniteiten op de weg naar een ‘smart city’.

Het traject bestond uit:

• Een reeks interviews met interne stakeholders

• Een reeks interviews met externe stakeholders

• Een alignering van de resultaten uit deze interviews

• Het werken aan een rapport met visie, instrumenten en handvaten als kompas voor het Smart City-verhaal in 
RSL. 

Uit dit traject kan de stad al onderstaande lessen trekken. Deze zijn niet limitatief en ook niet beperkt tot de 
bedrijven.

• Er is nood aan minstens een virtueel, maar beter nog een fysiek forum/platform van ‘slimme ondernemers’ 
die actief zijn in deze innovatieve sectoren.

• De stad is reeds actief en wil op korte termijn een aantal initiatieven nemen die binnen onderstaande thema’s 
mogelijkheden bieden en dit ook opzetten met gekende stakeholders.

 » Actief meewerken aan het Smart Flanders-traject en de ambitie om met de centrumsteden een beleid te 
ontwikkelen inzake Smart Cities

 » Inzetten op de verdere ontwikkeling van health literacy (digitale gezondheidsvaardigheden)

 » Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn inzake crowdsourcing voor heel specifieke objectieven

 » Onderzoek naar mogelijke initiatieven inzake klimaat

 » Het verslimmen van verkeerslichten en andere beïnvloeders van verkeersstromen.

 » De opbouw van (open) data en het beheer ervan

 » Innovatieve projecten en ideeën kansen geven

• Verder zal het verzamelen van data, het omzetten van deze data naar informatie en de vertaling van deze 
informatie in het toekomstige beleid bepalend zijn voor de acceptatie, de bewustwording en de aanvaarding 
van het gebruik van deze data.

• Het genereren van data en de verwerking van deze data kan niet beperkt worden tot de opdracht van 
een stad of een gemeente. Gelet op de macht van het getal en de schaalgrootte is intergemeentelijike 
samenwerking noodzakelijk

9. Een glasvezelnetwerk 
door de stad
Roeselare werd samen met Gent en Antwerpen 
uitgekozen als proefproject voor hoge 
snelheidsdataverbinding van de toekomst. 
Dit proefproject wordt uitgerold op enkele 
bestaande bedrijventerreinen i.s.m. Proximus. 
Volgende zones worden voorzien van glasvezel:

• Beveren-Onledebeek

• Hof Ter Weze

• Hoge Barrière

• Ovenhoek

• Veiling

• Abraham Hans

Ook de mogelijkheden die 5G ons in de toekomst 
kunnen bieden, worden door de stad opgevolgd.
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AMBITIETWEE
INVULLING JOBS EN PRODUCTIEVE TEWERKSTELLING

Bestaande vacatures ingevuld krijgen en tegelijk voorbereidingen treffen voor nieuwe jobs in een wereld van 
artificial intelligence, specifieke vaardigheden, met ruimte voor sociale inclusiviteit, vormen een logische tweede 
ambitie.

10. Jongeren warm maken voor knelpuntberoepen

REVIVAK – MAAK HET MEE

ReviVak is een Interreg-project dat de ‘Revival van de Vakmanschapsberoepen’ in Vlaanderen en Nederland 
wil stimuleren door intensieve samenwerking en uitwisseling. In essentie wil het project jongeren én 
werkzoekenden via een innovatieve, interregionale aanpak leiden naar (meer zin voor) (opleidingen en carrières 
in) ‘vakmanschap’. Als dusdanig is het project gericht op het behoud én het stimuleren van werkgelegenheid in 
de vakmanschapsberoepen (restauratie, renovatietechnieken…). Het project zet sterk in op het ontwikkelen van 
een positief imago rond ‘vakmanschapsberoepen’ via o.a. de organisatie van een aantal vakmanschapsbeurzen, 
waarvan er één in november 2017 in Midden-West-Vlaanderen gepland staat. 

JOBLABO VOEDING

Binnen het Interreg-project ‘Grenzeloos Competent’ werd het Miummm omgevormd tot een joblabo. Het Joblabo 
is de vitrine van de voedingsindustrie. In dit interactief doe- en belevingscentrum kunnen 10- tot 14-jarigen 
de verschillende functies leren kennen van de mensen die dagdagelijks actief zijn om onze voeding op een 
kwaliteitsvolle manier te produceren. Ze maken er kennis met de volledige productieketen en met de beroepen die 
erachter schuilgaan. Ze worden geïntroduceerd in:

• de rijkdom en diversiteit van de agro-voedingsindustrie in (West-)Vlaanderen

• het economische belang van de Vlaamse agro-voedingsindustrie

• de diverse functies van de voedingsindustrie 

• de beginselen van een gezonde en evenwichtige voeding

Tijdens hun bezoek aan het Joblabo Voeding leggen jongeren door het spelen van een aantal smart games 
onbewust een traject af waarbij hun skills en interesses voor de voedingssector gemeten worden. Na afloop 
van hun bezoek krijgen ze een gepersonaliseerd competentieprofiel dat hen een idee geeft over een mogelijke 
professionele carrière in de voeding. 
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11. Talents for RSL
Een van de grootste uitdagingen waar Roeselaarse bedrijven op vandaag mee geconfronteerd worden, is het 
invullen van vacatures met specifieke opleidingsvereisten. De braindrain zorgt ervoor dat veel talent uit Roeselare 
niet in Roeselare aan de slag gaat, of zelfs niet meer in Roeselare komt wonen.

TALENTENBEURS

Het concept van een jobbeurs wordt omgedraaid. Bedrijven kunnen gaan shoppen bij Talenten #VANRSL. In 
samenwerking met RESOC Midden-West-Vlaanderen organiseren we een tour naar de verschillende hogescholen 
en universiteiten waar bedrijven op kunnen inschrijven. Tijdens dit bezoek stellen de scholen hun afstuderenden 
en/of afgestudeerden voor. Er wordt kennisgemaakt en een sollicitatiegesprek ingepland.

CAMPAGNE IN DE SCHOLEN MET AFSTUDEERRICHTINGEN

Deze campagne zal zowel doorgaan in de middelbare technische scholen als in de hogescholen en universiteiten.
De stad zet naar het einde van het jaar onze Roeselaarse ondernemingen in de kijker als werkgever.

GEZAMENLIJKE DEELNAME AAN BESTAANDE JOBBEURZEN 

We organiseren een groepsdeelname aan een aantal erkende jobbeurzen.

JOBS #VANRSL

Online platform voor studenten en werkgevers voor stages en jobs, in samenwerking met o.a. VDAB.

12. Samenwerking met het onderwijs om jongeren klaar 
te stomen voor de juiste jobs via STEM5

MASTERCAMPUS VDAB KOMT IN ROESELARE-HAVEN

VDAB was op zoek naar een nieuwe locatie voor hun competentiecentrum voor mechanische bouwberoepen. 
Vanuit de Stad Roeselare werd de aandacht gevestigd op de bedrijvenzone Haven-Zuid. Op deze nieuwe locatie 
wordt het competentiecentrum ingebed in een campus met een ruimer aanbod. VDAB ontwikkelde hiermee een 
concept van een mastercampus met duidelijke strategie van samenwerking met onderwijs en sectorrelevante 
actoren.

De Mastercampus Roeselare streeft volgende doelstellingen na:

• De mastercampus biedt een efficiënte dienstverlening en samenwerking aan die rekening houdt met de 
trends en uitdagingen van de regionale arbeidsmarkt en waar aandacht besteed wordt aan de beleving en 
versterking van toekomstige technologische en ondernemende vaardigheden (‘skills of the future’).

• De mastercampus beschikt over een breed, kwaliteitsvol, dienstverleningsaanbod, met een focus op 
innovatieve opleidingen en rekening houdend met de (toekomstige) arbeidsnoden. Deze opleidingen worden in 
een samenwerking van onderwijs, andere opleidingsverstrekkers, bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen 
ontwikkeld.

• Een mastercampus concentreert activiteiten. De campus vraagt om een flinke investering in onderwijs- en 
opleidingsinfrastructuur, maar is tevens een momentum voor een optimalisatie-oefening in efficiëntie van 
kosten, tijd- en ruimtebenutting.

• De campus stimuleert de leergoesting van jongeren en volwassenen en nodigt uit om tot actie over te gaan in 
de (leer)loopbaan. 

• Samenwerking in en rond de mastercampus is een belangrijke hefboom. Samenwerken maakt ook mogelijk dat 
expertise wordt gedeeld en gecombineerd wordt ingezet in de realisatie van aantrekkelijke en kwaliteitsvolle 
diensten, met aandacht voor de toenemende impact van de digitalisering.

• Samenwerking kan er ten slotte ook voor zorgen dat de acties voor het verhogen van de instroom in STEM-
opleidingen gebeuren ‘met één stem’, bv. sensibiliseringscampagnes, acties met bedrijven, sectoren of 
economische clusters.

5. STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen 
en beroepen. 
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Een campus met STEM-gehalte

De knelpunten op de arbeidsmarkt vertalen zich ook in de problematische instroom in het technische onderwijs. 
VDAB is actief betrokken in de denktank “Mastermind” (RTC) voor de verkenning van samenwerkingsvormen 
tussen scholen, bedrijfsleven en andere stakeholders op de arbeidsmarkt. De insteek is om de krachten te 
bundelen rond infrastructuurdeling, expertise en innovatie in ‘Centers of expertise’, en de ontwikkeling van een 
concept en netwerk voor een bovenschoolse leerinfrastructuur in een gecoördineerde aanpak. Het inzetten op 
sensibilisering en techniekbeleving, het versterken van de ondersteuning van de professionelen uit onderwijs en 
vorming en het aanmoedigen van de samenwerking tussen sectoren, kennisinstellingen en bedrijven zijn trouwens 
belangrijke pijlers van het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering.

TECHNIEKACADEMIE

De techniekclub in Roeselare wordt reeds enkele jaren georganiseerd bij ARhus en maakt kinderen uit het vijfde 
en zesde leerjaar warm voor technologie. Ze maken er kennis met gereedschap en materialen, ze leren dat 
techniek vele gezichten heeft en ze leren er een aantal technische systemen zelf maken. De stad ondersteunt de 
techniekclub van bij de start.

SAMENWERKING MET SECUNDAIRE SCHOLEN, HOGESCHOLEN 
EN UNIVERSITEITEN

VIVES

Structurele samenwerking met VIVES op gebied van zorg, studentvriendelijke stad, thema agro-bio en logistiek. 
De stad en VIVES engageren zich om samen “Roeselare als pionier in gezondheidszorg” te profileren. Dit gebeurt 
a.d.h.v. marketing en branding, kennisdeling via ARhus en VIVES en kennisontwikkeling door onderzoek van VIVES 
te koppelen een projecten uit Roeselare. 

Technische Universitaire Alliantie

Via de TUA (zie tevens hoger) wordt een nauwere samenwerking met KULAK, RUG en HOWEST vooropgesteld, 
onder meer op het vlak van het leiden van studenten naar deze dicht bereikbare kennisinstellingen.

Secundaire scholen

De stad wil scholen en bedrijven samenbrengen. In overleg met de aanwezige scholen in het Roeselaarse 
landschap, geïnteresseerde bedrijven en ondernemersorganisaties willen we op zoek gaan naar manieren om 
elkaar te versterken.

Samenwerking tussen ARhus en hogescholen en universiteiten

ARhus werkt met verschillende projecten rond innovatieve technologie (Internet of Things, Augmented & Virtual 
Reality, Blockchain) i.s.m. UGent, VIVES, Howest. ARhus zorgt ervoor dat Roeselaarse bedrijven bij die projecten 
betrokken worden en zorgt ook voor de disseminatie van de onderzoeksresultaten naar de burger en het 
bedrijfsleven. 

13. Co-working #VANRSL

EEN CO-WORKING 
NETWERK IN VLAANDEREN 
VOOR ROESELAARSE 
ONDERNEMERS

We horen vaak dat Roeselaarse bedrijven hun 
medewerkers ver buiten Roeselare moeten 
gaan zoeken om de specifieke profielen in te 
kunnen vullen. Om het woon-werkverkeer te 
verminderen, worden oplossingen gezocht in de 
grote steden. 

Stad Roeselare kan in enkele grote steden een 
netwerk aan coworkingmogelijkheden voorzien 
voor Roeselaarse bedrijven. Zo krijgen ze een 
stukje ‘Roeselare’, waar ze ook willen werken. 
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14. Kwetsbare doelgroepen begeleiden naar werk

PARTICIPATIELADDER

De participatieladder is een visie van waaruit programmawerk wordt geïnventariseerd en verder vormgegeven 
(zie overzicht in bijlage). Het is geen project of aanbod op zich, maar een kader waartegen we een beleid kunnen 
vormgeven. 

De zes treden van de participatieladder geven de ‘participatiegraad’ van een burger aan. Alle burgers kunnen 
ingeschaald worden op hun (huidige) niveau van participeren in de samenleving. Op deze treden kan het lokale 
activeringsaanbod geplaatst worden. 

6 Betaald werk. 

5 Betaald werk met ondersteuning. 

4 Tijdelijke activerende trajecten. 

3 Arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding (welzijn en zorg). 

2 Sociale contacten buitenshuis 

1 Contacten beperkt tot huishoudelijke kring.

Zo kunnen we weergeven wat er in Roeselare (en ruimere regio) op vandaag voorhanden is en welke partners 
hiermee bezig zijn. Dit kunnen we afzetten op een raster met rollen die de stad kan opnemen (als werkgever, als 
hulpverlener, als subsidiegever, als klant en als bestuurder). 

ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN VOOR WERKGELEGENHEID 
VOOR KANSENGROEPEN 

Roeselare ondersteunt projecten die werkgelegenheid voor kansengroepen creëren, volgens de principes van 
sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten die met kansengroepen worden 
aangeboden, spelen in op noden in de stad en bieden een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de lokale 
samenleving (bv. verhogen van leefbaarheid door in te spelen op zorgbehoeften, ontmoeting en sociale cohesie, 
energie-efficiëntie, ...). Volgende projecten worden structureel ondersteund tot eind 2019:

• De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen vzw: 

 » Kringwinkel: is een begrip voor iedereen die zijn spullen een tweede leven wil geven of graag een 
koopje doet tussen gebruikte en minder gebruikte spullen. De kringwinkel stelt mensen tewerk vanuit 
verschillende kansengroepen en zorgt voor een intensieve werkvloerbegeleiding. 

 » Fietspunt Eco-Velo: ook dit punt is een begrip in de stad geworden en wenst de fietsmobiliteit 
te bevorderen door middel van: het verhuur van studentenfietsen, het verhuur van fietsen voor 
werkzoekenden, de levering van vervangfietsen na diefstal en de organisatie van fietsdelen voor kinderen 
(mini-velo)

• Buurt en Co vzw: deze vzw zorgt voor de opsmuk van het straatbeeld, ondersteuning bij stadsevenementen, 
(sneeuw)ruimen voor zorgbehoevenden, logistieke ondersteuning aan verenigingen, buurtsport Roeselare, 
dierenasiel Roeselare, conciërgetaken op de TRAX-site en fungeren als woonbuddies. 

• De Lochting vzw is een bloeiend biologisch (tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten 
bestaan uit ecologisch groenonderhoud en -aanleg, biologische tuinbouw en een verpakkingsafdeling voor 
biologische voedingswaren.

SUBSIDIEREGLEMENT ELK TELT 

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘Elk Telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. 
Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke 
kansen op het vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie, ... 

TOELEIDING VAN LEERWERKNEMERS 

Welzijnshuis Roeselare en VDAB begeleiden kwetsbare personen naar werk. Via systemen van tijdelijke 
werkervaring kunnen bedrijven leerwerknemers opleiden op hun werkvloer. Er wordt nauwere samenwerking 
onderzocht tussen VDAB en Welzijnshuis Roeselare in eenduidige communicatie naar bedrijven en afstemmen 
van mogelijke leertrajecten, jobcoaching of taalcoaching op maat van het bedrijf. 
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BEVORDEREN VAN INTEGRATIE ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 
I.S.M. ROESELAARSE BEDRIJVEN: #JOBROAD

In samenwerking met het Welzijnshuis, VDAB, de provinciale taskforce vluchtelingen, RESOC Midden-West-
Vlaanderen en diverse private partners uit de uitzendsector, worden met het project #JOBROAD tijdelijke 
integratietrajecten opgezet. Tijdens deze projecten worden werkzoekende anderstaligen met een migratie-
achtergrond in contact gebracht met een deelnemend bedrijf. Doel is om zoveel mogelijk kandidaten te matchen 
met de juiste job in de deelnemende bedrijven. Kandidaten die uiteindelijk niet geselecteerd worden, krijgen van 
de deelnemende partners de nodige begeleiding op maat. In mei 2017 ging reeds een pilootproject door. Dit 
pilootproject kreeg een positieve evaluatie en in maart 2018 staat dan ook een tweede projectdag gepland.

RSL FOR WORK

De Stad Roeselare en OCMW Roeselare experimenteerden in 2017 met een intensief voortraject naar werk 
voor kwetsbare personen die een inburgeringstraject volgen in de regio Roeselare. Dit was een ESF-project in 
samenwerking met VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering, vzw Groep INTRO en vzw Tot uw dienst, met 
werktitel ‘RSL for work’. 

Het experiment werd positief geëvalueerd. Er werd een vervolgproject met titel ‘RSL4WORK’ aangevraagd bij 
de ESF-administratie voor de implementatie in de periode 2018-2019 (projectmatig). Het traject RSL4WORK 
bestaat uit detectie van aanwezige en potentiële talenten en competenties, het bepalen van een jobdoelwit, het 
leren kennen van de regionale arbeidsmarktcultuur, het oefenen van technische taal en spreektaal in functie van 
beoogde jobdoelwitten, het oefenen van sollicitatievaardigheden, het vormen van netwerken en het bouwen van 
culturele bruggen naar regionale werkgevers.

Vanaf januari wordt om de 6 maanden toeleiding georganiseerd via cliëntoverleg tussen het Agentschap 
Integratie en Inburgering, OCMW Roeselare en VDAB. In februari worden de eerste individuele en collectieve 
begeleidingsmodules opgestart door Tot uw dienst vzw en Groep INTRO vzw

REGIE SOCIALE ECONOMIE BINNEN EEN VERSTERKT SOCIO-
ECONOMISCH STREEKBELEID MIDWEST 

De regie van dit sociaal economiebeleid wordt gedaan door het Streekbeleid Midwest. Dit is een 
samenwerkingsverband dat bestaat uit 16 lokale besturen: Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, 
Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, 
Wingene. Binnen dit streekbeleid worden drie acties uitgewerkt in de periode 2017-2019: 

• Opmaken van een regionaal charter of principekader inzake sociaal en duurzaam aanbesteden. 

• Ontwikkelen van een subsidiereglement voor innovatie in de sociale economie en sociaal ondernemen. 

• Organisatie van netwerkmomenten, trefpunten of intervisies inzake sociaal en inclusief ondernemen. De 
acties en de manier van samenwerken werden opgenomen in het dossier ‘Versterkt Socio-Economische 
Streekbeleid Midwest van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen.

15. Aangename stad om te wonen, werken en leven

AANDACHT VOOR RECREATIE OP BEDRIJVENTERREINEN

Tijdens de opmaak van RUP’s en inrichtingsplannen, of bij advies voor stedenbouwkundige dossiers, moet 
altijd gestimuleerd worden om ruimte te voorzien voor recreatie voor de werknemers. Door een aangename 
werkomgeving te creëren, stimuleren we mensen om in Roeselare te werken.

SOCIOCULTUREEL AANBOD VOOR JONGE HOOGOPGELEIDE 
WERKNEMERS NA HET WERK

Niet alleen voor ondernemers is een community belangrijk. Ook voor werknemers. Hogere profielen zijn vaak op 
zoek naar een specifiek cultureel aanbod, of naar afterworkevents, waar ze met even gedreven collega’s en niet-
collega’s kunnen vertoeven. Er moet een aanbod zijn voor nieuwe, jonge werknemers in Roeselare en de stad zal 
dit aanbod waar mogelijk mee faciliteren.
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AMBITIEDRIE
OPTIMALE INVULLING EN PROMOTEN VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE

Ruimte om te ondernemen moet er vanzelfsprekend niet enkel zijn door innovatieve concepten en geschikte 
werknemers, ze vereist ook fysieke ruimte. Die transformeert evenzeer van verwevenheid van functies over 
duurzame inrichtingsprincipes tot slimme mobiliteit.

16. Het juiste bedrijf op de juiste plaats
Stad Roeselare ontwikkelt een visie over welke bedrijven op welke locatie thuishoren. Door in kaart te brengen 
welke zones welk type bedrijven, welke sectoren, … nu al huisvesten, en welke bedrijvigheid we daar in de 
toekomst nog extra zien bijkomen, creëren we voor elke zone een eigenheid waarin elke gevestigde ondernemer 
zich thuis kan voelen

VOORRAAD VOOR DE TOEKOMST

Met de goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in 2008  
werden bijna 100 extra hectare bedrijventerreinen voorzien in Roeselare. 

Deze terreinen worden, in samenwerking met private en  
publieke ontwikkelaars (zoals WVI), heel snel ingevuld.
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Concreet betekent dit dat de 100 hectare bedrijventerreinen die de stad bijkreeg in Beveren Onledebeek, 
Beveren Krommebeek en Ovenhoek reeds bouwrijp zijn en aan geïnteresseerde bedrijven worden verkocht. Op 
dit ogenblik is reeds 38,5% van de bedrijvenzone Onledebeek ingevuld, van de bedrijventerreinen Krommebeek en 
Ovenhoek zijn respectievelijk 50% en 61,5% verkocht.

Beveren Onledebeek     Beveren Krommebeek

Ovenhoek zone C

Vragende partij voor extra ruimte voor bedrijven voor de toekomst

De stad blijft samen met de regio Midwest, RESOC, de WVI en POM West-Vlaanderen signaliseren aan 
de hogere overheid dat extra ruimte voor bedrijven nog altijd een noodzaak is. Heel concreet vraagt West-
Vlaanderen 430 hectare bedrijventerreinen aan Vlaanderen. Voor de regio Roeselare werd door de Provincie 
een nettovraag van 160 hectare gedefinieerd tegen 2027. Volgens de ruimtemonitor van de POM West-
Vlaanderen worden in oktober 2017 25,5 hectare gedefinieerd als effectief aanbod, 76,2 hectare als potentieel 
aanbod, 28,2 hectare als strategisch aanbod en 9,3 hectare als niet langer ontwikkelbaar. In het kader van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal de stad ijveren voor een verdere toekomstige voorraad in het aanbod aan 
bedrijventerreinen voor de stad.

KANTORENINVENTARIS

De stad maakt een kantoreninventaris op die zal uitwijzen op welke locaties wel of niet extra kantoren gewenst 
zijn. Op deze manier wordt een visie uitgewerkt om komende plannen correct te kunnen opmaken en om 
stedenbouwkundige aanvragen volgens die visie te kunnen adviseren.

ONTWERP VISIE BEDRIJVENZONES LANGS DE GROTE RING 

Langs de Grote Ring worden de voorschriften van een aantal zones geherdefinieerd via RUP’s, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Daarom is het belangrijk dat we voor elk van deze zones een visie ontwikkelen van welke 
bedrijven daar volgens ons thuishoren.
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HET OPMAKEN VAN DE NODIGE BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR 
NIEUWE BEDRIJVENZONES EN HET ACTIVEREN/SPECIFIËREN 
VAN BESTAANDE BEDRIJFSGRONDEN

Technologisch cluster, toegangspoort van de stad: RUP Nieuwe Abele,  
toegangspoort van de stad, innovatiecluster met focus op health en technologieontwikkeling

Ter hoogte van het afrittencomplex in Rumbeke 
situeren zich de bedrijfsgronden ‘Nieuwe 
Abele Zuid’, ‘Nieuwe Abele Oost’ en ‘Nieuwe 
Abele West’. Binnen het plangebied is het 
kantorencomplex Accent Business park gelegen, 
in de directe omgeving wordt de nieuwe 
ziekenhuiscampus AZ Delta gerealiseerd. 
De stad heeft de ambitie om de bestaande 
bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een 
innovatiecluster en strategische toegangspoort 
tot de stad. 

Om dit te realiseren, zal de stad een 
Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. 
Omdat een deel van dit Uitvoeringsplan binnen 
Vlaamse bevoegdheid ligt, heeft de stad aan het 
Vlaams gewest een delegatie aangevraagd. 

Doel van het RUP6 is randvoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een kwalitatief, duurzaam en 
innovatief bedrijventerrein. Om dit te realiseren, is een actualisatie van de voorschriften (verruiming van 
de mogelijkheden) afgestemd met de visie van het GRS. Inspelend op de veranderende noden en trends van 
economie, duurzaamheid en mobiliteit is deze actualisatie noodzakelijk. Ook het strategisch debat van het 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen is hier relevant. 

Dit heeft onder meer betrekking op het herbekijken van de mogelijkheden van activiteiten: dit gaat bijvoorbeeld 
over het ruimte bieden voor gezondheids- en kennisgerelateerde ondernemingen en organisaties binnen het 
plangebied, marktonderzoek op het vlak van kantoren, multifunctioneel ruimtegebruik en incubatoren,…. 
Daarnaast zijn hier ook principes rond beeldkwaliteit gezien de zichtlocatie, van groot belang. Dit kan onder 
meer gezien worden in de relatie met duurzaam ruimtegebruik door activiteiten te gaan stapelen en in de 
hoogte te gaan bouwen en dit te koppelen aan een duurzame en hoogstaande architectuur. Ook aan het 
inbrengen van groen-blauwe structuren (bv. ten behoeve van waterbuffering en recreatie) en het uitwerken van 
mobiliteitsprincipes (ontsluiting afgestemd op de aanleg van het nieuwe verkeersknooppunt ter hoogte van het 
nieuwe ziekenhuis, vlotte fietsverbindingen, duurzame parkeeroplossingen…) zal de nodige aandacht besteed 
moeten worden. 

Extra ruimte voor kmo en dienstverlening ter hoogte van de begraafplaats: RUP Groenestraat,  
lichte bedrijvigheid met veel aandacht voor beeldkwaliteit, gezien de zichtlocatie

De stad maakt een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op om een nieuwe bedrijvenzone te creëren. Deze 
nieuwe bedrijvenzone bevindt zich in het westelijke deel van de stad, net buiten de zogenaamde Grote Ring (groen 
gebied op de kaart hiernaast). Op vandaag ligt dit terrein braak. Het plangebied flankeert aan noordelijke zijde 
de Groenestraat, aan de zuidelijke zijde de Iepersestraat en aan oostelijke zijde de gewestweg R32. Ten zuiden 
is een nog te ontwikkelen kmo-zone gelegen (kmo-zone Iepersestraat). In het westen sluit dit plangebied aan op 
de stedelijke begraafplaats ‘Groenestraat’ met residentiële bebouwing langsheen de Groenestraat. Vanop de 
Groenestraat is een heel vlotte verbinding te maken met de E403 (Brugge-Kortrijk). 

Met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal de bestaande bestemming ‘gemeenschapsuitrustingsgebied’ 
worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat op deze locatie ruimte zal geboden worden aan kmo’s en 
dienstverlening: bijvoorbeeld lichte bedrijvigheid met slechts beperkte impact op de omgeving (bv. op het vlak van 
geluidshinder en mobiliteit, dit gezien de nabijheid van de begraafplaats en de residentiële bebouwing). Het gaat 
hierbij specifiek om ondernemingen die nood hebben aan een zichtlocatie: het uitgangspunt is hier namelijk dat de 
ontwikkeling van deze zone dient bij te dragen aan de beeldkwaliteit van de Grote Ring. 

Het plangebied dient een harmonieuze en kwalitatieve architecturale uitstraling te hebben. Hiertoe zullen ook in 
het RUP verschillende principes worden opgenomen, zoals de mogelijkheid om bedrijven te gaan stapelen en te 
werken met een hoogte-accent, een vaste voorbouwlijn, ruimte voor groen en waterbuffering, … Ten opzichte 
van de begraafplaats zal een groenbuffer voorzien worden die voor een visuele en ruimtelijke overgang zorgt. 
Daarnaast zal ook gezorgd worden voor een fietsverbinding naar de (kmo-zone) Iepersestraat. Deze bedrijvenzone 
zal ontsluiten via de Groenestraat. 

6. RUP = Ruimtelijk Uitvoerings Plan
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Ruimte voor ondernemingen met een lokaal, familiaal karakter: Inrichtingsplan Iepersestraat,  
ruimte voor de kleinere, lokale ondernemer

Het gaat hier om plangebied gesitueerd tussen 
de nieuwe begraafplaats en de Iepersestraat, 
dat in het noordoosten aansluit op het 
plangebied van RUP Groenestraat en de Grote 
Ring. (blauw gebied op de kaart)

Dit gebied kreeg met het Algemeen Plan van 
Aanleg op 29 april 1991 de bestemming 
bedrijvengebied voor kmo’s en dienstverlening. 
Om deze gronden efficiënt en kwalitatief in te 
richten, wordt een inrichtingsplan opgemaakt 
(reeds principieel goedgekeurd) dat uitspraken 
doet omtrent ontsluiting, type bedrijven,… Zo 
zal de focus gelegd worden op kleinere percelen 
van 1000 à 2500 m² waarbij gestreefd wordt 
naar een lokaal, familiaal karakter. Dit vanuit 
de context van het plangebied en de vraag 
die ervaren wordt naar ruimte voor kleinere 
bedrijven. 

Toegelaten activiteiten zijn: productie, opslag en verwerking van goederen, kantoorachtigen met lokaal 
karakter niet gericht op klantgerichte dienstverlening en met beperkte personeelsintensiteit, complementaire 
dienstverlenende bedrijven, voorzieningen in de sector van ontspanning, sport-vrijetijdsbesteding, agrarische 
productie in de bebouwing (en/of op het dak). 

Het plangebied zal ontsluiten naar de Iepersestraat en er wordt tevens een fietsverbinding voorzien richting 
het plangebied van RUP Groenestraat. Daarnaast wordt ook de nodige ruimte voorzien voor buffering. Het 
voorliggende inrichtingsplan voor de kmo-zone van de Iepersestraat wordt, vooral op het vlak van mobiliteit, 
afgestemd met RUP Groenestraat dat momenteel ook in opmaak is. 

Nieuwe kmo-zone nabij Kaasterstraat / Maria’s-Lindestraat met een minimale impact op de woonactiviteit:  
RUP Kaasterstraat

Dit plangebied bevindt zich in het zuidelijke deel van de stad, in de deelgemeente Rumbeke. Het plangebied 
flankeert aan oostelijke zijde de Koestraat, aan noordelijke/noordwestelijke zijde de Maria’s-Lindestraat en aan 
zuidelijke zijde de N36, als onderdeel van de zogenaamde Grote Ring rond de stadskern. Deze gewestweg takt in 
noordelijke richting op de E403 aan via afrit Roeselare Noord-Beveren en in zuidelijke richting via afrit Roeselare 
Zuid-Rumbeke. (zie onderstaande kaart) Het betreft een reeds bestemde kmo-zone van het APA van 1991. 
Ten noorden van de kmo-zone grenzen een aantal grote residentiële woonverkavelingen. Ook is de kmo-zone al 
doorsneden met een woningrij langs de Kaasterstraat. Bijgevolg voorziet het RUP nog bijkomende woningen langs 
de Maria’s-Lindestraat en dit als afwerking van de bestaande woningrij in deze Maria’s-Lindestraat. 

Omwille van de aanwezigheid van woonactiviteit is het de bedoeling om een kmo-zone te creëren met een 
minimale impact op de woonactiviteit. De bepalingen omtrent kmo van het APA worden daarom verfijnd. 

Het RUP laat activiteiten toe met een 
minimale impact op hetvlak van geluidshinder 
en van mobiliteit. Het betreft een kmo-zone 
bedoeld voor diensten, ambacht, kleinbedrijf, 
autowerkplaatsen met inbegrip van verkoop 
(showroom), onderzoek/ontwikkeling en 
groothandel. Met diensten worden activiteiten 
bedoeld die bv. in functie van de wijk kunnen 
functioneren (tandartspraktijk, architect,…). 
Activiteiten met een grote geluids- of 
mobiliteitsimpact worden niet toegelaten. 
Zo worden kleinhandel, schrootbedrijven, 
grootschalige transportbedrijven, verwerking 
en bewerking van mest, slib, biomassa, 
grondstoffen, delfstoffen,… agrarische 
productie, afvalverwerking, SEVESO-
bedrijven, autonome kantoren, zaalsporten en 
vrijetijdsbesteding en horeca uitgesloten.
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17. Oog voor verwevenheid van functies op 
strategische plaatsen
Verweving van functies komt als doelstelling naar voor in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (momenteel in 
opmaak). Concreet gaat dit om het samenbrengen van verschillende functies op één plaats, bijvoorbeeld: wonen, 
werken, recreatie, voorzieningen, … Streven naar dergelijke verwevenheid brengt verschillende voordelen 
met zich mee: de verplaatsingsafstand wordt beperkt, levendige buurten worden gecreëerd en de ruimte kan 
intensiever gebruikt (bv. stapelen van wonen en werken) en gedeeld (bv. dubbel gebruik van parkeerplaatsen, 
fietsenstallingen, groenruimtes, …) worden. Deze voordelen werken op hun beurt kostenbesparend en verhogen 
het grondrendement. 

De stad heeft in het huidige ruimtelijke planningsbeleid oog voor dergelijke verwevenheid van functies. Deze 
intentie komt ook duidelijk naar voor in onderstaande voorbeelden: 

RUIMTE VOOR HUISNIJVERHEID: RUP DAMMESTRAAT

Het plangebied is gesitueerd in het noorden van de stad tussen de Brugsesteenweg (sluit aan op het plangebied 
van het RUP Brugsesteenweg in het noorden en westen) en de spoorlijn Kortrijk-Brugge. Ten zuiden bevindt zich 
de Dammestraat, ten westen de Rotsestraat.

Dit brownfieldproject7 bevat o.a. een deel wonen en een bedrijvenzone. Als buffer tussen deze beide activiteiten 
in, is een zone voor huisnijverheid voorzien. Huisnijverheid bestaat uit een ambacht of kleinbedrijf gecombineerd 
met een private woning en groenvoorziening. Het geheel moet passen binnen de woonsfeer, maar dient mee te 
ontsluiten via de lokale bedrijvenzone.

EEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVOLLE VERDICHTING: 
STRATEGISCH ONTWERPEND ONDERZOEK RUMBEKE (SOOR 
RUMBEKE)

Rumbeke is een deelgemeente die in sneltempo verandert en groeit. Een groei die duidelijk zichtbaar is in de 
afwijkende hoogtes en types van nieuwbouw binnen het bestaande stedelijke gebied, maar ook aan de grotere 
verkavelingen langs de randen. Om te vermijden dat Rumbeke haar eigenheid verliest, werd een strategisch 
ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was om een ruimtelijk kader te ontwikkelen voor de stad, te 
bekijken hoe we in Rumbeke op een kwalitatieve manier kunnen gaan verdichten en dit alles met aandacht voor het 
behoud van de verschillende identiteiten die in Rumbeke terug te vinden zijn. 

Aan de hand van een ambitiekaart en receptuur werd dit in een SOOR onderzocht voor drie strategische opgaven 
waaronder ook de ‘transformatielocaties’ die veel mogelijkheden bieden voor het verweven van functies. Denk 
maar aan wonen en groen in combinatie met economische activiteiten die inspelen op het industriële verleden van 
de sites. De onderzochte strategische locaties zijn: Site Boro, Site Soliver, Site Onze Kinderen, Site Oliver, Site 
Decruy. Voor elk van deze sites werd een aanzet van ontwerpend onderzoek uitgewerkt die uitspraken doet over 
erfgoed, verbindingen, omgeving, verdichten, beeldkwaliteit, … 

VERWEVING IN DE DORPSKERNEN EN IN HET 
UITBREIDINGSGEBIED VAN HET KERNWINKELGEBIED

De stad inventariseert de leegstaande bedrijfsgebouwen in de dorpskernen en in het uitbreidingsgebied van 
het kernwinkelgebied. We bekijken hoe we deze opnieuw kunnen invullen en onderzoeken de mogelijkheden voor 
startende ondernemingen

18. Naar duurzame bedrijvenparken

DUURZAAMHEIDSMONITOR VOOR BEDRIJVENTERREINEN

Ruimte is schaars en moet optimaal benut worden. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijfsruimte. Daarom is 
het belangrijk dat nieuwe bedrijvenzones van bij de start duurzaam opgebouwd worden en dat bij de bestaande 
bedrijventerreinen optimaal naar duurzaamheid wordt gestreefd, rekening houdende met de activiteit van de 
bestaande bedrijven. We starten met duurzaamheidsmonitoring op bedrijvenzones en gaan op zoek naar de juiste 
instrumenten om de graad van duurzaamheid te verbeteren, zowel bij bestaande bedrijventerreinen als van aan 
het begin van de ontwikkeling bij nieuwe bedrijventerreinen.

• De stad gaat in samenspraak met bestaande bedrijven op de bedrijvenzones bekijken wat duurzaamheid 
nu precies inhoudt en waar voor onze stad en de bedrijven die zich op de bedrijventerreinen bevinden de 
klemtoon op gelegd moet worden.

• Vanuit deze resultaten wordt een duurzaamheidstoets opgemaakt, die de nodige insteek kan geven bij het 
opmaken van beleidsinstrumenten bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenzones.

7. Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen 
worden gebruikt door middel van structurele maatregelen. Een brownfieldproject is een omschreven geheel van structurele maatregelen dat via de 
herontwikkeling van een brownfield leidt tot realisaties op economisch, sociaal en milieuvlak (definitie website Agentschap Ondernemen)  
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• Deze duurzaamheidstoets is voor de Roeselaarse bedrijventerreinen ook een gids om bij nieuwe initiatieven te 
streven naar duurzaamheid op de bestaande bedrijventerreinen.

De stad baseert zich hiervoor op het charter voor duurzame bedrijventerreinen van de WVI waarin volgende 
principes werden opgenomen:

1. Collectief gebruik van functies

2. Stapelen van functies

3. Intensief ruimtegebruik (horizontaal)

4. Intensief ruimtegebruik (tijdsdimensie)

5. Efficiënt gebruik van transportmiddelen

6. Gebruik van hoogwaardig (collectief) 
personenvervoer

7. Stimuleren van multimodaal transport

8. Concentratie van verkeersgenererende activiteiten

9. Multifunctioneel ruimtegebruik

10. Aandacht voor de beeldkwaliteit en de bestaande 
structuur

11. Beperken hinder

12. Locatiebeleid

SAMENWERKINGEN STIMULEREN TUSSEN BEDRIJVEN INZAKE 
HERNIEUWBARE ENERGIE EN/OF UITWISSELING RESTWARMTE

Het Biseps-project is een Interreg-project 2 Zeeën, getrokken door WVI en Leiedal, om d.m.v. Living Labs 
collectieve toepassing van hernieuwbare energie te realiseren. Bedrijven worden ondersteund om onderlinge 
samenwerkingen aan te gaan om energie en warmte uit te wisselen. WVI heeft enkele tientallen bedrijven 
in de bedrijvenzones Roeselare-Haven en Beveren-Wijnendale bevraagd. WVI stelde een bureau aan dat de 
haalbaarheid van de energie-uitwisseling onderzoekt tussen deze bedrijven.

DE KLIMAATSWITCH #VANRSL, OOK VOOR ONDERNEMERS 

Met de nieuwe 180° #VANRSL-campagne wil de stad iedere Roeselarenaar betrekken bij het ontwerp van 
het klimaatplan en dus mee invulling geven aan een klimaatvriendelijke stad. Een stad die vriendelijker is 
voor de luchtwegen, groener, veiliger, met meer aangename plaatsen, de kelders droog houdt, het hoofd 
koel, ondernemingskansen realiseert, enz. Een stad met een hoge levenskwaliteit, klaar voor de toekomstige 
uitdagingen en met een positieve impact op het klimaat. Hieronder vindt u een greep uit de relevante acties van 
dit plan. Het volledige plan is te downloaden op de website van de stad.

Warmtenet Roeselare

Scandinavië aan de Mandel. Dankzij het warmtenet zijn de kamers in AZ Delta warm en komt er warm water 
uit de kraan in woonzorgcentra zoals Vincenthove en De Waterdam. Het warmtenet dekt een zesde van de 
warmtevraag van de Roeselaarse dienstensector. Tegen 2020 kunnen we dankzij het warmtenet bijna 5% minder 
CO2 uitstoten. Anders gezegd: als we het warmtenet niet hadden, zouden we een honderd jaar oud bos nodig 
hebben dat dertig keer zo groot is als het Sterrebos in Roeselare om dezelfde CO2-uitstoot te compenseren. Het 
warmtenet zorgt ook voor investeringen en jobs in de lokale economie. Voor de warmte die MIROM nu al levert, 
zouden we voor bijna anderhalf miljoen euro aan aardgas moeten aankopen. Dat is geld dat naar het buitenland 
zou verdwijnen, maar dat we nu investeren in lokale energiebronnen en het energienetwerk in de stad.

Elektrische laadpalen

In samenwerking met Eandis staan sinds juni 2012 twee publieke laadpalen in Roeselare. Vandaag zien we 
dat deze meer en meer gebruikt worden. Op voorstel van Vlaams minister van Energie Tommelein, keurde 
de Vlaamse regering de uitrol van de elektrische laadinfrastructuur goed op 13 april 2016, in uitvoering van 
de Europese ‘Clean Power For Transport’-richtlijn. Sinds 18 september zijn er hierdoor zes nieuwe laadpalen 
in gebruik in het centrum en de deelgemeenten. Ook in de twee grote centrumparkings De Munt en de 
Wallenparking kan je sinds die datum je elektrische wagen opladen. De komende drie jaar komen er in Roeselare 
nog 17 laadpalen bij, telkens met twee stopcontacten. De stad investeert 17.000 euro in de noodzakelijke 
signalisatie.
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19. Een ruimtelijke visie voor de kanaalkop, 
economische en logistieke as

INVULLING VAN DE KANAALKOP

De kanaalkop blijft een economische site. De bestaande plannen van aanleg hebben het kanaal een economische 
bestemming toegewezen en deze bestemming is nog steeds van toepassing. 

Het kanaal moet in eerste instantie een economische rol vervullen. Het uitbouwen van de potentiële recreatieve 
polen Zwaaikom en Kop van de Vaart en het toelaten van watergebonden recreatieve activiteiten ter hoogte van 
de Zwaaikom en Kop van het Kanaal zijn mogelijk indien de economische activiteiten langs het kanaal niet worden 
gehinderd. 

Niet-watergebonden of niet-economische activiteiten tussen de Kop van de Vaart en de Bruanebrug worden enkel 
toegelaten indien deze site niet meer voor economische activiteiten kan worden opgevorderd en voor zover dit de 
activiteit van andere bedrijven niet beïnvloedt of beperkt.

RIVER TERMINAL ROESELARE

Aan de kaaien komt een overslagterminal (zie 
kaart). Deze terminal zal gebruikt worden 
door de bedrijven die errond liggen en die 
gebruikmaken van het kanaal om zich te laten 
beleveren of, net omgekeerd, goederen langs het 
water te transporteren. Via de terminal kunnen 
allerhande goederen geleverd of geladen worden. 

De activiteiten van de overslagterminal zullen 
zich vooral richten op bulkgoederen en palletten, 
containers worden evenwel niet uitgesloten. De 
economische impact zal hoofdzakelijk liggen in 
een optimalisatie van de logistiek, toevoer en 
afvoer van goederen bij de bedrijven gelegen in 
de kanaalzone, maar kan mogelijk ook betekenis 
hebben voor bedrijven binnen een straal van 
20 kilometer rond de terminal. De exploitatie 
van de terminal zal bovendien ook bijkomende 
tewerkstelling creëren. De realisatie van de 
terminal is voorzien voor het jaar 2019.

VERSTEVIGING VAN DE KAAIMUREN

Er wordt nagegaan of de versteviging van de kaaimuren noodzakelijk is voor de verdere economische ontwikkeling. 
De kaaimuren werden via een duikinspectie onderzocht. Er werd een erelooncontract opgemaakt dat toegewezen 
werd aan studiebureau Tractebel. Zij werden aangesteld om de oorzaak van de stabiliteitsvragen op te sporen en 
een oplossing aan te bieden.

VERDIEPING KANAAL, KOP VAN HET KANAAL

In de periode 2012-2014 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de opwaardering van het kanaal 
Roeselare-Leie. Deze studie heeft geresulteerd in verschillende opties voor de verdieping van het kanaal. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een verdieping van het kanaal tot een waterdiepte van 4,20 meter en een 
vergroting van de toegelaten diepgang tot 3,20 meter. Dit brengt niet enkel baggerwerken met zich mee, maar 
eveneens de vervanging van sifons, etc.

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft momenteel een studie lopen die uiteindelijk moet resulteren in een actieplan 
om deze plannen te kunnen uitvoeren. Dit alles kadert in het project Seine-Schelde. De stad volgt dit project 
op de voet op en informeert de handelaarsorganisaties en de ondernemers langs de kop van het kanaal over de 
stand van zaken.
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CIRCULATIE ROND DE HAVEN 

Vanuit het mobiliteitsplan wordt verder geopteerd om de kleine ring via de Koning Albert I-laan - Kaaistraat te 
laten lopen. De klankbordgroep (participatietraject) bracht nadrukkelijk naar voor dat de Veldstraat niet geschikt 
is om veel verkeer te verwerken en te fungeren als kleine ring. In het mobiliteitsplan werd de Kaaistraat via de 
wegencategorisering opgenomen als onderdeel van de kleine ring.

Ringfunctie wegen langs kanaal tussen Kop van de vaart en Bruanebrug (Kaaistraat, Trakelweg): 

Zowel de Kaaistraat als de Trakelweg hebben naast hun laad- en losfunctie ook een belangrijke verkeersfunctie. 
Om beide meer op elkaar af te stemmen en te combineren is er een duidelijkere afbakening tussen de rijweg en 
kanaal aangewezen. In overleg met de bedrijven zal onderzocht worden waar een afscherming nodig is tussen 
rijweg en kanaal opdat de huidige bedrijvigheid niet gehinderd wordt en het voor de weggebruikers aangenamer/
veiliger is om langs de Kaaistraat en de Trakelweg te rijden.

De stad onderzoekt hiernaast ook de mogelijkheden om de Veldstraat te ontlasten van (overbodig) zwaar verkeer.

20. Een optimale bereikbaarheid en ontsluiting van 
bedrijven

SLIMME STADSDISTRIBUTIE

De stad onderzoekt de plaatsing van slimme boxen op één of meerdere locaties in het stadscentrum. Deze boxen 
kunnen ontsloten worden via een code en wanneer er een pakket wordt afgeleverd, krijgt diegene die de bestelling 
deed een berichtje. Op die manier kan hij zijn bestellingen tijdens de kantooruren laten leveren en voor of na het 
werk makkelijk ophalen. Deze boxen kunnen ingezet en gebruikt worden door stadsdiensten, handelaars, maar ook 
zeker door kmo’s en andere bedrijven die hiermee een extra service kunnen aanbieden aan hun klanten, personeel, 
leveranciers, … De stad wil deze boxen inzetten en vooral de lokale handelaars/ondernemers stimuleren om 
hiervan gebruik te maken en zo hun service nog te verbeteren. 

VERNIEUWDE BEWEGWIJZERING NAAR EN OP 
INDUSTRIETERREINEN

In 2017 werd er een uniforme bewegwijzering op en naar de bedrijventerreinen voorzien. Dit had als doel om de 
bereikbaarheid van de bedrijven voor o.a. toeleveranciers te verbeteren. Hiervoor wordt verder gewerkt op het 
systeem BISY. Iedereen kan zelf op www.bisy.be opzoeken naar welke code leveranciers verwezen kunnen worden 
om het juiste bedrijf te bereiken.

HET 3A-VERBINDINGSPUNT  
(AZ DELTA, ACCENT BUSINESS PARK, ABELE)

Het nieuwe 3A-knooppunt zal bestaan uit een gelijkgronds kruispunt waarbij het lokale verkeer via een koker 
onder de opgehoogde N36 wordt geleid. De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld door 
verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden, worden de Kwadestraat (kant 
Rumbeke) en de te verbreden Nieuwe Abelestraat ingeschakeld als afrit. Doordat de N36 bovenop de koker ligt, 
zal het doorgaand verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.
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Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer richting E403 (of 
Izegem) niet langs de verkeerslichten moet. Vlak naast deze bypass komt er een bijkomende doorsteek richting 
de oprit van de N36. Daarnaast komt er ook een bijkomende doorsteek richting de N36 die enkel door de 
hulpdiensten mag gebruikt worden.

Het verkeer op de N36 komende van Izegem of de E403 dat naar het Accent Business Park wil rijden, kan ook 
gebruik maken van een bypass. Het verkeer van die bypass krijgt voorrang op het verkeer uit de Kwadestraat.

Naast een vlotte bereikbaarheid voor wagens zetten we met het 3A-knooppunt ook in op fietsinfrastructuur 
& openbaar vervoer. Zowel het ziekenhuis AZ Delta als het bedrijventerrein Accent Business Park zal bediend 
worden door het openbaar vervoer.

HET MOBILITEITSPLAN 

In 2017 lanceerde Roeselare een nieuw mobiliteitsplan. Dit mobiliteitsplan vervangt het bestaande 
mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan is een beleidsplan dat in hoofdlijnen de langetermijnvisie aangeeft op 
de duurzame mobiliteitsontwikkeling. Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de 
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, anderzijds het 
mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

Binnen het mobiliteitsbeleid wordt naar consensus gezocht tussen de verschillende actoren op het vlak van 
ruimte, mobiliteit en verkeer met betrekking tot het grondgebied van de gemeente. Het mobiliteitsplan vertaalt 
deze beleidsvisie in een door alle actoren gedragen actieprogramma met maatregelen die uitgevoerd moeten 
worden op korte, middellange of lange termijn.

In dit geval gaat het om een verbreding en verdieping van een aantal welbepaalde thema’s van het oorspronkelijke 
beleidsplan. Dit betekent concreet dat er een aantal nieuwe thema’s aan het mobiliteitsplan werden toegevoegd 
en dat een aantal thema’s uit het mobiliteitsplan verder worden uitgewerkt. Volgende thema’s werden hiertoe 
geselecteerd:

• Wegencategorisering in relatie tot het snelheidsplan, verblijfsgebieden en circulatie

• Parkeerbeleidsplan als concrete uitwerking en vervolg op de bestaande parkeerstudie

• Fietsbeleidsplan

• Relatie tussen mobiliteit en milieu (apart opgenomen in uitwerkingsnota; geïntegreerd in het beleidsplan)
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Het volledige mobiliteitsplan is te vinden op de website van Stad Roeselare. Hierbij alvast een greep uit de 
relevante actiepunten:

Vrachtvervoer:

• De menging van vrachtroutes en fietsroutes dient, waar mogelijk, te worden vermeden. Indien er geen 
alternatief is, dient de juiste infrastructuur te worden voorzien.

• De ontsluiting van het vrachtvervoer wordt gelinkt aan de wegencategorisering en aan het Fietsroutenetwerk.

• Vrachtwagens dienen over eigen parkeerfaciliteiten te beschikken.

• Bij de ontsluitingsroutes van vrachtverkeer dient rekening te worden gehouden met de leefbaarheid van 
woonbuurten, zoals de fijnstofproblematiek.

Bereikbaarheid:

• Tewerkstellingspolen moeten met de fiets op een veilige, comfortabele en kwalitatieve manier te bereiken zijn.

21. Transparantie in het aanbod van de ruimte 

ONLINE BESCHIKBAARHEID 
VAN DE PLANNENBANK

Onze website voorziet reeds de mogelijkheid 
om online de bestemming van een perceel na 
te kijken. Met de plannenbank zoom je naar 
een bepaalde locatie of adres. Je ziet welke 
bestemmingsplannen en eventueel verkavelingen 
daar geldig zijn. Deze plannenbank heeft een 
louter informatief karakter, maar geeft al een 
indicatie van de mogelijkheden. De plannenbank 
vind je terug op de website van Stad Roeselare:

BIZLOCATOR

Met bizLocator biedt de dienst Economie een digitale tool aan de ondernemers om leegstaand bedrijfsvastgoed 
te vinden en meteen de juiste info op te vragen (wat zijn de voorschriften, welke vergunningen heb ik nodig, ...).  
Je kan bizLocator terugvinden op www.roeselare.be/ondernemers/bizlocator

CONSULTATIE BIJ DE DIENST ECONOMIE

• De beschikbaarheid van de WVI-gronden is nu ook raadpleegbaar bij de dienst Economie. Zo kunnen 
ondernemers eerst bij de stad terecht voor informatie. Bij concrete interesse in een specifiek perceel van de 
WVI, worden de ondernemers doorverwezen naar de juiste contactpersoon bij WVI.

• Overzicht onbebouwde gronden raadpleegbaar bij de dienst Economie. Er wordt hard gewerkt aan één GIS 
loket, waarin alle info van de POM inzake beschikbare gronden, alsook de info van de Stad, vergunningen, 
bestemmingsvoorschriften, … raadpleegbaar is. Deze databank is nog niet online, maar nu reeds kunnen 
ondernemers bij de dienst Economie terecht om inzicht te krijgen in de mogelijkheden bij hun zoektocht naar 
grond. Uiteraard wordt bij het al dan niet delen van informatie rekening gehouden met de wet op de privacy.
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AMBITIEVIER
ROESELARE, BRUISEND PROFESSIONELE ONDERNEMERSSTAD

De combinatie van een innovatief klimaat, de juiste werknemers en jobs en voldoende ruimte draagt bij tot een 
bruisende ondernemersstad. Roeselare wil nieuwe ondernemers blijven aantrekken. Ondernemers moeten 
voelen én weten dat zij voldoende ondersteund worden in hun plannen. Ze moeten alle kansen krijgen om hun 
onderneming succesvol uit te bouwen in Roeselare.

22. Proactief acquisitiebeleid
Roeselare profileert zich resoluut als ondernemersstad. We willen gezien worden door ondernemers die een 
locatie zoeken. We willen de ondernemers overtuigen dat wij dé stad bij uitstek zijn om hun onderneming te 
vestigen. Hiervoor moeten we eerst en vooral onze eigen sterktes definiëren en in tweede instantie moeten we 
deze overal (durven!) communiceren.

ACQUISITIEFOLDER VOOR ONDERNEMERS / KMO’S / INDUSTRIE

Het is onze ambitie om onze sterktes op een rij te zetten in een acquisitiefolder, specifiek gericht op kmo’s en 
industrie. Deze folder zal worden ingezet om ondernemers proactief te benaderen wanneer ze interesse in onze 
stad tonen of hebben getoond.

DEELNAME AAN DE BEDRIJVENCONTACTDAGEN

Eind dit jaar bemant de dienst Economie voor de tweede keer een stand op de Bedrijvencontactdagen. Deze 
keer voor het eerst zonder partners. Op de beursstand van Roeselare kunnen we de stad als ondernemersstad 
profileren en contacten leggen met ondernemers die mogelijk interesse hebben om naar Roeselare te komen. 
Uiteraard zal ons PRO-Plan een prominente plaats krijgen op onze beursstand en kan iedereen bij ons terecht 
voor meer gedetailleerde uitleg. Iedereen is welkom op onze stand!

23. Start-upklimaat in Roeselare,  
stad van durvers en doeners
Roeselare wil mensen met een goed idee stimuleren om hun idee om te zetten in een onderneming en de 
mogelijke drempels hiervoor wegnemen. We willen hen de kortste weg naar de juiste informatie bieden en hen 
gidsen naar de nodige ondersteuning. De Stad wil startende ondernemers ondersteunen, zodat ze de kans krijgen 
om hun bedrijf gezond te maken. Hopelijk kunnen onze starters hierdoor evolueren naar een volwaardig bedrijf 
met groeipotentieel. We werken hiervoor nauw samen met Actie voor Starters van de Ondernemerscentra 
West-Vlaanderen, POM, Unizo en VOKA.

STARTERSBROCHURE 

De stad voorziet reeds een jaar in een brochure voor starters, als het ware een handleiding bij het starten. 
Hierin staan de verschillende te nemen stappen in klare taal uitgelegd, maken we een opsomming van de 
ondersteuningsmogelijkheden, lijsten we op welke vergunningen u mogelijk nodig hebt en verwijzen we waar nodig 
door naar partnerorganisaties die de starter kunnen ondersteunen. 

STARTERSSUBSIDIE IN DE VORM VAN CREDITS VAN ACTIE 
VOOR STARTERS

Iedere West-Vlaamse startende ondernemer krijgt van de POM een aantal “credits” om vrij te spenderen aan wat 
er ook binnen het aanbod van de “Actie voor Starters” mag zitten. Iedere starter die aan de voorwaarden uit het 
reglement voldoet, krijgt van de stad 200 extra credits, ter waarde van 200 euro. Deze kunnen gebruikt worden 
voor een specifieke opleiding, coaching, het bekostigen van netwerkmogelijkheden en andere ondersteuning die 
deel uitmaakt van het aanbod van Actie voor Starters.

Op deze manier willen we onze starters, die nood hebben aan een extra duwtje in de rug, ten volle laten genieten 
van deze ondersteuning op maat! 
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ORGANISEREN VAN EEN JAARLIJKSE STARTERSWELKOM

Ieder jaar organiseert de stad een moment om zijn nieuwe inwoners te verwelkomen. Vorig jaar zijn we gestart 
met een netwerkmoment om onze startende ondernemers te ontmoeten en te verwelkomen. Op deze manier 
hopen we onze starters van bij het begin een netwerk te bieden met elkaar en met de stad. We bekijken de 
mogelijkheid om ook iedereen die het attest ‘bedrijfsbeheer’ behaalde uit te nodigen voor onze volgende editie. Zo 
hopen we ook de pré-starters te bereiken tijdens dit moment.

Deze starterswelkom wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met het Ondernemerscentrum Roeselare. 
Hou de nieuwsbrief van de dienst Economie in het oog voor de datum van onze volgende editie!

TALENT #VANRSL ZOEKT CROWDFUNDING 

Er wordt een evenement / platform georganiseerd waarop Roeselaarse starters zichzelf kunnen voorstellen aan 
mogelijke (grote en kleine) investeerders. Dit geeft starters de kans om hun idee te realiseren en kan ook bij 
Roeselaarse kleinere of grotere investeerders een grotere betrokkenheid met de Roeselaarse bedrijven creëren.

STARTERS ON TOUR: DE STARTERSKARAVAAN 

Dit is een succesvolle roadshow voor startende ondernemers die halt houdt bij een aantal inspirerende 
succesvolle ondernemers. In 2017 bezocht deze tour Callant, Achielle, Skyline en AVC Gemino. In de toekomst 
komt de starterskaravaan opnieuw in de streek van Roeselare op bezoek. Interesse om gastheer te zijn of mee te 
gaan op tour? Contacteer dan zeker onze collega’s van de POM West-Vlaanderen. 

BETAALBARE RUIMTE VOOR START-UPS, MET BEGELEIDING 

• Kantoorruimte voor starters in het Ondernemerscentrum:  
In het Ondernemerscentrum Roeselare worden 28 werkplekken en 2 individuele kantoren te huur 
aangeboden, met alle nodige faciliteiten, inclusief een restaurant (trefpunt Puur).

• Misschien is er ook ruimte beschikbaar bij ervaren ondernemers, die ruimte willen maken voor start-ups 
binnen hun sector. Er wordt ook extra opvolging voorzien voor de starters die het Ondernemerscentrum 
verlaten. Na maximum 5 jaar moeten die namelijk op zoek naar een nieuwe locatie. We willen die 
ondernemingen in Roeselare houden en hen helpen in de zoektocht naar een nieuwe locatie.

• Ruimte voor starters in de kern: 
In 2015 lanceerde Roeselare reeds Roeselare B(l)oeit. Door leegstaande panden in het kernwinkelgebied aan 
startende pop-upinitiatieven aan te bieden, werd zo de leegstand aangepakt. Gezien de steeds groeiende 
vraag naar verwevenheid onderzoeken we of hier ook mogelijkheden zijn om leegstaande panden aan te bieden 
aan startende ondernemers.

AANSCHRIJVEN STARTERS EN PROACTIEF INFORMEREN

Sinds een vijftal jaar wordt elke starter systematisch vanuit de dienst economie aangeschreven met de vraag 
de gegevens in de economische kaart aan te vullen. In de toekomst breiden we dit uit met de info over de 
starterssubsidie en een uitnodiging om een afspraak te maken met de dienst Economie voor meer info indien 
nodig of gewenst.

24. Slimme dienstverlening en slimme communicatie 
vanuit de Stad naar ondernemers

COMMUNICATIE VANUIT DE DIENST ECONOMIE OPTIMALISEREN 

Onze stad wil de communicatie met zijn ondernemers nog beter en vooral “slimmer” laten verlopen. Hoe? 

• De webpagina voor ondernemers op de website van de stad laten uitbouwen tot digitaal loket door het 
digitaliseren van alle aanvragen voor ondernemers

• Onze LinkedIn-pagina van de dienst Economie Stad Roeselare nog meer benutten om gerichter te 
communiceren

• Persona’s opmaken van onze ondernemers en bestaande communicatie herop afstemmen

• De mogelijkheden tot het communiceren via skype bekijken

• Slideshare mogelijk maken

• “Stel je vraag aan de dienst economie” en bel 1788 

8. Zie : www.economischekaart.be/roeselare : dit is een database van alle ondernemingen in Roeselare die hun contactgegevens publiek kenbaar willen 
maken. Zowel de particulier als een onderneming kan deze gratis tool gebruiken. 
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RECHTSTREEKSE LIJN TUSSEN DE STAD EN DE ONDERNEMERS

• Eerstelijnshulp voor ondernemers en één aanspreekpunt binnen de stad voor ondernemers

• De stad organiseert op regelmatige tijdstippen bedrijfsbezoeken om te luisteren naar de noden en eventuele 
grieven van bedrijven. Contacteer ons op ons mailadres economie@roeselare.be indien u graag een 
bedrijfsbezoek wenst. 

PROACTIEVE COMMUNICATIE VAN DE STAD OVER ACTUELE 
THEMA’S

• In oktober 2017 ging een infosessie door rond het thema ‘Zaken doen met je stad’ i.s.m. Unizo. 

• Er komt een nieuwe brochure en digitale informatie over de nieuwe Minder Hinder-maatregel.

• Ondernemers krijgen de kans om een informatiemoment aan te vragen via de website.

UITWERKEN VAN EEN KADER VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN 
EN LOKALE ECONOMIE

Professionaliseren van het aankoopbeleid van de stad met extra aandacht voor de lokale kmo’s. 

• Lokale bedrijven krijgen optimaal de kans om in te tekenen voor overheidsopdrachten. 

• De stad heeft een voorbeeldfunctie naar bedrijven toe. In het kader daarvan is er aandacht voor 
circulair aankopen, voor sociaal aankopen én voor lokaal aankopen. Er wordt binnen de wet van de 
overheidsaanbesteding gestreefd naar een evenwicht tussen deze aspecten.

25. Specifieke ondersteuning van ondernemers 

SAMENWERKING MET DYZO

Elke maand zien we een aantal bedrijven in faling gaan. Een bedrijf in faling is meer dan een statistiek. Het is niet 
alleen de teloorgang van een bedrijf, maar het bekent ook vaak dat enkele mensen die hun job kwijt zijn, en er zijn 
de soms drastische gevolgen voor toeleveranciers van dit bedrijf. 

De stad wil deze ondernemers niet in de kou laten staan en de dienst Economie gaat op zoek naar 
samenwerkingsverbanden met organisaties die deze ondernemers bijstaan. Daarom versterken we onze 
samenwerking met Dyzo9. Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Ondernemers kunnen bij 
Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor 
ondersteuning van een nieuwe start na faling. 

ONDERSTEUNING VAN ETNISCH ONDERNEMERSCHAP

We starten in samenwerking met Unizo een ondersteuningstraject op om allochtone ondernemers (starters en 
niet-starters) extra ondersteuning te bieden.

CREALINK

CreaLINK is een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Flanders InShape, POM West-Vlaanderen 
en het Toegepast Vormingscentrum ondersteund door het Agentschap Ondernemen. Dit project wil de startende 
ondernemers binnen de creatieve industrieën op een vernieuwende manier ondersteunen.

Creatieve (betalende) opdrachten vanuit bedrijven en overheid worden uitbesteed aan startende ondernemers 
onder de vorm van een CreaLINK. Per opdracht vormt zich een team van enthousiaste startende ondernemers, 
een CreaLINK, die onder begeleiding van een coach en experten de opdracht uitvoeren.

Bovendien krijg je als startende ondernemer een pakket van inspirerende workshops en infosessies aangeboden 
vanuit het project CreaLINK.

REFRAME: ONDERSTEUNING VAN DE KORTE KETEN

Binnen het Interreg Noordzee programma V werd het project “REFRAME-Towards a regional Food Frame” 
goedgekeurd. Dit project zet in op het versterken van de korte keten. In de regio’s Roeselare en Oudenaarde werd 
een pilootproject opgestart waarbij enkele grootkeukens (zowel publiek als privaat) zullen beleverd worden vanuit 
streek- en hoeveproducenten uit de regio. Projectpartners: De Katholieke Hogeschool VIVES, Inagro vzw, De 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (Erov), het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG). Stad Roeselare 
ondersteunt dit project.

9. Dyzo is een vereniging zonder winstoogmerk gericht op het versterken van ondernemers in moeilijkheden. Dyzo doet dit door begeleiding op maat van 
ondernemers, door ondersteuning van tussenpersonen, door studie van het doelpubliek en door sensibilisering van de maatschappij.  
(info: www.dyzo.be)
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OVERDEKTE LOKALE BOERENMARKT: LOKAAL 

De dienst Economie faciliteert sinds 2017 de organisatie van de boerenmarkt LOKAAL. Op die manier geven 
we rechtstreekse ondersteuning aan lokale voedingsproducenten en boeren uit de streek. Bovendien komen we 
daarmee tegemoet aan de behoefte van de consument om in zijn consumptie rekening te houden met de korte 
keten.

Lokaal is onze wekelijkse overdekte boerenmarkt in de ontwijde Sint-Amandskerk. Je vindt er verse lokale 
producten en een bar om gezellig na te kletsen over de voorbije werkweek. Er is ook een shop voor dranken en 
droge voeding die lokaal geproduceerd worden. Terwijl de ouders boodschappen doen, kan hun kroost plezier 
beleven in het kinderatelier.

Er staan een vijftiental boeren en producenten uit de streek. Dankzij een innovatief betaalsysteem betaal je al je 
inkopen in één keer. 

26. Communicatie van Roeselare ondernemersstad en 
voedingsstad

CAMPAGNE: “#PRO #VANRSL”

In de lijn van de huidige campagne #VANRSL, zetten we de Roeselaarse ondernemers extra in de kijker met 
#PRO #VANRSL. We voorzien hiervoor het nodige campagnemateriaal (affiches, flyers, …) en gebruiken dit ook 
in elk initiatief voor en door ondernemers in Roeselare.

WEEK VAN DE SMAAK

Sedert eind 2016 staan de POM West-Vlaanderen en OC West, in opdracht van de vzw Vol-au-vent en vanuit 
het Huis van de Voeding, in voor de operationele werking van de Week van de Smaak in Vlaanderen en Brussel. 
Roeselare wordt één van de kernsteden. Vanuit de stad zetten we hier mee op in om tijdens de komende edities 
uit te pakken met Roeselare als voedingsstad.

100% WEST-VLAAMS

Dit is hét kwaliteitslabel voor hoeve- en streekproducten. 100% West-Vlaams is al een sterk merk en is 
verankerd in Roeselare door de werking vanuit het Huis van de Voeding en Inagro. Momenteel lopen gesprekken 
om dit merk ook in het centrum meer zichtbaarheid te bieden. Waarom richten we geen 100 procent West-
Vlaamse pop-upwinkel op in het kernwinkelgebied? 



40

27. De Roeselaarse ondernemers vormen een hechte 
community
Community building is een belangrijke bouwsteen om het lokale ecosysteem te versterken. Hier wordt nu al aan 
gewerkt, niet alleen door de Stad, maar ook door andere lokale en bovenlokale spelers met initiatieven zoals de 
Roeselare (horeca) Awards. Toch is er nog potentieel om verder te gaan in het uitspelen van de bovenstaande 
troeven. De communicatie naar en rond ondernemers kan hierin ook nog verder uitgebouwd worden. 

BESTAANDE NETWERKORGANISATIES ONDERSTEUNEN EN ZE 
OP WELOVERWOGEN MOMENTEN SAMENBRENGEN

• Ondernemerscentrum 

• Voka 

• Unizo

• BNI

• Open Coffee bedrijvencentrum 

• Netwerk ondernemen 

• …

OPRICHTEN VAN EEN ONDERNEMERSFORUM

Er is nood aan een platform waar projecten kunnen geïnitieerd worden, waar ideeën kunnen gelanceerd en 
afgetoetst worden. BTM vzw (bedrijventerreinmanagement vzw) krijgt een heroriëntatie en wordt een forum 
voor ondernemers uit Roeselare. Een plaats waar deze in directe lijn met de stad informatie kunnen krijgen en 
meedelen. 

Op dit forum kunnen vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, maar ook van andere ondernemersorganisaties, 
of individueel geïnteresseerd ondernemers aanwezig zijn. Via dit forum kunnen bedrijven elkaar versterken en 
kunnen samenwerkingen op bedrijventerreinen of overschrijdend opgevolgd worden. Dit forum moet nog vorm 
krijgen, maar wie hieraan wil meewerken, kan contact opnemen met de dienst Economie.

 




