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Heb je een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze stad? 
Of heb je  een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de dialoog met ons  aan!

Jouw lokale contactpersoon:
Jannick De Poorter,
Voorzitter CD&V Roeselare 
info@roeselare.cdenv.be

Volg ons op onze website: 
www.roeselare.cdenv.be
 
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvroeselare

Doe mee met CD&V:
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/lid-worden/

We zien al een ruwbouw staan. Hoe ver staan de werken vandaag? 

Nathalie: De werken vlotten goed. We hopen het gebouw binnenkort wind- en water-
dicht te hebben. Het tijdsschema is wel zeer uitdagend. Nog geen twee jaar tussen de 
opstart van het project in de gemeenteraad en de effectieve bouw, is een strak tempo.  

Zitten de werken op schema?

Nathalie: Het weer moet in de komende weken wat meezit-
ten natuurlijk. Nadien kan binnen het gebouw alles worden 
afgewerkt.  De bedoeling blijft nog steeds om het bad te 
openen in de zomer van 2018, ik verlang er alvast naar!

Hoe zat dat weer met het zwemaanbod? Wat zal er allemaal zijn? 

Nathalie: Er zal een zeer ruim sportbad zijn, met 8 tot 10 banen. Het recreatief bad kent 
plezier voor groot en klein, met 2 snelle glijbanen: een duo-racer en een wildwater-
baan. Dan is er ook nog een recreatiebad voor de kleintjes en een fraaie welnesszone. 

Zoveel moois! Wat zal een toegangskaartje kosten? 

Een onderscheid zal worden gemaakt tussen sportief zwemmen en recreatief zwem-
men. Een toegangskaartje voor het nieuwe sportbad kost 2 euro voor kinderen en 3 
euro voor volwassenen. Altijd zullen 2 baantjes worden voorbehouden voor baantjesz-
wemmen. Het recreatief bad kost 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassen, met 
een tienbeurtenkaart zakt de prijs naar 4,5 euro voor een volwassene.

ZwEmbAd: wAAR STAAN wE?

Schepen Nathalie Muylle brengt verslag uit.

Zie je jezelf meewerken op inhoudelijk vlak  
of met  de organisatie van één van onze komende 
toekomstateliers?  

Kriebelt het om mee te doen  
aan de gemeenteraadsverkiezingen?  

We geven je graag meer informatie!  
Contacteer ons:  op info@roeselare.cdenv.be.

VAN DE PARTIJ ROESELARE

De werken vlotten 

goed. In de zomer 

van 2018 willen we 

het bad openen. Ik 

verlang er naar!

Schepen Nathalie Muylle
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Heb je zelf een voorstel voor onze stad? 
Laat het ons weten en mail naar info@roeselare.cdenv.be 
of neem deel aan één van onze Toekomstateliers!   
 
Meer info op www.jijmaaktroeselare.be

Gelukkig  nieuwjaar, dat wensen we jou met de hele CD&V-ploeg. 
Januari is traditioneel de maand om vooruit te blikken op wat komt. Wij 
namen poolshoogte bij drie Roeselaarse dames met pit: Agnes Deprey-
tere, Jannick De Poorter en Stephanie Davidts

2018 wordt het jaar #VANRSL.  
Wat betekent die hashtag voor jullie persoonlijk? 
 
Agnes, Jannick en Stephanie in koor: Wij zijn hier geboren en getogen!

Stephanie: Voor mij betekende dat na mijn studies in Gent terugkeren 
naar ‘mijn’ Roeselare.

Jannick: Van de Grauwe Zusters tot mijn job bij 
het Zorgbedrijf: het gebeurt allemaal in Roeselare. 
Ik hou er ook van om me als vrijwilliger in te zetten 
en verlang stiekem al naar de zomer om ‘s avonds 
‘een stapje in de wereld’ te zetten in het centrum!

Agnes:  Ik was Batjesprinses in 1974, méér Roeselaars dan dat kan bijna 
niet. En ‘ik klappe gerne Roeseloars’, ook dat vind ik een groot deel van 
onze identiteit.

In 2018 kondigen zich verkiezingen aan. Wat vinden jullie van het 
stadsbestuur? We vergeven jullie wat partijdigheid ;-).

Agnes: Het meldpunt 1788 is symbool voor de manier waarop dienstverle-
ning en communicatie van de stad veel verbeterd zijn.

Stephanie: Er is veel veranderd. De stad is gegroeid qua bevolking. Er 
is ruimte voor ondernemen bijgekomen, maar tegelijk werd aandacht 
besteed aan leefbaarheid.

Jannick: Onze burgemeester staat dicht bij de mensen en is alomtegen-
woordig. Ook zijn schepenploeg is één en al inzet. Het is tegelijk een mooi 
evenwicht van talenten. Volksverbondenheid is wat de hele ploeg wel echt 
typeert. 

Wat zijn voor jullie de grootste veranderingen?

Stephanie: : Ik denk vooral aan De Munt en Arhus, 
een voorbeeld voor andere steden. Ook de heraan-
leg van onze pleinen, met aandacht voor groen, 
vind ik super. Het leed van de voorbije jaren werpt 
z’n vruchten af. 

Agnes:  Vergeet ook de verlichting niet! Dat is een meerwaarde. Ik ben 
ook benieuwd naar de afwerking van het nieuwe zwembad later dit jaar.

Jannick: Kijk ook naar de diensten: onderwijs, kinderopvang, 
woon- en zorgcentra, het ziekenhuis, het culturele aanbod... Van 
een klein provincienest zijn we een moderne stad geworden. 
 
En wat zijn de werkpunten?

Jannick: Voor mij zijn dat de vele eenzame mensen, vooral senioren. 
Daar is nog werk aan de winkel.

Agnes: Voor mij is mobiliteit belangrijk. Ik denk 
daarbij aan de veiligheid van de zwakke weggebrui-
ker bijvoorbeeld.

Stephanie: Ik vind dat de ondersteuning voor ver-
enigingen maximaal moet blijven. Ze zijn belangrijk 
voor het sociale leven.

Als uitsmijter: stel dat we als stad één iets in een Belgische tijdscap-
sule kunnen stoppen voor het hiernamaals, wat zou het zijn?

Agnes: IIk stel Reus Rolarius voor, daarmee begon het toch allemaal!

Stephanie: Dan zijn we beter af met het recept van Rodenbach, denk ik 
(lacht).

Jannick: Het filmpje #VANRSL geeft een goed en uniek beeld van onze 
stad, van mij mag dat het zijn. Wij zijn toch uniek, nietwaar?
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bEGRotING 2018:  
WAARAAN WoRdEN 
oNZE CENtEN bEstEEd?

 
#jijmaaktRoeselare

Hoe moet de Spillebad-site er straks 
gaan uitzien? Op woensdagavond 6 de-
cember bogen we ons over deze en an-
dere ruimtelijke ordeningsvraagstuk-
ken voor de toekomst van onze stad. 
Het volgende atelier volgt in maart.  
www.jijmaaktroeselare.be

NieuwJaaRSoNtbijt 

Schrijf je snel in! Op zondagmorgen 28 ja-
nuari blazen we verzamelen in De Nieuwe 
Deure in Beveren voor ons nieuwjaarsont-
bijt. Fruitsap, koffie of thee, een gebakken 
eitje...Het zal er allemaal à volonté zijn. 
Vlaamse vice-minister president Hilde 
Crevits geeft om 09:00u haar nieuwjaars-
toespraak. Ook onze burgemeester Kris 
Declercq brengt zijn nieuwjaarswensen. 
www.roeselare.cdenv.be/ontbijt

KLiMaatSwitCH

Een meer klimaatvriendelijke stad, daar 
kan jij aan meedoen! Kijk op www.kli-
maatswitch.be voor interessante ideeën. 
Zo maten recent fietsers #VANRSL met 
een gps en een meettoestelletje de lucht-
vervuiling in Roeselare. En zo komen 
nog meer voorstellen. Een beter klimaat 
en minder vervuiling is een verhaal van 
‘oltegoare’. 
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WENsEN JE  
EEN  GELUKKIG  
NIEUWJAAR!

KENNIS & ECONOmIE VERBINdEN

mEER duuRZAAmHEId 

KLImAATSWITCH mAKEN

EN SCHONERE LuCHT

NETHEIdSPLAN

EN  EXTRA CAmERA’S
EXTRA BuuRTWACHTEN

mEER AANdACHT VOOR VEILIGE BuuRTEN

‘VALLEI VAN dE VOEdING’

EXTRA GROEN & NIEuW WIjKHuIS
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