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Beste Roeselarenaars,
In de voorbije weken
ontmoette ik vele van u
tijdens één van onze
goedgezinde dialogen in
de rand van onze stad.
We kwamen luisteren naar
wat u bezig houdt, naar
wat u gelukkig maakt en
naar wat nog beter kan.
Als burgemeester wil ik
met mijn CD&V-collega’s,
maar ook samen met u
proberen om onze
krachten te bundelen.
Om er over te waken dat
Roeselare zijn rol
als sterke centrumstad
verder waar kan maken.
Maar tegelijk willen we
werk maken van een
grotere leefbaarheid in
onze wijken en deelgemeenten. Zo bouwen we
verder aan hechte buurten, waar het goed is om
te wonen, te leven en te
werken.
Laat ons daar samen de
schouders onder zetten
om Roeselare in 2014 echt
Goed Gezind te maken.
Luc Martens,
Burgemeester Roeselare

Goedgezinde
Dialogen
#goedgezindroeselare

Roeselare
Mobiel
De afgelopen maanden vonden in Roeselare op verschillende locaties werken plaats. De
stationsomgeving kreeg een
nieuwe aanblik met meer ruimte
voor fietsers en voetgangers.
Aan de K. Leopold III-laan (Mirando) werd een tunnel onder de
sporen geschoven. Een nieuwe
fase in de nutsleidingswerken
voor de heraanleg van de Westen Noordlaan werd aangevat.
Deze werkzaamheden zijn niet
lukraak gekozen. Achter deze inspanningen schuilt een weloverwogen visie: de realisatie van
een kleine ring rond Roeselare.
“Hiermee geven we de wijken terug aan haar bewoners. De kleine
ring splitst immers het bestemmingsverkeer en het doorgaand
verkeer van elkaar”, duidt Griet
Coppé, schepen voor mobiliteit. “Nu reeds vangt de grote
ring het zwaar en het regionaal

verkeer op. Met een kleine ring
rond Roeselare gidsen we het
verkeer vlot tot op hun bestemming, zonder daarbij de woonwijken en het centrum te belasten.
Op die manier wordt Roeselare
nog aantrekkelijker om te wonen, werken en te ontspannen.”
Voorzitter Klaas Keirse vult aan:
“Onze stad blijft ook vlot bereikbaar voor verkeer van buiten Roeselare. De woonwijken
worden ontzien. Dankzij centrumparkings wordt de stads-

kern autoluwer en krijgt de fiets
in deze wielerstad meer plaats.”
De kleine ring loopt via de Westlaan naar de Noordlaan en de
Brugsesteenweg. De K-Leopold IIIMandellaan brengt je vervolgens
naar de Trakelweg. Daar geeft de
kop van de vaart aansluiting op
de koning Albert I-laan, om vervolgens terug naar de Westlaan te
navigeren. Alle werken kaderen in
het realiseren van deze route, die
door onze stad slingert & binnenkort erg natuurlijk zal aanvoelen.

Mag Roeselare
ook voor jou
een terrasjesstad
worden?
Met een frisse groene
aankleding?
www.goedgezindroeselare.be
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•

Onze stad zet in op aangenaam
‘Roeselen’: winkelen in fraaie
straten met leuke evenementen
met hartelijke handelaars ( gezellige
kerstsfeer, herwaardering van het
Stationsplein, ...)

•

Een centrummanager zal de handelaars ondersteunen om Roeselare
nog aantrekkelijker te maken en
leegstand tegen te gaan.

Werken aan
een zorgzaam
Roeselare
Roeselare wil flexibel kunnen
inspelen op de groeiende zorgbehoeften. We willen ouderen zo
lang mogelijk in hun vertrouwde
thuisomgeving laten verblijven.
Daarom bevorderen we aangepast
en levenslang wonen, spreiden weouderenwoningen over de wijken in
de stad en stimuleren de bouw van
assistentiewoningen.
“Maar als de zorg thuis voor de ouderen en
mantelzorgers te zwaar wordt, is een opname

in een woonzorgcentrum aangewezen”, zegt
Schepen Griet Coppé. Het huidige aantal plaatsen wordt bij voorrang ingezet
voor zwaar zorgbehoevende senioren.
Door de uitbreiding van de nieuwe accommodatie van De Waterdam wordt
dit aanbod nog versterkt met een 50-tal
bijkomende plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Tweepersoonskamers voor niet-verwanten worden
afgebouwd en de bijkomende erkende
plaatsen in het kortverblijf worden
eveneens gerealiseerd.
Er is ook nood aan  uitbreiding van dagverzorgingscentra, zoals in St.Henricus,
voor mensen met een beginnende dementie en jonge dementerenden. Ook
ons ziekenhuisaanbod is uitgebreid en

reikt qua rekrutering verder dan de eigen regio. AZ-Delta heeft zowel met
het Heilig-Hartziekenhuis RoeselareMenen als het Stedelijk Ziekenhuis
sterke troeven die ook complementair
zijn. Dat houdt o.m. in dat een innovatief en patiëntgericht ziekenhuisconcept
op twee campussen wordt uitgebouwd.
“Het nieuwe fusieziekenhuis AZ-Delta mikt
in de eerste plaats op kwalitatieve en toegankelijke zorg”, volgens Schepen Nathalie
Muylle, “ waar de publieke partner ook mede
zal instaan voor de maatschappelijke verantwoording van de medische zorg in de regio”.
CD&V gaat voor thuiszorg, ouderenzorg en professionele zorg van
topkwaliteit in Roeselare.

Ondernemend Roeselare:
motor van een levende stad
Kris Declercq: “We willen elk vrij
initiatief voluit ondersteunen
vanuit de stad”

•

Roeselare wordt het gehele jaar
door een terrassenstad met een
frisse groene aankleding.

•

Steun verlenen aan onze landbouwondernemers, hoevetoersime
& nieuw landelijk ondernemen.

•

ARhus en De Spil worden toegankelijke ontmoetingscentra van een
bruisend cultureel ondernemerschap.

•

We willen ook zorgen voor aangename dorspkernen in Rumbeke,
Beveren en Oekene en steunen er
de handelsinitiatieven van de ROM
en Beveren Bruist.

•

Op de bedrijventerreinen werken
we samen met de bedrijfsleiders
aan betere bewegwijzering,
vergroening en de aanpak van
het fijn stof.

Tom Vandenkendelaere: “ Jonge
ondernemers & creatieve ideeën
geven een boost aan onze stad”

ga met ons in dialoog op
www.goedzindroeselare.be
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Een nieuwe fuifzaal
voor Jeugdig Roeselare
op de GLS-Site

Welke
groep zou de
nieuwe fuifzaal
moeten
openen ?
#goedgezindroeselare

Op vraag van JONGCD&V ondertekende het stadsbestuur in 2011
een engagementsverklaring voor een
nieuw fuifzaal in Roeselare. Klaas
Keirse: “Met die intentieverklaring beloofde het stadsbestuur dat er een kwaliteitsvolle
fuifzaal ging komen. Een toegankelijke en
betaalbare ontmoetingsplaats waar creatieve
en culturele initiatieven een thuis konden
vinden.” En CD&V houdt woord.
Vorig jaar kondigde Nathalie Muylle
aan dat de bouw eind 2014 begint.

“Als het af is, moet er een grote fuifzaal
voor duizend personen zijn, maar we gaan
nu al werk maken van een eerste fase met
een fuif- en ontmoetingsplaats voor 250
personen in de kelder van het gebouw. Er
komen ook drie repetitiezalen, een bar,
bergruimte en een sanitair blok. We moeten
snel gaan, willen we gebruik kunnen maken
van 600.000 euro toelage uit het Stedenfonds”’, zegt  Tom Vandenkendelaere.

Om mogelijke geluidsoverlast te
voorkomen, wordt het gebouw extra
Eind dit jaar start de verbouwing van geïsoleerd. Het gebruik van het opende oude pakjesloods op de GLS-site baar vervoer zal gepromoot worden
in de Beversesteenweg tot fuif- en
met bijvoorbeeld combitickets voor
ontmoetingscentrum voor jongeren grote evenementen met trein of bus.
en verenigingen. In een eerste fase
Er komen 150 fietsstallingen. Parkomt er een kleine fuifzaal voor 250 keren kan in de grote ondergrondse
personen.  In de komende jaren
NMBS-parking onder het station.
wordt dan verder gewerkt aan de
Deze parking is dit voorjaar klaar.
grote fuifzaal.

Ondernemende
land- & tuinbouw met
Roeselare verbonden
De UNO heeft 2014 uitgeroepen
tot jaar van de familiale landbouw.
In Roeselare zijn   heel wat gezinnen
actief in land- en tuinbouw. Het gaat
over veeteeltbedrijven, melkveehouders
maar ook akkerbouw en zeker de groententeelt zijn zeer nadrukkelijk aanwezig.
Vaak gaat het om een combinatie van
verschillende takken. Boeren zijn echte ondernemers geworden en bekwamen zich vaak in één niche waar ze echt
goed in zijn.
Verwerking tot hoeveproducten, verkoop op de hoeve of hoevetoerisme
zitten ook bij ons in de lift maar het
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overgrote deel richt zich op voedselproductie voor distributie of verwerkende bedrijven. Ter ondersteuning
van de land- en tuinbouw zijn er in
de stad heel wat initiatieven gegroeid.
De REO-veiling is wellicht de bekendste. Inagro, het provinciaal onderzoeksinstituut in Beitem, is een
kennispartner voor onze tuinders. Via
praktijkonderzoek verzamelt Inagro
kennis voor de agro-voedingscluster.
Het Vrij Agro- en Biotechnisch Insti-

Heeft u een opmerking voor het stadsbestuur? Of over
de CD&V-werking in onze stad? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en neem
4contact op via: info@roeselare.cdenv.be
Verantw. uitgever: Klaas Keirse - CD&V-Huis - Sint-Jorissstraat 1 - 8800 Roeselare

tuut (VABI) in de Zuidstraat wil leerlingen die in de landbouw willen stappen
de nodige kennis meegeven om zich
voor te bereiden op een carriere in de
agrarische sector. Het Huis van de Voeding (Miummm) is een smakelijk belevingscentrum. We kunnen dus gerust
stellen dat landbouw en Roeselare wel
erg   nauw met elkaar verbonden zijn.
CD&V wil daarom onze landelijke bevolking verder optimaal ondersteunen.

bezoek onze website
www.roeselare.cdenv.be

