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Sporten is niet alleen fysiek gezond, ook mentaal : het vergroot in sterke mate de verbondenheid 
tussen mensen.  Daarom willen wij maximaal inzetten op een kwaliteitsvol, aangepast en 
betaalbaar aanbod voor iedereen. 
De voorbije jaren realiseerden we een sportinfrastructuurplan met bijkomende kunstgrasvelden, 
terreinen voor nieuwe sporten zoals hockey en rugby, beweegtoestellen in de parken, fiets- en 
loopevenementen, en sinds kort kan iedereen genieten van het nieuwe zwembad.  Deze sportieve 
weg willen we verderzetten. 
 
Onze prioriteiten 

 Sportclubs ondersteunen via Masterplan Sport  

 Sportmanager in het kader van organisaties en evenementen  

 Grondige aanpak Sportstadion Spanjestraat met ook aandacht voor cafetaria 

 Nieuwe polyvalente grote sportzaal 

 Investeren in kunstgrasvelden 

 Succesvolle initiatieven verder ondersteunen en uitbouwen, met ook  aandacht voor mensen met een 

beperking 

 KOERS in tandem met Wielerpiste Defraeye-Sercu 

 Samenwerken met private partners  

 

 
 
Masterplan Sport 
 
Roeselare groeit, zijn sportclubs groeien mee.  In de volgende legislatuur willen we hen extra financieel en 
infrastructureel ondersteunen door de verschillende subsidiereglementen te herwerken, de beschikbare 
financiële middelen te verhogen en verder werk te maken van het Masterplan Sport. De kostprijs van de 
sportinfrastructuur wordt ook daarin meegenomen. Energiekosten nemen bijv. een grote hap uit het 
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uitgavenpatroon van diverse clubs. We laten sportclubs vooral sportclub zijn en ondersteunen hen daarin 
op verschillende manieren.  
 
De nood aan nieuwe sportinfrastructuur blijft groot. Enerzijds door sterke, snelle groei van de bevolking 
en bijgevolg leden van de sportclubs, anderzijds worden in ons sportief ondernemend Roeselare nieuwe 
clubs en disciplines geboren die op korte termijn “boomen”. Denk maar aan hockey, diverse 
gevechtssporten, rugby, cricket,.... Op deze trends hebben we vanaf eind 2017 ingespeeld via een 
masterplan sport. We zetten deze inspanning de komende jaren verder met een grondige aanpak van het 
Sportstadion Spanjestraat zodat atletiek en gevechtssporten meer kwaliteit en ruimte krijgen en het ook 
aangenamer wordt voor de bezoekers met mogelijkheden om ook na de sportprestaties of 
“supportersprestaties” gezellig oltegoare uit te blazen en te analyseren bij een glas.   
 
De omgeving van de Zwaaikom wordt ingericht als watersportpool met mogelijkheden om makkelijker te 
water te gaan en zo ook een aantrekkelijker toegangspoort tot de stad te creëren.  We onderzoeken zelfs 
de mogelijkheid van een strand. 
 
We gaan zeker niet voorbij aan de nood aan een polyvalente grote sportzaal waar onder meer de 
recreatieve minivoetbalcompetitie met meer dan 100 clubs gebruik kan van maken, naast andere 
zaalsporten. Het naschools gebruik van schoolsportinfrastructuur wordt verder uitgebreid en bij de 
nieuwbouw of renovatie van schoolsportinfra houden we rekening met de vraag van verenigingen en de 
buurt. 
 
In het kader van sporten en bewegen voor iedereen willen we in de komende beleidsperiode verder  
investeren in kunstgrasvelden die ook door onze recreatieve clubs kunnen gebruikt worden.  
 

Iedereen sport mee  
 
Her en der in de deelgemeenten, buurten en wijken willen we ook inzetten op publieke sportimpulsen die  
7op7 en gratis gebruikt kunnen worden. Outdoor fitnesstoestellen, loopcircuits, basketterreintjes,  mobiele 
fitness, panna-voetbalveldjes... Sportimpulsen die je goesting doen krijgen om te sporten en bewegen.  
 
Iedereen mee geldt ook in de sport. Daartoe nemen we initiatieven ter promotie voor het G-sporten en de 
levenslange sporten lopen, wandelen, fietsen en zwemmen. De succesvolle Doe aan Sport dag voor lagere 
scholen wordt verder uitgebouwd. De stratenlopen in het criterium Roeselare Loopt worden verder sterk 
ondersteund. De fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste blijft hét fietsevent in Roeselare en het 
nieuwe zwemcomplex van Sportoase biedt heel wat sportief en recreatief zwemplezier met een 
zwemschool voor iedereen.  
 
Samenwerken met private partners voor sportinfrastructuur is een noodzaak.  Op bedrijventerreinen 
willen we kleine sportstimulerende infrastructuur voorzien zoals bijv. een loopparcours, sportveldjes, … We 
bekijken ook een centrale agenda vanuit de sportdienst voor recreatief sporten. 
 

KOERS en Wielerpiste Defraeye-Sercu 
 
Het nieuwe KOERS, Museum van de Wielersport, vormt een tandem met 
de Wielerpiste Defraeye-Sercu. Samen met de VZW die de wielerpiste 
uitbaat, zorgen we door deze koppeling dat dit pareltje een attractie 
wordt waar zowel de piste als historiek liefhebber zich thuis voelt. 
Daartoe investeren we in een onthaalgebouw met vergaderplek waar 
naast bezoekers, wielertoeristen en wielerbond ook de buurt en 
verenigingen terecht kunnen. Een stek waar een stukje KOERS expo doet 
verlangen naar KOERS op het Polenplein.  
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Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder SportiefVooruit’ 

 

 

 

  

https://youtu.be/sDSIwqAvNCs

