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Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 
Welzijn is op zaterdag 17 oktober te gast  
in Roeselare. Hij komt  zijn beleidsvisie 
op de thuiszorg, ouderenzorg en 
gezondheidszorg toelichten. 

Tijdens een panelgesprek o.l.v. Geert 
Depondt, waar ook Vlaams parlementslid 
Griet Coppé en kamerlid Nathalie 
Muylle aan deelnemen,  geeft de 
minister antwoorden op de vragen 
over de mogelijkheden en grenzen van 
mantelzorg & de wens van velen die 
zorg nodig hebben om zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. Ook aandacht 
i.v.m. de vooruitzichten van het aanbod 
en betoelaging van de diensten in de 
thuiszorg en de woonzorgcentra.

In een tweede luik van het debat komen 
de doelstellingen en organisatie van de 
gezondheidszorg  aan bod. Wat kunnen 
we zelf bijdragen aan onze gezondheid 
en in welke preventieprogramma’s  
investeert de Vlaamse Overheid? Hoe zien 
we rol van de huisartsen en hoe kunnen 
de nieuwe financiering en het werken 
met zorgprogramma’s de kwaliteit en 
doelmatigheid van onze ziekenhuizen 
bevorderen? Krijgen ook de patiënten en 
verwijzers meer inzage in de klinische 
resultaten van de ziekenhuizen en hoe 
wil de minister dat bij de ziekenhuizen 
aanmoedigen?

In deze ontmoeting met Jo Vandeurzen 
komen allerlei vragen over het beleid aan 
bod. Particuliere vragen van zorgvragers 
of instellingen krijgen een persoonlijk 
antwoord.

ZORG(EN)  
VOOR MORGEN?!

ROEsElaRE.cdenv.be

Zorg(en) voor Morgen?!
Samen werken aan een zorgzame toekomst.

zaterdag 17 oktober 2015  
Vives-Campus Wilgenstraat 32, Roeselare

Minister Jo Vandeurzen
www.zorgvoormorgen.be

Meer info & inschrijven: 
www.zorgvoormorgen.be
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Samen met u willen we werk 
maken van een zorgzame stad. 
Griet Coppé, Geert Depondt & Nathalie Muylle
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Onze provincieraadsleden Bart 
Wenes en Marc Vanwalleghem zetten hun 
schouders onder de uitbreiding van het Huis 
van de Voeding. De provincie West-Vlaan-
deren investeert er 2,5 miljoen euro: Daar-
mee wil ze het Miummm uitbouwen tot het  
epicentrum van de (West-)Vlaamse voe-
dingsindustrie.  Tegen de zomer van 2016 
zijn de werken klaar. De hogeschool Vives 
zal er een expertisecentrum uitbouwen, 
maar ook andere hogescholen zullen samen 
met bedrijven hun kennis delen.

In september werd in de Stad de 
‘Citie’-app gelanceerd.  Als eerste ‘Smart 
City’ in Vlaanderen wordt fysiek en di-
gitaal winkelen gecombineerd in deze 
app. Bovendien presenteerden heel wat 
handelaars op de ‘Dag van de Klant’ de 
toekomst van shopping. We maken in het 
najaar werk van gratis WIFI in de cen-
trumstraten.

Ook parkeren wordt gemakkelijker door 
het sms-parkeren en de Citie-app. Voort-
aan hoef je niet meer op zoek te gaan naar 
voldoende munstukken, en je betaalt en-
kel de effectief geparkeerde tijd. 

Stressloos parkeren à volonté! Elke eerste 
zaterdag van de maand en tijdens de eve-
nementen kan je voor slechts 1 euro 4 uur 
parkeren in de ondergrondse parkings.

Bij de start van het nieuwe 
schooljaar riep CD&V op tot 
‘Graag traag!’  Veilig op weg naar 
school. Zag je deze borden ? 

saVE-CHaRTER

Roeselare tekende daarom ook het 
‘SAVE-Charter’ (Samen actief voor veilig 
verkeer), en we lanceerden samen met de 
provincie de schoolfietsroutekaart, waar 
een half jaar aan werd gewerkt samen met 
de schooldirecties secundair onderwijs. De 
kaart zorgt dat je probleemloos de veiligste 
fietsroute van en naar school kan vinden.

FIETsDElEN

Maar CD&V wil fietsen al van jongs af 
aan stimuleren. Met MiniVelo kunnen 
kinderen fietsdelen en ook Blue Bike, de 
fietsen voor volwassenen aan het station,  
zal uitgebreid worden door de grote vraag. 

FIETsPaD BRUGsEsTEENWEG

Ook het fietspad op de zonet heropende 
Brugsesteenweg is een zegen voor de vele 
scholieren.  Binnenkort beginnen de 
werken aan de Kattenstraat, straks de eerste 
fietsstraat van Roeselare ! 

BEWaKINGsCaMERa’s

Aan het Station werden bovendien 
bewakingscamera’s geïnstalleerd om 
fietsdiefstal tegen te gaan.

               ROEsElaRE HElPT!

Roeselare wil een warme & zorgzame stad 
zijn. Ook voor de vluchtelingen. 

Burgemeester Luc Martens:  ‘De stroom 
vluchtelingen die de voorbije maanden Syrië, 
Irak, Afghanistan en andere landen ontvluch-
ten omwille van het geweld en de uitzichtloos-
heid raakt ons erg. Roeselare heeft een grote 
traditie van gastvrijheid en hulpvaardigheid 
ten aanzien van mensen in moeilijke situaties.  

Als warme en zorgzame stad nemen we geen 
afwachtende houding aan en willen we nog 
een bijkomende inspanning  leveren door tijde-
lijk onze opvangcapaciteit uit te breiden”.  

Draag je mee jouw steentje bij? 

De stad richtte een uniek aanspreekpunt op 
waar burgers terecht kunnen indien ze hun 
steentje willen bijdragen. Mail of bel gerust: 

• mailen kan: roeselarehelpt@roeselare.be

• bellen mag via:  051 26 24 60
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HUIs VaN DE VOEDING

sTREsslOOs PaRKEREN

sMaRT CITY

VEIlIG TERUG NaaR sCHOOl
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BRUIsENDE & GROENE sTaD

In 2017 gaat ons mooi Wieler-
museum terug open.  CD&V hielp mee aan 
de menselijke verhuisketting naar de Paters-
kerk. Sinds begin september loopt daar de 
tentoonstelling ‘Koers is Religie’. 

Het aantal woongelegenheden in 
West-Vlaamse woonzorgcentra is gestegen 
naar 14.808 in 2014. De professionele zorg 
in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk 
uitgebouwd. Niettemin neemt ook de vraag 
naar zorg toe, onder andere door de vergrij-
zing. 

“Waar de zorgbehoevende vroeger eerder in 
een ‘instelling’ -weg van de samenleving- werd 
verzorgd, kiest de Vlaamse Regering nu voor 
een aanpak in de directe omgeving van de pa-
tiënt.” legt Vlaams parlementslid Griet Cop-
pé uit. Dit nieuwe beleidsprincipe noemen 
we de ‘vermaatschappelijking van de zorg’.   
Lees meer op www.roeselare.cdenv.be/zorg

Fractieleider Dirk Lievens ontpopte zich 
tot een ware veldreporter.  Bekijk deze 
filmpjes op : www.roeselare.cdenv.be/teevee
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WIEMU Is VERHUIsD

ZORG & saMENlEVING 

CD&V TEEVEE

TRaX-sITE GEOPEND

5 jaar geleden roerde JONGCD&V de 
trom en eindelijk is het zover. Eind augustus 
werd de TRAX-site feestelijk geopend.  Een 
prachtige ontmoetingsplaats voor jeugd-, 
cultuur- & muziekverenigingen!   Tegen 
2017 werken we verder aan de uitbouw 
van het tweede deel met een grote polyva-
lente zaal, een skatepark en een aangenaam 
groenpark.

OOG VOOR GROEN

In de lente nodigden we bewoners uit 
om hun ideeën voor de herinrichting van 
het Park Vandewalle te uiten.  We maken 
er straks iets moois van, als begin van het 
Groenplan waar CD&V hard aan mee 
werkt. Het wordt volgend jaar voorgesteld.  
En sinds mei floreren de tegeltuintjes & de 
volkstuintjes op de Wallemeers volop.

sPORT Is IN!

Sport is in !  Zag je de mobiele beweeg-
tuinen al verschijnen in de wijken ?  Ook 
de atletiekpiste van het Sportstadion in de 
Mandellaan werd vernieuwd.  

GENIETEN OP TERRasjEs

Het mooie zomerweer deed zuchten naar 
fijne en grote terrassen.  Door de heraanleg 
van het Polenplein, het Stationsplein en de 
Grote Markt is Roeselare nu meer dan ooit 
een echte terrasjesstad geworden.  Gezond-
heid !

Bovendien zetten we graag verder in op on-
dersteuning van evenementen. 

ROEsElaRE IN 48 UUR

Roeselare is dé ideale stad om in 48 uur te 
ontdekken.  Westtoer prijst Roeselare aan 
als toeristische bestemming op de nieuwe 
website www.48uur.be.  

Ontdek de -ook voor Roeselarenaars- ver-
rassende adressen om te winkelen, te bezoe-
ken en te genieten! 



CONTaCTEER ONs:

De zomer van 2015 was er eentje om van te 
snoepen ! Niet alleen door het mooie weer, 
maar eveneens door de vele activiteiten waar 
CD&V  mee de schouders onder plaatste: 

Peter Van de Veire, Filip Kowlier en Ketnet in de Stad, 
aperitieven en proeven op de Munt-Summer-Spot, tal van 
koersen met het ‘Natourcriterium’ en ‘West-Vlaanderens 
Mooiste’ als koninginnestukken, kunst & cultuur op Paris-
Montmartre en de Groote Stooringe, de Sportmarkt, de 
kermis, de stadsfestivals…  
 
In Roeselare verveel je je nooit ! 

Met de opening van het Welzijnshuis is er nu 
één centrale locatie in Roeselare waar alle 
inwoners met al hun welzijnsvragen terecht 
kunnen.

Het Welzijnshuis bundelt voortaan de diensten van het 
Sociaal Huis welwel en de Sociale Dienst van het OCMW.  
Geert Depondt, voorzitter van het OCMW: “Het 
welzijnshuis is een uniek aanspreekpunt in de Gasthuisstraat 
10 waar onze inwoners op één locatie met alle welzijnsvragen 
terecht kunnen.  Het Welzijnshuis staat voor mij symbool 
voor alles wat nieuw beleid van het OCMW en de Stad 
inhoudt: duurzaam investeren in klantgerichte dienstverlening 
en architectuur met uitstraling, aandacht voor het nieuwe 
en zoveel mogelijk papierloos werken van de medewerkers 
en samenwerking van het lokaal bestuur met andere 
welzijnspartners”.

Heel wat problemen in onze geestelijke gezondheidzorg zijn ondertussen al 
langer gekend.  Zo krijgt 1 op de 3 Belgen ooit te maken met een psychische 
klacht. Meer en meer mensen geven te kennen dat ze psychologische 
bijstand nodig hebben, maar geven tevens toe dat ze niet weten bij wie ze 
terecht kunnen.  

Vaak wordt er geaarzeld om bij de beroepsoefenaars van geestelijke gezondheid 
aan te kloppen uit vrees in handen te vallen van een kwakzalver. Daarnaast 
moet men vaak maanden wachten op een 1ste afspraak. De Wet Muylle, die in 
2016 in voege gaat, moet ervoor zorgen dat psychologen, orthopedagogen en 
psychotherapeuten een erkenning op zak moeten hebben. “ Je moet dit zien als 
een soort kwaliteitsgarantie”  zegt Nathalie Muylle. Wanneer de psycholoog ook 
zal worden  terugbetaald?“ Daarop is het nog even wachten. Eerst de erkenning, 
dan de terugbetaling. Maar we mogen geen tijd meer verliezen. Nathalie Muylle: 
“Als CD&V pleiten we voor een snelle terugbetaling in het kader van bepaalde 
zorgtrajecten en zorgpaden voor chronisch zieken.”

Sinds september is Jannick De Poorter 
onze enthousiaste CD&V-voorzitster. 
Ook gebeten om mee te werken aan een 
bruisend, ondernemend, sociaal en groen 
Roeselare ? Word dan CD&V-lid of 
contacteer ons: info@roeselare.cdenv.be 

U Was GEWElDIG DEZE ZOMER

TERUGBETalING PsYCHOlOOG

een zomer vol plezier

Jannick trekt de lokale cd&v-ploeg

info@cdenv.roeselare.be

www.cdenv.roeselare.be

www.goedgezindroeselare.be

8

WElZIJNsHUIs IN ROEsElaRE

Met dank aan Stefaan Beel, Jos Bogaerts, Liesbet Claerbout, Donald Deblaere & Bart jaques voor de foto’s
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