In een welvarend Roeselare is ook welzijn meer dan ooit onze grote bekommernis. We willen er
niet alleen materieel maar ook emotioneel op vooruit gaan, niet alleen financieel maar ook
relationeel. Roeselare, dé stad van ons hart, waar we samen vooruit gaan, samen voor elkaar
zorgen (zie ook ‘Verder Oltegoare Vooruit’). CD&V wil hier dan ook volop in investeren.
We staan voor belangrijke, dikwijls complexe uitdagingen. Roeselare groeit sterk, we verwelkomen
vele nieuwe én diverse inwoners. De bevolking veroudert in ijltempo. Dit vraagt nieuwe én
creatieve antwoorden op soms heel uiteenlopende zorgen en noden. Tegelijk kunnen ook jonge(re)
mensen soms niet meer volgen in alle hectiek, met een burn-out of depressie als gevolg. Ook zij
verdienen én krijgen onze volle aandacht. We maken hierbij ook volop gebruik van ons uitgebreid
netwerk op bovengemeentelijk niveau.

Onze prioriteiten
 Armoede bestrijden
 Lokaal plan armoedebestrijding
 Ondersteuning initiatieven zoals Elk Telt, Vrijetijdspas en Wonderwel
 Inspraak
 Rechtstreeks in dialoog gaan
 Proactieve dienstverlening, automatische rechtentoekenning
 Uitbreiding Brugteam
 Buurt- en wijkgericht
 Kwalitatief wonen
 Goed dak boven het hoofd = beter voelen in het hoofd
 Subsidie- en premiebeleid prioritair ten gunste van kansarmen
 Aangepaste woonvormen, voor levenslang wonen
 Blijven investeren in sociale woningen en woonbegeleiding
 Kwalitatieve verbetering Nachtopvang
 Zorg op maat voor iedereen
 Transitie naar vraaggestuurd zorgmodel
 Een woonzorgcentrum in Beveren
 Palliatief dagcentrum
 Inloophuis voor oncologische patiënten
 Dagverzorgingscentrum met specifieke aandacht voor mensen met beginnende dementie
 Sterke, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg via eerstelijnshulp en AZ Delta als hart van breed
ziekenhuisnetwerk
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Armoede bestrijden
De strijd tegen armoede blijft een beleidsprioriteit. Roeselare zette de voorbije jaren sterk in op het
bestrijden van armoede, maar toch leeft 1 op 6 kinderen in een gezin met kansarmoede. Verschillende
instanties in Roeselare doen hier reeds schitterend werk rond maar onze ambitie is duidelijk : we willen dit
cijfer naar omlaag !
De stad regisseert verder het lokaal sociaal beleid samen met alle betrokkenen. Een bijzondere aandacht
blijft nodig voor doelgroepen zoals kansarmen, mensen met een beperking, jonge mensen in moeilijke
situaties en nieuwkomers. De toekomstige uitdaging bestaat uit het actualiseren, verbreden, verdiepen,
versterken van het lokaal sociaal beleid.
Roeselare maakt in samenspraak met de lokale actoren werk van een horizontaal en integraal ‘lokaal plan
armoedebestrijding’. De dienst- en hulpverleningsinstanties overleggen met mekaar, komen tot afspraken
en akkoorden om de beschikbare middelen efficiënt(er) in te zetten in het belang van de klant, werken
meer vraaggestuurd, voorkomen overlappingen en vermijden dat het netwerk een kluwen wordt.
Naast het leefloon levert de stad aanvullende financiële steun aan gezinnen die in financiële nood verkeren.
Transparante criteria zijn vastgelegd in het OCMW. We zorgen voor een opvolging waarbij de rechten en
plichten verder afgetoetst worden.
Het overleg tussen maatschappelijk kwetsbare groepen, armoedeverenigingen en diensten is zeker
toegenomen. Elk Telt is een goed initiatief, net zoals de Vrijetijdspas en het traject Wonderwel, dat we
wensen uit te breiden naar secundaire scholen.

Inspraak
CD&V blijft zeer veel belang hechten aan inspraak : rechtstreeks in dialoog gaan met mensen in armoede
en bepaalde beleidskeuzes vooraf bespreken en aftoetsen. Dit beschouwen we absoluut als een
meerwaarde voor ons armoedebeleid.
We waken erover dat de basisrechten van iedereen worden gegarandeerd. Het lokaal bestuur zet verder in
om, via proactieve dienstverlening, onderbescherming actief op te sporen en te bestrijden. Het lokaal
bestuur zet in op automatische rechtentoekenning en waakt erover dat elke dienst blijft beschikken over
een fysiek loket.
We breiden het Brugteam verder uit (schoolpoortwerkers, straathoekwerkers, etc..). Het Welzijnshuis
investeert verder in een geïntegreerd breed onthaal en garandeert zo de toegang tot een kwalitatief en
toegankelijk hulp- en dienstverleningsaanbod.
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De maatschappelijk werkers van het OCMW worden heel vaak geconfronteerd met mensen met een
multiproblematiek. Ons OCMW voorziet verder de middelen en ondersteuning zodat de klanten kunnen
rekenen op een persoonlijke benadering waarbij er ook aandacht is voor sociaal-emotionele ondersteuning,
activering, volledig rechtenonderzoek en nazorg.
De maatschappelijk werkers worden buurt- en wijkgericht ingezet : dit verhoogt de toegankelijkheid, zorgt
voor meer bekendheid en draagt met de andere actoren bij tot een sterke buurtzorg.

Kwalitatief wonen
Iedereen heeft het recht om menswaardig te wonen. Een goed dak boven het hoofd heeft ook een positief
effect in het hoofd : een goeie gezondheid, onderwijs en werk worden veel bereikbaarder. Bovendien jaagt
het de mensen minder op (juridische) kosten en vermijdt het zo mee dat ze in een negatieve
schuldenspiraal terechtkomen.
Met CD&V willen we ervoor zorgen dat ons subsidie-en premiebeleid prioritair ten gunste komt van
kansarmen die het moeilijk hebben op de woonmarkt. We verzekeren verder een goede dienstverlening
ten aanzien van huurders en eigenaars m.b.t. vergunningen, huurwetgeving, premies en energie.
Iedere bejaarde blijft liefst zo lang mogelijk thuis wonen. We bevorderen dan ook het aangepast en
levenslang wonen. We willen nieuwe concepten gerealiseerd zien, waarin huisvesting voor ouderen en
mensen met een beperking op een toekomstgerichte en duurzame manier gekoppeld wordt aan
zorgverstrekking en levenskwaliteit. Hierbij denken we aan nieuwe concepten van medebeheer door
bewoners, hedendaagse technologieën en domotica waar mantelzorgers in hun inzet ondersteund
worden, ‘universal design’-appartementen, kangoeroe-woningen of senior homes.
De Woonzorgcentra willen we veel nauwer betrekken bij het sociale weefsel van de stad en laten
evolueren van een gesloten instelling naar een open huis, waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld door
activiteiten te organiseren die voor de hele buurt openstaan.

Roeselare deed de voorbije legislatuur heel wat moeite en realiseerde een aantal objectieven m.b.t. de
sociale huisvesting via de sociale bouwmaatschappij De Mandel en een grote groei van het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK). Niettemin blijft de vraag zeer hoog.
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CD&V blijft ijveren om het aantal sociale woningen op haar grondgebied te verhogen en blijft investeren
in woonbegeleiding voor kwetsbare groepen via bv de Housing-First-methodiek, het aanleren van een
wooncultuur bij kwetsbare jongeren, een coaching van dak- en thuislozen, een versterkte woonbegeleiding,
de inzet van energiesnoeiers, … We willen leegstaande en verwaarloosde panden opwaarderen via beheer
door een sociale woonorganisatie.
Vanuit de opportuniteit van het Bpost-gebouw willen we een nieuw vraaggericht dienstverlenings-aanbod
ontwikkelen. Een plek in de stad die bijdraagt om de kwaliteit van leven te verbeteren bij (kwetsbare)
burgers, talentontwikkeling en sociale innovatie stimuleert en een sociaal-cultureel lab wordt voor nieuwe
initiatieven van burgers. Daarnaast zetten we meer in op proactieve dienst-verlening via bijv. het Brugteam
en onderzoeken we alternatieve woonvormen voor kwetsbare mensen.
De Nachtopvang moet kwalitatief worden uitgebreid. Gemeenten rond Roeselare dienen mee te
investeren in deze nachtopvang, gezien ook mensen van daar er gebruik van maken. We plegen hierover
actief overleg met hen. Ook de Sociale Huisvesting moet versterkt, al willen we vooral ook structurele
problemen aanpakken. Dit kan door bijv. buddywerking, wooncultuur aanleren (via medewerkers
OCMW), …. . De Nachtopvang moet een opstap zijn.

Zorg op maat voor iedereen
Via het OCMW en het Zorgbedrijf zijn we als lokaal bestuur een belangrijke actor én regisseur/coördinator
in de transitie van een aanbodgericht naar een vraaggestuurd zorgmodel. Zorg op maat van de cliënt is
daarbij ons uitgangspunt.
Daarbij blijven we garanderen dat iedereen recht heeft op een sterke,
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg met mogelijkheden voor elkeen om zich in iedere fase van zijn leven te
ontplooien en met extra aandacht voor kwetsbare personen.
Met de opening van de nieuwe site van het toonaangevende AZ Delta verzekert Roeselare meer dan ooit
hoogstaande gezondheidszorg, met veel tewerkstelling. We spelen een actieve rol in de eerstelijnszone en
vormen het hart van een breed ziekenhuisnetwerk in het landschap van de gezondheidszorg.

De palliatieve zorg in onze regio wordt versterkt. Het Zorgbedrijf Roeselare zal samen met AZ Delta en het
palliatief netwerk De Mantel een palliatief dagcentrum oprichten.
De goede integrale zorg voor oncologische patiënten wordt uitgebreid met de opstart van een Inloophuis
voor oncologische patiënten.
We streven verder om mensen met een beperking, chronisch zieken en kwetsbare ouderen een eigen
zinvolle plek te geven in onze samenleving, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en die zorg zoveel
mogelijk geïntegreerd te laten verlopen. Meer en meer zorginstanties werken samen met partijen buiten
hun eigen sector: zo wordt ons zorgaanbod kwalitatief verhoogd. Samen met de lokale dienstencentra
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nemen deze laatste een buurtfunctie op zich, een centrale ontmoetingsplek voor mensen uit de omgeving.
Meteen vormen ze ook het middelpunt in de werking van de woonzorgzones. In de wijken focussen we op
mantelzorg en eerstelijnshulp, met extra diensten op maat van de wijk en zijn mensen, via wijkcoaches.
Het aanbod van de Dienstencentra willen we ook verbreden naar niet-ouderen, zodat we ook hier een
mooie mix krijgen én voor meer afwisseling zorgen. Kleine, lokale initiatieven zijn de beste dam tegen
vereenzaming, een miskend maar helaas groeiend probleem. Activiteiten en contacten in de eigen buurt of
wijk zijn dikwijls het beste (eerstelijns)medicijn.
We vragen echter ook grote aandacht voor de persoonlijke en empathische aanpak van elke patiënt
afzonderlijk. We engageren ons om LINEA te versterken en uit te breiden en zetten met ons lokaal bestuur
in op een ruimere bekendmaking van de eerstelijnspsychologische functie.
Het Zorgbedrijf start met een kleinschalig dagverzorgingscentrum voor jonge mensen met een
dementieproblematiek.

Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder Zorgend vooruit’
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