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Beste Roeselarenaar,

We wonen graag in ons Roeselare. We zijn een werve(le)nde stad, waar we 
initiatief nemen, ontmoeten, rusten en voor elkaar zorgen. ‘Oltegoare’ willen 
we verder vooruit.

We groeien snel.  Met CD&V Roeselare hebben we de voorbije jaren op vele 
vlakken betekenisvolle inspanningen geleverd.  Moedig waar nodig voor  
nieuwe maatschappelijke vragen zoals mobiliteit, veiligheid, gezonde leef- 
omgeving, waters- en droogtenood of respectvol samenleven. Maar er is nog 
werk aan de winkel.  En dat vraagt nieuwe, heldere keuzes.  

Onze keuze is duidelijk:  CD&V Roeselare zet meer dan ooit in op de ‘levens-
kwaliteit’ in Roeselare. We willen er allemaal samen op vooruit kunnen gaan.  
Met als speerpunten ademruimte, mobiliteit, samenhorigheid, welvaart en eer-
lijk bestuur.

Ontdek onze toekomstvisie in deze folder en maak kennis met onze kandi- 
daten: een mix van ervaren, jonge, nieuwe enthousiaste Roeselarenaars.  CD&V 
kiest voor een positieve aanpak van onze stad, waarbij we vooral verbindend 
willen werken.   Laat zeker ook jouw ideeën of suggesties weten, want vooruit 
gaan we samen !

Kris Declercq
Jouw burgemeester
Lijsttrekker CD&V Roeselare
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Evenwicht tussen 
hoog- en laagbouw, 
groen en erfgoed.

Vooruit.

Ruimtelijk.
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Verder.
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Onze gezinnen worden kleiner, onze zilveren  
generatie breidt uit. De vraag naar nieuwe woningen  
in Roeselare blijft groter dan waar ook in onze provincie.   
Met de nog beschikbare ruimte in het centrum en 
onze deelgemeenten moeten we zeer zorgzaam  
omgaan en dus zorgvuldige, weloverwogen keuzes 
maken. We kiezen voor de juiste woning op de juiste  
plaats, waarbij nieuwe bouwprojecten in openbaar 
groen moeten voorzien. We koesteren ons erfgoed 
met een puntensysteem, terwijl een kwaliteitskamer  
toeziet op aantrekkelijke architectuur. Met renovatie- 
premies, nieuwe woonvormen en slim gebruik van 
bouwgrond moet wonen betaalbaar zijn. We creëren 
meer groen-blauwe assen in de binnenstad, waar water 
opnieuw bovengronds komt.

Realisaties

• Stedenbouwkundige verordening
• Visieplannen voor  

aantrekkelijke  
woonomgeving

• Erfgoedtoets

In de toekomst
• Evenwicht tussen huizen en appartementen
• Kwaliteitskamer
• Erfgoedquotering
• Nieuwe inrichting Spilleboutsite en Ronde Kom
• Aanpak Krottegem met groen,  

heraanleg Ardooiesteenweg en Spanjestraat
• 35 ha. nieuw bedrijvenpark

Aantrekkelijke architectuur moet  
een kenmerk worden van Roeselare.

   

Ademruimte 
voor iedereen 
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Positief ingestelde en 
ondernemende mama van 
drie kinderen, leerkracht 
met passie voor kunst en 
politieke geschiedenis, 
echtgenote van zaak-
voerder Peter Dewaele. 
Politiek is van en voor 
iedereen. Ik wil me 
engageren voor de 
toekomst van onze stad.

Ik hou van mensen 
en dossiers, 
van Roeselare 
en de Roeselarenaars. 
Ik combineer graag 
volkse bereikbaarheid en 
betrokken leiderschap, 
als eerlijke 
‘burgerbinder’,  24/24 
en 7/7 voor onze stad.  
‘1van(r)oes’ zoals men 
wel eens zegt ;-)

Handen uit de mouwen, 
voetjes op de grond. 

Met Astrid 
enthousiast en gedreven 
voluit vooruit voor 
Roeselare!

Gedreven.

01

KRIS
DECLERCQ

02

ASTRID 
DECEUNINCK

Oltegoare.

beroep: leerkracht secundair onderwijs

woonplaats: Grenadiersstraat • Rumbeke

interesses: familie en vrienden, kunst, cultuur

leeftijd:  39 jaar

www.deceuninckastrid.be

beroep: burgemeester van de fijnste stad  
van Vlaanderen.

woonplaats: Delaerestraat • Roeselare

interesses: tussen de mensen zijn, reizen, 
lezen, Rodenbach en mijn twee schatten 
van petekindjes

leeftijd: 46 jaar

66
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Zuurstof en plaats 
om te groeien, 
daarvoor smijt ik me. 

Je geluk, je kinderen of je 
bedrijf: het moet kunnen 
groeien in Roeselare. 
Als jonge papa van 
César (1) en Europees 
Parlementslid bevoegd 
voor landbouw, economie 
en werk merk ik iedere 
dag hoe belangrijk 
groeikansen zijn. 

Mijn passie voor mensen 
inspireert mijn werk elke dag 
opnieuw.  
Al veertien jaar zet ik mij in voor 
onze stad en regio. Als schepen 
ijver ik om creatief om te springen 
met onze ruimte. Mooie 
architectuur moet samengaan
met open, groene ruimtes 
waar het aangenaam 
wonen en leven is. Ook 
ben ik fier op ons nieuw 
zwembad op Schiervelde 
en de Trax-site, fantastische 
belevingsplekken voor
jong en oud. Gedreven.

Groeiend.

03

TOM  
VANDENKENDELAERE

04

NATHALIE  
MUYLLE

beroep: schepen - parlementslid

woonplaats: Vijfwegenstraat • Rumbeke

interesses: reizen, architectuur en 
een goed boek

leeftijd:  49 jaar

www.nathalie.muylle.cdenv.be

beroep: Europees Parlementslid 

woonplaats: Mandellaan • Roeselare

interesses: fietsen, lekker eten en rally

leeftijd:  34 jaar

www.eutom.eu

7
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Vooruit.

Vlot.

8

Verder.
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Met meer dan 30.000 auto’s in Roeselare is mobiliteit een dagdagelijkse uitdaging. We willen voorrang 
geven aan de fietsers, maar zonder de auto te verbannen.  We leggen 100 kilometer nieuwe fietspaden 
aan (met fietsoplaadpalen), werken aan een klantvriendelijker openbaar vervoer en voorzien kleine klok-
vaste elektrische stadsbussen en een trambus in de Brugsesteenweg.  Een nieuw circulatieplan moet 
de doorstroming in de binnenstad en aan het station bevorderen, met een slim elektronisch verkeers- 
begeleidingssysteem.  We bouwen een extra randparking, en voorzien een bovengronds fietspad van aan 
de Cityscoop tot de Guido Gezellelaan, met een heraanleg van de rotonde aan de Kop van de Vaart.  De 
verkeersveiligheid versterken we door een nultolerantie voor snelheidsduivels.

100 km nieuwe fietspaden.

Realisaties

• 33 km nieuwe fietspaden
• Fietsstroken en fietsstraat
• Verkeersveilige school- 

omgevingen
• Goedkoop parkeren met 

‘Shop & Go’
• Heraanleg invalswegen
• 1000 nieuwe parkeer- 

plaatsen ondergronds

In de toekomst

• 100 km fietspaden
• Trambus en elektrische stadsbusjes
• Schoolstraten en fietsstraten
• Nieuw circulatiesysteem met slimme verkeersbegeleiding
• Vlottere verbinding aan station en rotonde Kop van de Vaart
• Fietsbrug Cityscoop tot Guido Gezellelaan
• Fietsvriendelijke stad met vrijliggende fietspaden op iedere 

invalsweg

Goed op weg
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Op zorgvlak is er al veel 
veranderd in onze stad, 
maar tegelijk zijn de 
uitdagingen er niet minder 
op geworden: we blijven 
iedere dag de beste  
zorgen geven voor  
onze mensen die op 
de pechstrook van 
het leven staan.

Samen met jou en onze 
vele verenigingen en 
sportclubs #VANRSL  
wil ik heel graag verder  
werk maken van een 
enthousiast, sportief en 
hartelijk Groot-Roeselare. 
Met voor elk een plek om 
te wonen, te werken,  
te genieten en waar je 
vooral jezelf kan zijn.

Sportief.

Supporter van 
een bloeiend en 
bruisend Roeselare.  

Of we vinden 
een weg, of we 
maken er één.

Zorgzaam.
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BART  
WENES

05

JOSÉ  
DEBELS

beroep: schepen-  
voorzitter OCMW/Zorgbedrijf

woonplaats: Abeelstraat • Roeselare

interesses: mensen, welzijn, sport, cultuur

leeftijd: 54 jaar

www.bartwenes.be

beroep: schepen

woonplaats: Blinde Rodenbachstraat  • Rumbeke

interesses: tussen de mensen  
met een Rodenbach

leeftijd: 57 jaar

www.josedebels.be
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Sinds 2017 Schepen van 
Cultuur, Erfgoed, 
Onderwijsbeleid.  
Energiek. Optimist. Een 
nieuwe wind met Ridders 
en Noormannen, 
Vliegeniers in Rumbeke, 
Kunst in de Stad, enz.  
Vader van de 
Vertelavonden sinds 
1994.  Klare taal. 
Groot rechtvaardig-
heidsgevoel. 

Elke glimlach die 
gij uitzendt keert 
weer tot u terug. 
- Indische Wijsheid  

Ik ben communicatie-
manager en sociale-media  
-goeroe. Problem solver, 
netwerkbouwer en logistieke 
duizendpoot in het Europees 
team van Tom 
Vandenkendelaere. 
Je herkent me op de koers 
aan mijn glimlach 
en ik ben vaak te vinden  
op volleybalwedstrijden.

Geef mensen  
een pluim, dan  
krijgen ze vleugels.

Creatief.

07

DIRK
LIEVENS

08

MARGOT
WYBO

beroep: medewerkster 
Tom Vandenkendelaere

woonplaats: Stationsdreef • Roeselare

interesses: wielrennen, volleybal, lopen

leeftijd: 26 jaar

www.margotwybo.be

beroep: schepen 

woonplaats: Rumbeeksestwg • Rumbeke

interesses: wandelen, vertellen,  
geschiedenis, poëzie

leeftijd: 61 jaar 

www.dirklievens.be
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Voor mijn humanitair 
werk met B-Fast in 
de Filippijnen en als 
Ebola-hulpverlener in 
Sierra Leone werd ik
beloond met een 
Roeselare Award. 
Ik wil graag iets voor 
de stad terugdoen, 
want ook bij ons zijn
er mensen met een 
specifieke hulpvraag.

Als moeder van 4 kinderen 
(Felix, Astrid, Midas en  
Elias) en als voorzitter van 
de Cultuurraad werk ik
graag mee aan de positieve
ontwikkeling van Roeselare, 
onze steeds groener 
wordende stad waar 
het aangenaam 
werken, leven én 
ontspannen is.

Enthousiast.

beroep: verpleegkundig 
en paramedisch directeur

woonplaats: Jules Lagaelaan • Roeselare 

interesses: Sport, vrienden, wijn, eten, RSL.

leeftijd: 31 jaar

www.matthijssamyn.be 

Vol enthousiasme ga ik 
samen met jullie voor een 
warm-menselijke stad!

Ik ga voluit voor een 
dynamisch en gezond 
beleid in Roeselare. 

Gezond.
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MIEKE  
VANBRUSSEL

beroep: leerkracht Engels aan het CVO Creo

woonplaats: Gladiolenstraat • Roeselare

interesses: cultuur, onderwijs, 
mensen ontmoeten

leeftijd: 47 jaar

www.miekevanbrussel.be

12

10

MATTHIJS
SAMYN
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Vooruit.

Roeselare  
ondernemersstad 
verder stimuleren.

Gedreven.

   

Verder.
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Welvaart en werk in eigen streek gaan in Roeselare hand 
in hand. We willen ons sterk imago als ondernemersstad  
verder aanscherpen vanuit onze grote troeven: als Vallei 
van de Voeding, gezondheidsknooppunt en vernieuwende  
(maak)industrie. Hierbij hebben we oog voor duurzame  
bedrijvenparken en het aantrekken en behouden van talent 
in onze regio.  Het PRO-plan, in overleg met de ondernemers  
uitgewerkt,  bevat daartoe de nodige krachtlijnen. Ook aan 
de marketing van Roeselare als zeer aantrekkelijke shop-
ping- en horecastad besteden we extra aandacht. Dit met  
gerichte maatregelen die leegstand ontraden, goedkoop  
(rand)parkeren aanbieden en werve(le)nde evenmenten 
mogelijk maken.  De 50 maatregelen uit het Kernplan die  
inmiddels werden uitgevoerd, worden nog verfijnd en uit- 
gebreid.  Het toerismebeleid werkt hierbij ondersteunend. De 
uitbating van Expo Roeselare willen we professionaliseren.

Realisaties

• 100 ha. Bedrijvenpark
• ‘Roeselare Bloeit’ om 

leegstand te bestrijden
• Ondersteuning hande-

laars en horeca
• Kernplan met stadsver-

fraaiing
• Ondernemersplan met 

concrete toekomstvisie

In de toekomst

• Leegstand verder bestrijden met lagere huurprijzen
• Herinrichting Ooststraat met overkapping verkeersvrij gedeelte
• Nieuwe evenementen via de centrummanager
• Slimme circulatie en parkeerplaatsen
• Terrasvriendelijk
• Technische opleidingen via VDAB versterken
• Samenwerking bedrijven en onderwijs
• Toeristische attracties Uitkijktoren Bergmolenbos en KOERS-   

museum promoten

Een stad 
vol kansen

Een levendig handelscen-
trum lokt nieuwe kooplus-
tigen.
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Een gezonde geest  
in een gezond lichaam 
in een gezonde stad, 
samen volop vooruit!
Een gezonde stad: weren 
van onnodig verkeer uit 
woonwijken, inzetten op  
veilige fietsstroken en voet-
paden, actieve bebossing 
van oude industrieterreinen 
en betonstop, terugdringen 
van fijn stof, EHBO cursus-
sen per wijk voor iedereen, 
verder inzetten op 
veiligheid, aanpak van 
zwerfvuil, aandacht voor 
alle dieren. Gezond vooruit!

Gezond.

12

CAROLINE  
MARTENS

beroep: dokter en gemeenteraadslid

woonplaats: Fabrieksstraat • Roeselare

interesses: mens, dier en natuur  
in een gezonde stad!

www.caroline-12-martens.be
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Een veilig, duurzaam en 
aangenaam Roeselare: 
daar ga ik voor! Als ouder 
van 3 dochters en 
echtgenoot van een 
kleuterleidster liggen 
de thema’s jeugd, sport, 
verkeersveiligheid en 
platteland me nauw aan 
het hart. Hiervoor wil 
ik me verder inzetten.

Tussen de mensen, 
voor de mensen. 
Dit is wat echt telt!

Gedreven.

11

STEFAAN  
VAN COILLIE

beroep: verkoopleider bij Sanac

woonplaats: Sint-Elooiswinkelsestr  • Oekene

interesses: sport, actualiteit, 
verenigingsleven

leeftijd: 51 jaar

www.stefaanvancoillie.be
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Betrokkenheid begint 
waar onverschilligheid 
eindigt. Kies en bemin 
je keuze. 

Sociale bewogenheid en  
een sterk rechtvaardigheids- 
gevoel zijn mijn grootste 
drijfveren om aan politiek 
te doen. Samen werk maken 
van een menswaardig leven 
voor iedereen met geloof 
in de kracht van mensen 
maar ook aandacht voor
hun kwetsbaarheid. Mens

waardig.

13

RIA
VANZIELEGHEM

beroep: verpleegkundige bij Kind en Gezin

woonplaats: Pastoriestraat • Beveren

interesses: de leefwereld van diverse  
mensen

leeftijd: 61 jaar

www.riavanzieleghem.be

beroep: verkoopleider bij Sanac

woonplaats: Sint-Elooiswinkelsestr  • Oekene

interesses: sport, actualiteit, 
verenigingsleven

leeftijd: 51 jaar

www.stefaanvancoillie.be

17
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Vooruit.

Veilig.

18

Verder.Verder.
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Veilig in je buurt
Een veilig Roeselare is een basiszorg voor  
iedereen. Ook al zijn de misdrijfcijfers door  
sterk politiewerk gedaald tot de laagste van 
de Vlaamse centrumsteden, soms voelen  
mensen zich nog onveilig.  Een grotere en zicht-
bare aanwezigheid van politie, wijkagent en  
gemeenschapswacht staat voorop met  
extra camera’s. In de wijken komen veilig-
heidsantennes met een nultolerantie voor 
snelheidsduivels en zwerfvervuilers. Drugs 
worden hard aangepakt. Betere verlichting 
van fietspaden en een anti-diefstal-fietschip  
beschermen onze fietsers. 

Realisaties

• Van 14 in 2014 naar 90 camera’s in 2018
• Laagste misdrijfcijfer in Vlaanderen
• Wijkantenne aan het station
• Sterk dalende cijfers verkeersongevallen, fietsdiefstallen en inbraken

In de toekomst
• Verdubbeling gemeenschapswachten
• Zichtbare politie- en wijkagent
• Veiligheidsantenne in de wijken
• Meer camera’s

Gemeenschapswachten 
zijn de voelsprieten 

van de buurt

Een veiligheidsantenne 
in jouw buurt.

11

STEFAAN  
VAN COILLIE
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KRIS
DECLERCQ
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ANN  
VANCOËLLIE 
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GREET
MUYLLE-VERHELLE
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Als jongere vind ik het 
belangrijk om mij te 
engageren in verschillende 
organisaties. Ik vind het dan 
ook boeiend om mijn stad 
verder mee te sturen in de 
juiste richting.  Wordt 
Roeselare naast snelst 
groeiende centrumstad 
straks de hipste centrum-
stad? 

If you can dream it, 
you can do it.

Ondernemend.

14

SANDER  
BRAEYE

Jongeren kunnen 
in Roeselare écht wel 
het verschil maken!

Met veel enthousiasme 
wil ik graag jongeren meer 
betrekken bij het Roeselaarse 
beleid. Door mijn scouts-     
verleden leerde ik om zaken 
vast te nemen en er iets mee 
te doen. Ik wil me volop inzet-
ten voor het verenigingsleven 
en een duurzaam Roeselare! 

15

STEPHANIE
DAVIDTS

Oltegoare.

beroep: stafmedewerker beweging.net

woonplaats: Wallenstraat • Roeselare

interesses: jeugd, klimaat, levensgenieter

leeftijd: 25 jaar

www.stephaniedavidts.be

beroep: bankier

woonplaats: Arme Klarenstraat •  Roeselare

interesses: voetbal, minivoetbal, de koers

leeftijd: 27 jaar

www.sanderbraeye.be

20
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HAMERS 
slaat de nagel 
op de kop!

Als ondernemer sta ik  
elke dag voor een nieuwe uit- 
daging. Ook de stad Roeselare 
staat voor vele uitdagingen. 
#RSL groeit en bloeit! Op een 
positieve manier werken aan 
een leefbaar Roeselare waar 
iedereen in harmonie kan sa-
menleven, daar sta ik voor.

Ondernemend.

16

JAN  
HAMERS

Als nieuw gezicht, graag onder 
de mensen en enthousiast voor 
een nieuwe uitdaging, koos 
ik resoluut voor dit politiek 
engagement CD&V. Vanuit 
mijn beroepservaring zal ik 
mij de komende jaren met een 
“HART” inzetten voor “de zorg”.

Geloof je in de kracht 
van “de zorg”, 
stem dan voor ons.

17

SOFIE  
STRAGIER-GOEGEBEUR

beroep: verpleegkundige, 
AZ Delta Roeselare

woonplaats: J. Van Maerlantlaan  •  
Roeselare

interesses: Luisteren naar wat er 
onder de mensen leeft

leeftijd: 42 jaar

www.sofiestragier.be

Zorgzaam.

beroep: zelfstandig jurist

woonplaats: Westkouter • Roeselare

interesses: voetbal, zwemmen, reizen

leeftijd: 41 jaar

www.janhamers.be

21
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Vooruit.

Zorgend.

22

Verder.
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In een welvarend Roeselare vol levenskwali-
teit is ook welzijn onze grote bekommernis.  
Roeselare, dé stad van ons hart, waar we samen 
vooruit gaan, samen voor elkaar zorgen.  We 
staan voor belangrijke, dikwijls complexe uitda-
gingen.  Roeselare groeit sterk, we  verwelkomen 
vele nieuwe én diverse inwoners. De bevolking   
veroudert in ijltempo.  Dit vraagt nieuwe én 
creatieve antwoorden op soms heel uiteen- 
lopende 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. 

Met gevoel
betrokken 

23
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Roeselare wil iedereen mee. We bestrijden 
armoede op alle vlakken, met aandacht voor 
kinderarmoede: geen lege brooddoos in onze 
scholen.  Iedereen heeft recht op een goed 
dak boven het hoofd, met aangepaste sub-
sidies en premies. We investeren verder in 
sociale woningen en woonbegeleiding.  Zorg 
op maat betekent een woonzorgcentrum in  
Beveren, en de oprichting van een palliatief  
dagcentrum, een inloopcentrum voor oncolo- 
gische patiënten en opvang van mensen 
met beginnende dementie. Ons netwerk 
geestelijke gezondheidszorg helpt fit in het 
hoofd te blijven. Het Zorgbedrijf en ons nieuw 
ziekenhuis AZ Delta bieden voor iedereen 
toegankelijke en kwaliteitsvolle zorgen.
Het toegankelijke Welzijnshuis is open voor 
iedereen die vragen heeft voor ondersteuning 
en begeleiding en biedt families steun als Huis 
van het Kind. We breiden het brugteam van 
schoolpoort- en straathoekwerkers verder 
uit en voorzien in wijkcoaches om de een-
zaamheid tegen te gaan.  Probleemsituaties  
in gezinnen pakken we nauwgezet aan.  De  
kinderopvang wordt verder versterkt.

Zorgen voor elkaar start 
van jongs af aan.

Kinderarmoede 
is een onrecht.

24
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Realisaties

• Welzijnshuis
• 8 % sociale woningen gerealiseerd
• Brugfiguren
• Vrijetijdspas
• Uitbreiding kinderopvang

In de toekomst
• Armoede bestrijden
• Betaalbare woningen
• Woonzorgcentrum Beveren
• Palliatief dagcentrum
• Nieuw ziekenhuis AZ Delta
• Woonzorgzones

   

Onze woonzorgcentra worden gezellige 
 ontmoetingsplaatsen.

Niemand mag zich 
eenzaam voelen.

25
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RIA
VANZIELEGHEM

17

SOFIE  
STRAGIER-GOEGEBEUR

JANNICK
DE POORTER
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Laten we in 
beweging blijven 
in een gezonde 
sfeer. Zowel de 
stad als jij en ik!
Als monitor bij Kazou 
en trainer bij gymclub 
Flink & Fris combineer 
ik mijn passies jeugd en 
sport. Ik maakte van die 
passies ook mijn beroep. 
Mensen activeren is mijn 
missie, letterlijk maar ook 
figuurlijk, bijvoorbeeld als 
vrijwilliger. Sterker.

18

THOMAS
WITDOUCK

beroep: leerkracht L.O. en wetenschappen

woonplaats: Pantserstraat  • Roeselare

interesses: jeugd, sport en gezondheid

leeftijd: 30 jaar

www.thomaswitdouck.be

Ik wil dat alle mensen 
kunnen leven zonder 
onderscheid. 

Via mijn sport Taekwondo, 
leer ik veel mensen kennen. 
Door op internationaal  
niveau te werken, ben ik 
meer in contact gekomen 
met beleidsmensen. Ik wil 
via een sporttaal mensen  
samenbrengen. 

Voluit.

19

KOUROSH
MOHAMMADI MOAF

beroep: sportanimator bij buurtsport, stichter 
van Taekwondo Club Kourosh en internatio-
naal scheidsrechter

woonplaats: Heirweg • Beveren

interesses: sociale contacten, sport, cultuur 
en mensen helpen

leeftijd: 46 jaar

www.kouroshcdenv.be

26
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Het samenhorigheidsgevoel 
versterken in Roeselare 
en omstreken is mijn 
prioriteit.

Dezer dagen kunt u mij steevast  
terugvinden in de O Brasserie-Café 
die ik uitbaat binnenin Sportoase 
Schiervelde. Mijn gastvrijheid verleg 
ik dan ook graag naar de politiek 
waar ik als sociale duizendpoot  
nu ook mijn dienstbaarheid voor 
mensen politiek wil inzetten. 

Voluit.

20

MARTIJN
SNAET

beroep: uitbater O Brasserie-Café

woonplaats: Noordstraat • Roeselare

interesses: sport en spel, 
culinaire liefhebber

leeftijd: 27 jaar

www.martijnsnaet.be

27
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Vooruit.

   

Sportief.

   

Geef ons je mening op Facebook: cdenvroeselare
28

Verder.
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Sporten is niet alleen fysiek gezond, ook mentaal: het ver-
groot in sterke mate de verbondenheid tussen mensen.   
Daarom willen wij maximaal inzetten op een kwaliteits- 
vol, aangepast en betaalbaar aanbod voor iedereen.  
De voorbije jaren realiseerden we een sportinfra- 
structuurplan met bijkomende kunstgrasvelden,  
terreinen voor nieuwe sporten zoals hockey en rugby, 
beweegtoestellen in de parken, fiets- en loop- 
evenementen, en sinds kort kan iedereen genieten van 
het nieuwe zwembad.  Deze sportieve weg willen we  
verderzetten, door onze sportclubs verder te onder- 
steunen in het Masterplan Sport, waarbij we ook het 
Sportstadion vernieuwen, en sport voor iedereen,  
ook mensen met een beperking, mogelijk maken. De 
Wielerpiste Defraeye-Sercu wordt tandem met het 
KOERS-museum.

Onze sportclubs 
brengen iedereen 
in beweging.

Realisaties

• Kunstgrasvelden voor voet-
bal, rugby, hockey,…

• Nieuw zwembad
• KOERS, Museum van de 

Wielersport
• Beweegtoestellen in parken 

en wijken
• Fiets-en loopevenemenren

In de toekomst

• Sportmanager
• Vernieuwing  

Sportstadion
• Nieuwe polyvalente 

grote sportzaal
• Investeren  

in sportclubs

Een tandje bij 
voor sport

Het museum KOERS: ons rijke wieler- 
verleden-en toekomst in beeld.
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KATRIEN
ROGIERS
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KOUROSH 
MOHAMMADI MOAF
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ANDEL
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JOSÉ 
DEBELS
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Ik ben al 28 jaar advocaat 
en lid van de Marnixring 
Roeselare Tielt De Blauw-
voet die de Nederlandse 
taal/cultuur koestert. 
Ik ben kandidaat om me 
in te zetten voor een 
vlotte mobiliteit, een goed 
ondernemersklimaat 
en een betere integratie 
van nieuwkomers.

Ik ben Aline Soetaert 
en met m’n 25 jaar 
een van de jongste 
kandidaten op de lijst. 
Vanuit mijn achtergrond in 
fiscaliteit en economie, wil 
ik verder bruisend vooruit 
met onze stad, specifiek 
voor de jongeren en de 
ondernemers.

Bruisend.

Durf in dialoog 
gaan met iedereen, 
pas dan kan je 
weten wat er leeft.

Terug naar een mobiliteit 
op mensenmaat met 
het oog op een 
leefbare stad. 

Vlot.

22

LIEVEN  
DEBRABANDER

21

ALINE
SOETAERT

beroep: advocaat, specialisatie handelsrecht

woonplaats: Hugo Verrieststraat • Roeselare

interesses: mobiliteit, ondernemen en integratie

leeftijd: 56 jaar

www.debrabanderlieven.be

beroep: accountant-belastingconsulent

woonplaats: Groene-Herdersgoed • Rumbeke

interesses: passie voor concerten en pretparken

leeftijd: 25 jaar

www.alinesoetaert.be

21

ALINE
SOETAERT

30
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Verder vooruit is de 
weg verbinden met 
jezelf, de natuur en 
de anderen.

Het doet mij deugd als 
ik tevreden mensen zie. 
Daarom zet ik mij graag in 
voor de kinderen van mijn 
klas en Flink & Fris. Ik wil 
mee helpen bouwen aan 
een RSL waar iedereen 
veilig, milieuvriendelijk en 
verbonden met elkaar en 
de natuur kan genieten.

Het enige wat 
onmogelijk is, 
is de mogelijkheid 
dat iets onmogelijk is. 

Van kinds af aan kwam ik 
bij tal van evenementen 
en verenigingen achter de 
schermen. Ik kreeg al 
snel de smaak te pakken; 
liever meehelpen en 
organiseren, dan toekijken. 
Vandaar mijn engagement 
om ook Roeselare Verder 
Vooruit te helpen. Veilig.

Betrokken.

23

ANDEL
LEFERE

24

STIJN 
LEFEVERE

beroep: projecttechnieker

woonplaats: Pastoor Slossestr • Rumbeke

interesses: techniek, muziek, ouderraad

leeftijd: 37 jaar

www.stijnlefevere.be

beroep: leerkracht lager onderwijs

woonplaats: Diksmuidsestwg • Roeselare

interesses: bewegen, natuur, positieve  
mensen, RSL

leeftijd: 46 jaar

www.andellefere.be

31
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Vooruit.

Gezond.

32

Verder.
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Onze gezondheid is cruciaal. Niet alleen door een  
goede gezondheidszorg, maar ook door gezond te  
kunnen wonen en leven. We willen nog meer inzetten 
op de kwaliteit van onze leefomgeving: meer ruimte 
voor groen/natuur, gezonde lucht, ontspanningsmo-
gelijkheden en sociale cohesie. We verdubbelen de 
20 ha bestaand groen in onze stad met wijktuintjes 
en groene speelpleinen en willen het Krommebeek- 
en Bergmolenbos versneld realiseren. Nieuwbouw- 
projecten dienen verplicht groene ruimte aan te leggen. 
We voorzien zowel in de binnenstad (Spil, Ronde Kom, 
Krottegem) als in  de deelgemeenten nieuw stadsgroen en  
realiseren 7 extra waterbufferbekkens.  Geur, lawaai,  
afval - en stofhinder pakken we resoluut aan.  Samen  
met andere gemeenten voorzien we een nieuw  
dierenasiel.

Het groen in de 
stad verdubbelen 
naar 40 ha.

Realisaties

• Actieplan Fijn Stof
• Start aanleg bossen  

(7 ha in 2017)
• Park Vandewalle, Noordhof 

en De Coninckplein
• Warmtenet
• Klimaat- en groenplan

In de toekomst
• Van 20 naar 40 ha 

groen in stad en deel-
gemeenten

• Versnelde aanleg 
Krommebeekbos en 
Bergmolenbos

• 7 waterbufferbekkens
• Luchtkwaliteitsplan
• Aanpak overlast door 

geur, stof, lawaai en 
afval

• Zwerfvuil bestrijden
• Stadsboerderij
• Fietsbrug naar de 

Kleiputten

Goesting 
in groen

   

Ons gezondheidsnetwerk
 is er voor iedereen.

33

24

STIJN 
LEFEVERE

12

CAROLINE
MARTENS

GEERT 
DE BLAUWE

32



34

   

Een luchtkwaliteitsplan 
is een prioriteit.

De inspanningen van de bedrijven en de stad in ons  
actieplan Fijn Stof deden het aantal overschrijdingen 
sterk terugvallen.  Toch wijzen de Roeselaarse ‘fiets- 
metersacties’ en initiatieven zoals de “Curieuzeneuzen” 
uit dat er nog steeds en dringend verder werk moet  
gemaakt worden van gezonde lucht.  In ons lucht- 
kwaliteitsplan voorzien we een aanpak met gezonde  
mobiliteit met voorrang voor de fiets en collectief  
vervoer, duurzame energie met verminderde uitstoot en 
de verdere uitbouw van ons warmtenet, een ruimtelijke 
ordening met minder beton en de groene herinrichting  
van straten en pleinen met ondersteuning van het  
bomenplan.

Gezonde lucht 

Ik ben gehuwd en mama 
van 3 jonge tieners, ik zet 
me in voor de krachtbal, 
in het weekend matchen 
gaan bekijken van mijn 
zonen bij de jeugd en de
kantine open houden, 
en ik zal me nu ook 
inzetten voor een 
bredere groep 
mensen die op 
me kan rekenen. 

Samen.

Ik ga samen volop vooruit, 
voor een beter Beitem! 

25

KATHLEEN
BOSSU

beroep: kindbegeleider in gezinsverband

woonplaats: Kortewagenstraat • Beitem

interesses: voor meningen van mensen  
openstaan

leeftijd: 48 jaar

www.kathleen25bossu.be
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Mijn politiek engagement is 
niet uit de lucht gevallen. 
Als ‘trekker’ van het wijk-
comité Groenpark Roeselare 
kreeg ik goesting om meer 
op het beleid te wegen.
Ik zie dit spannende 
avontuur met enorm veel 
enthousiasme tegemoet.

Heb je een idee waar je 
echt in gelooft? 
Pak het vast en doe 
er iets mee.

26

THIERRY  
BOUCKENOOGHE

beroep: actief gepensioneerd

woonplaats: Lorkenstraat  • Roeselare

interesses: passie voor mensen  
is wat me drijft

leeftijd: 62 jaar

www.bouckenooghe-thierry.be

Als ik kan helpen?  
HEEL GRAAG! Klein maar 
positief en enthousiast.

RSL heeft als snelgroeiende 
centrumstad op vlak van 
(kans)armoede en vergrijzing 
steeds meer uitdagingen. 
Met mijn sociale 
engagement en mijn jaren-
lange ervaring in de thuiszorg 
en verenigingsleven wil ik 
verder bouwen aan een
zorgzaam Roeselare.

Zorgzaam.

27

JANNICK
DE POORTER

beroep: regioverantw. thuisverpleging,
voorzitter CD&V

woonplaats: Lodewijk Van Velthemstraat 
Beveren

interesses: welzijn, zorg, wonen, 
verenigingen

leeftijd: 55 jaar

www.jannickdepoorter.be

35
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Vooruit.

   

Iedereen is een 
cultuurmaker.

Creatief.

   

36
Lees ons verkiezingsprogramma op roeselare.cdenv.be

Verder.
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Roeselare is een echte talentenstad met levendige culturele  
initiatieven.  De voorbije jaren kwamen er met het kennis- 
centrum ARhus, de ontwikkeling van TRAX voor jonge  
clubbers en zilveren rockers, het uitzwaaien van de activi-
teiten van De Spil over de hele stad en nieuwe verbonden 
initiatieven zoals Kunst in de Stad, Muziek- en Vertelhuis-
kamers, en het gevarieerd aanbod van onze verenigingen 
en de academies SASK en STAP wervelende cultuurmakers 
aan bod in onze stad. We wensen verder in te zetten op  
de ondersteuning van deze cultuurmakers, zowel pro- 
fessionelen als vrijwilligers. We voorzien sterkere on-
dersteuning van onze verenigingen, begeleiden nieuwe  
cultuurprojecten met een cultuurcoach en betrekken 
onze jonge programmatoren in de uitbouw van een echte  
muziek- en concertstad. Met de culturele invulling van Ter 
Posterie, de Tramstatie en cultuurwerkplaatsen voorzien we  
ook fysieke ruimte om aan cultuur te doen. Kunst op straat 
moet kunnen doorheen het gehele jaar. Op de Spilsite  
willen we een volwaardig kunstencentrum  uitbouwen.

Realisaties

• TRAX
• ARhus
• Erfgoedroute
• Festivalsubsidies
• Culturele ambassadeurs

In de toekomst

• Nieuw archief
• Concert-en muziekstad
• Parkconcerten terug
• Rodenbachstoet
• Museum West-Vlaamse kunst
• Erfgoedhuis Ter Posterie
• Tramstatie
• Kunstwerkplaatsen in openbare ruimte

Stad
vol talenten

Kunst op straat 
is de moeite waard!
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Het eerste wat bij mij opkomt 
als ik aan Katrien denk? 
Een vrouw met ballen!  
Ontembaar doorzettings-
vermogen. Lange afstandsloper… 
Wereldkampioene 2016 . 
Topprestatie! Topvrouw! 
Net als politiek heb je een 
lange adem nodig. Katrien 
weet wat er leeft bij mensen! 
Roeselare snakt naar vrouwen 
zoals Katrien.

Colette Bertram ex-politica Nederland 

Onverschilligheid 
is de laagste graad 
van veiligheid.

29

KATRIEN
ROGIERS

beroep: administratief en logistiek werk,
vrijwilliger ‘TFerm (dagcentrum mensen 
met beperking)

woonplaats: Groenestraat • Roeselare

interesses: sporten algemeen, tuinieren, 
gezonde voeding, dierenwelzijn 

www.katrienrogiers.be

Samen inzetten voor een 
sociaal betrokken stad! 

Als vaste waarde op 
de CD&V-lijst, wil ik me 
verder inzetten voor het 
sociaal beleid, net zoals 
in de twee voorbije 
legislaturen. 
Diversiteit, zorg en 
integratie zijn 
eveneens mijn 
speerpunten in 
deze campagne. 

28

RINA
ARTEEL

beroep: actief gepensioneerd

woonplaats: Groene-Herderstraat • Rumbeke

interesses: sociale betrokkenheid

leeftijd: 62 jaar

www.rinaarteel.be

Sportief.

Voluit.
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Samen werken we  aan 
een betere en veiligere 
mobiliteit in onze stad. 
Door het gebruik van 
het openbaar vervoer 
en de fiets te stimuleren. 
Samen bouwen we aan 
een beter leven in de 
mooiste stad.

Samen bouwen aan 
een betere toekomst in 
een multicultureel 
Roeselare.

30

LINA  
ROJAS 

beroep: kinderbegeleidster

woonplaats: Hammestraat • Roeselare

interesses: Roeselare 
fietsvriendelijkste stad

leeftijd: 43 jaar

www.linarojasvanrsl.be

Ga voluit voor 
het realiseren van
je dromen! Verder
Samen Vooruit! 

Vanuit mijn ervaring 
binnen het verenigings- 
leven en de sociale econo-
mie wil ik verder bouwen 
aan een inclusief en 
veilig Roeselare waar we 
allemaal SAMEN kunnen 
deelnemen aan arbeid, 
cultuur, vrijetijdsbeste-
ding, onderwijs, welzijn 
en ouderenzorg.

PETER
PATTEEUW

beroep: commercieel verantw. 
bij Mariasteen

woonplaats: Ruiterijstraat • Rumbeke 

interesses: cultuur, sport en sociale 
economie

leeftijd: 49 jaar

www.peterpatteeuw.be

31

Samen.

Samen.
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Vooruit.

Landelijk.

40

Verder.
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Trots op onze 
Vallei van de 
Voeding.

Realisaties

• Glastuinbouwzone
• Gezonde voeding in de 

Sint-Amandskerk
• Goed onderhouden land-

bouwwegen
• Ondersteuning bij  

water- en droogte- 
overlast

In de toekomst
• Positief imago land-

bouw promoten
• Ruimteversnippering 

vermijden
• Rechtszekerheid 

geven
• Duurzame landbouw

Land– en tuinbouw  is en blijft een zeer waardevolle  
speler in onze stad, die een echte ‘Vallei van de  
Voeding’ is. Onze boeren en tuinders dragen dagelijks bij 
aan onze economie, zorgen tegelijk voor gezond, veilig 
én lekker voedsel en zijn tegelijk ook dé beheerders van 
onze open ruimte . Zij zorgen in onze stad en regio voor 
een grote tewerkstelling in de agrarische sector  en de 
afgeleide voedingssector. De REO-veiling samen met In-
agro, de innovatieve hub in onze provincie en ons land-
bouw-  onderwijs maken van onze stad en regio dan ook 
het hart van de Vlaamse land-en tuinbouw. 

Gezond 
boerenverstand

   

Roeselare is het hart van de 
Vlaamse land-en tuinbouw.
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Dit worden mijn eerste 
effectieve gemeente-
raadsverkiezingen. Met 
mijn professionele bagage 
als preventieadviseur bij 
de politiezone RIHO is 
veiligheid mijn prioriteit. 
#verderVEILIGvooruit.

Veilig verkeer:  
begin(t) bij jezelf! 

33

ANN  
VANCOËLLIE 

beroep: diefstalpreventieadviseur

woonplaats: Vredestraat • Roeselare

interesses: creatief zijn op alle vlakken

leeftijd: 56 jaar

www.annvancoellie.be

Ik heb een passie 
om naar mensen 
te luisteren en te 
helpen! 

Toen ik de kans kreeg 
om me kandidaat te 
stellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen, 
twijfelde ik niet! 
Als gedreven hoofd- 
afgevaardigde bij VDL  
Bus Roeselare ben ik 
graag tussen de mensen. 
Door echt te luisteren  
wil ik graag jouw stem 
vertegenwoordigen!

32

GEERT  
DE BLAUWE 

beroep: hoofdafgevaardigde 
ACV VDL Bus Roeselare

woonplaats: Izegemsestraat • Rumbeke

interesses: sociaal, dienstbaar, grootvader

leeftijd: 54 jaar

www.geertdeblauwe.be

Sociaal.

Veilig.42
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Van en voor Roeselare,  
vertrouwd met het 
platteland en het volkse 
stadsleven. Als zoon van 
ere-schepen André 
Debruyne kom ik uit 
een echt politiek nest 
dat ten dienste staat 
van iedere 
Roeselarenaar.

Voor een stad 
waar iedereen 
aan bod komt.

34

FRANCIS  
DEBRUYNE

beroep: account manager Sodexo

woonplaats: Zwingelaarsstraat • Roeselare

interesses: Reuzen, wijkwerking, ambiance

leeftijd: 43 jaar

www.francisdebruyne.be

Oltegoare voor 
Stad en Platteland 
in Roeselare!

Als OCMW-raadslid sta 
ik tussen de mensen, 
steeds aanspreekbaar 
en ten dienste. Vanuit 
het onderwijs gedreven 
voor jeugd en (kwetsbare) 
gezinnen. Ik hou van het 
verenigingsleven, onze 
bruisende stad en het 
mooie platteland.     

35

VERONIEK  
DEBRUYNE-DESENDER

beroep: leerkracht & helpen op de hoeve

woonplaats: Diksmuidsestwg • Roeselare

interesses: familie,  
vrienden & streekproducten

leeftijd: 41 jaar

www.veroniekdebruyne-desender.be

Twoape.

Toekomstgericht. 43
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Vooruit.

   

Oltegoare.

   

44

Verder.
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We geloven in de verbonden kracht van mensen, waar 
iedereen mee telt, hoe je er ook uit ziet, waar je vandaan 
komt of wie je graag ziet. Daarom willen we dat iedereen 
mee spreekt, door meer inspraak via de wijkbesturen, die 
over eigen wijkbudgetten kunnen beschikken die men 
zelfstandig kan besteden. In onze deelgemeenten voor-
zien we nieuwe wijkhuizen of ontmoetingsplaatsen voor 
verenigingen (wijkhuis Beveren, kerkomgeving Beitem, 
Gemeentehuizen Rumbeke en Oekene). Met de Buurt-
maatschappij Krottegem willen we het recent goed- 
gekeurde Krottegemplan uitvoeren. Iedereen doet mee, 
met gerichte cursussen Nederlands en werkbegeleiding 
voor nieuwe Roeselarenaars. Huizen van de Vrijwilliger 
worden gonzende ontmoetingspunten. De toegankelijk- 
heid voor minder mobiele mensen met de uitbreiding 
van ons lage bordurenplan wordt verzekerd.  Voor de 
meest kwetsbaren en eenzame mensen voorzien we een 
buddywerking.

In de toekomst
• Wijkbesturen met burgerbudget
• Nieuwe wijkhuizen en huizen van de vrijwilliger
• Buurtmaatschappij Krottegem
• Nederlandse taal en werktoeleiding als integratievoorwaarde
• Geen discriminatie of racisme
• Toegankelijkheid voor iedereen
• Buddywerking

Roeselare  
van iedereen

Iedereen telt mee in 
Roeselare. Oltegoare vooruit.
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Volksvriendelijk, actief in 
de samenleving: voorzitter 
vzw Ruitercentrum, 
wijkraadslid De Ruiter, 
bestuurslid landelijke 
gilde, lid kerkfabriek, 
sportvereniging, e.a. 
Ik hou van de natuur 
en een nette omgeving 
en sensibiliseer daarvoor 
de bewoners.    

Gaan voor beter! 
Door, voor en met 
de mensen.  

37

GEERT  
HUYGHE

beroep: bediende, specialisatie hydrauliek

woonplaats: Ieperseaardeweg  • Roeselare

interesses: sluikstort en zwerfvuil 
verminderen

leeftijd: 61 jaar

www.huyghegeert.be

Niet blijven stilstaan, 
laten we in Roeselare 
verder samen 
vooruitgaan! 

36

GREET
MUYLLE-VERHELLE

beroep: in de familiezaak Voeders Muylle

woonplaats: Wagenbrugstraat • Beveren

interesses: Roeselare, KVLV, fietsen, lezen

leeftijd: 50 jaar

www.greetmuylle-verhelle.be

In het verenigingsleven 
probeer ik om iedereen, 
jong en oud, aan bod te 
laten komen. Deze lijn 
wil ik graag doortrekken 
naar gans Roeselare: een 
stad waar iedereen zich 
aangesproken, betrokken 
en vooral thuis voelt. Daar 
willen we samen voor gaan!

Samen.

(H)eerlijk.
46
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Duwen voor een 
aantrekkelijke stad!

Als lijstduwer ga ik voluit 
voor:
- hoge levenskwaliteit.
- een toegankelijke en vlot  
 bereikbare stad. Zowel  
 fysiek als sociaal:  
 iedereen mee!
- fietsvriendelijke stad           
   met vrijliggende 
   fietspaden op iedere    
 invalsweg

39

GRIET  
COPPÉ

beroep: Vlaams parlementslid / schepen

woonplaats: Duivigestraat • Beveren

interesses: mobiliteit, openbare werken,  

welzijn en gezin, senioren en ouderenzorg

leeftijd: 60 jaar

www.grietcoppe.be

Als ancien help ik de lijst 
duwen. Mijn opgebouwde 
ervaring wil ik verder ten 
dienste stellen van de 
stad. Ik wil mij blijven 
inzetten voor land- en 
tuinbouw, waterbeheer-
sing, verstandig afval-
beleid en het algemeen 
welzijn van de burger.  

’t Gezond boeren- 
verstand haalt steeds  
de bovenhand!

38 15

MARC  
VANWALLEGHEM

beroep: landbouwer, schepen, 
provincieraadslid

woonplaats: Dominiek Saviostraat  • 
Beveren 

interesses: liefde voor mens, 
stad & platteland

leeftijd: 65 jaar

www.marcvanwalleghem.be

met
Boeren-
verstand.

Voluit.
47
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Dienstverlenend.
Vooruit.

Verder.

 
 

 
 
 

Vooruit.

48

De voorbije jaren werd de dienstverlening sterk 
verbeterd met het meldpunt 1788, flexibele en 
digitale openingsuren van het stadhuis en het 
Welzijnshuis, en gratis identiteitskaarten en 
rijbewijzen. We willen verder investeren in een 
bereikbare stad.
 
 
 
 

• Verder gratis identiteitskaarten en rijbewijzen 
• Nieuw stadskantoor maar ook sterkere  

digitale service 
• Gezond financieel beheer

Roeselare is een belangrijke onderwijsstad,  
waar de uitdagingen groot zijn.  Tegelijk willen 
we een ‘slimme’ stad zijn door onze technologie 
duurzaam in te zetten.  
 
 
 
 

• Respect voor het DNA van elke school,  
gespreid over de stad 

• Schoolbrugfiguren
• Betaalbare schoolkosten

Slim.

In de toekomst

In de toekomst

Verder.
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We willen dat alle jongeren in deze stad kunnen opgroeien in een speelse, veilige en groene omgeving  
waar ze hun creativiteit volop de vrije loop kunnen laten. De nieuwe Trax-site, het skatepark,  
Spelen met de Stad, ... zijn daar goede voorbeelden van.

• Meer middelen voor onze jeugdverenigingen
• Aandacht voor kwetsbare jongeren
• Lockers in de uitgaansbuurt
• Renovatiepremies voor jonge inwoners
• Kinderopvang
• Co-working-ateliers

 
 

 
 
 

Jeugdig.
Vooruit.
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In de toekomst

Verder.
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Vooruit
met 

 
 

onze 
deelgemeenten

Vooruit 
met

Beitem
• Nieuwe gemeenschapszaal
• Verkeersveiligheid rondom de school 
• Mijden zwaar vrachtverkeer
• Geen hinderlijke inrichtingen
• Buurtwinkels en horeca met ‘Beitem Bloeit’
• Waterbeheersing Babilliebeek  

en Godelievebeek

• Dorpse sfeer koesteren
• Verkeersveiligheid schoolomgeving en  

Sint-Elooiswinkelstraat
• Vergroening Gemeenteplein met ruimte  

voor evenementen
• Gemeentehuis als verenigingsruimte
• ARhus-antenne

Oekene

50
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Beitem
• Nieuwe gemeenschapszaal
• Verkeersveiligheid rondom de school 
• Mijden zwaar vrachtverkeer
• Geen hinderlijke inrichtingen
• Buurtwinkels en horeca met ‘Beitem Bloeit’
• Waterbeheersing Babilliebeek  

en Godelievebeek

• Dorpse sfeer koesteren
• Verkeersveiligheid schoolomgeving en  

Sint-Elooiswinkelstraat
• Vergroening Gemeenteplein met ruimte  

voor evenementen
• Gemeentehuis als verenigingsruimte
• ARhus-antenne

Oekene

• Historisch Rumbeke waarborgen  
met beeldkwaliteitsplan

• Oud gemeentenhuis als culturele bijenkorf
• Parkeer- en circulatieplan
• Schoolroute met fietsstraten
• Vergroening centrum
• Versnelde aanleg Bergmolenbos met fietsbrug  

en uitkijktoren
• Masterplan Sportpark Rumbeke

Rumbeke

51

• Nieuw ontmoetingscentrum
• Nieuwe rusthuisvoorziening met serviceflats
• Economische kernversterking
• Snelheidscontroles
• Heraanleg laagste stuk Wijnendalestraat
• Versnelde aanleg Krommebeekbos  

en bufferbekkens

Beveren
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Vooruit.

   

Provinciaal.

   

52

Verder.
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In de afgelopen zes jaar stelde jij je misschien ook de 
vraag wat de provincie voor jou betekende en of je  
ervoor of ertegen bent? Wel, wij zijn ervoor. Bevoegd-
heden werden overgeheveld naar het Vlaamse niveau, 
maar wij willen die beleidspunten waarvoor de provincie 
bevoegd gebleven is, straks op volle kracht doen vooruit 
gaan. Waarover gaat het dan? Simpel. Het gaat om de 
provinciale domeinen waarin je graag op zondag gaat 
wandelen. Het gaat om de fietsnetwerken die je van de 
ene gemeente naar de andere brengen langs mooie we-
gen. Het gaat over de Fabrieken van de Toekomst die 
jonge ondernemers samenbrengen rond voeding, nieu-
we materialen of machinebouw. Het gaat over extra 
aandacht voor waterbeheersing. Op die dossiers moe-
ten en willen we met West-Vlaanderen verder vooruit. 
Daarvoor mag je op ons rekenen.

Ons West-Vlaanderen: 
een provincie die wérkt!

Realisaties

• Fabrieken van  
de Toekomst

• Fietsnetwerken
• Groene corridors
• Extra aandacht voor 

waterbeheersing

In de toekomst
• Economie versterken
• Premies voor jonge gezinnen  

& alleenstaanden
• Nieuwe groen voor jong en oud
• Toerisme uit het buitenland aantrekken

Voor 
de vooruit

Het Huis van de Voeding, 
ook voor de kleinsten
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MARLIES
DE CLERCQ

38

MARC
VANWALLEGHEM
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Ons West-Vlaanderen. 
Een plaats om te wonen, 
werken en ontspannen. 

MARLIES 
DE CLERCQ

beroep: begeleiden van startende zelfstandigen 
bij een ondernemingsloket

woonplaats: Mandellaan •  Roeselare

interesses: reizen, lekker eten, 
KNACK Roeselare

leeftijd: 28 jaar

www.marliesdeclercq.be

Vraag jij je soms ook af wat 
de provincie voor ons doet? 
Hierbij enkele voorbeelden: 
betaalbaar wonen voor 
singles en jonge gezinnen, 
een groeiende West-
Vlaamse economie die 
ons welvaart geeft, 
en machtige provinciale 
domeinen om in te 
ontspannen. Dat zijn 
mijn drie 
prioriteiten.   

PROVINCIE3
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Levenskwaliteit, daar gaan we voor. Zodat Roeselare en elke Roeselarenaar er op vooruit kan gaan!

5 redenen om voor CD&V te kiezen

Inzetten op betaalbaar 
wonen, een goed evenwicht 

tussen huizen en 
appartementen, tussen 

erfgoed en een ingrijpende 
vergroening van onze stad. 

Meer middelen voor onze wijk- 

besturen, verenigingen, politie en 

brandweer, als beste waarborg voor 
een veilige en warme stad, waar 

iedereen die mee doet welkom is.

Eerlijk zeggen waar we voor 
staan met een ervaren ploeg 
die tussen de Roeselarenaars 

staat, zuinig op de uitgaven, 
met een luisterend oor.

ademruimte

Een vlotte doorstroming  
door onze binnenstad en de 

invalswegen, meer veilige 
fietspaden, aandacht voor 

minder mobiele Roeselarenaars 
en een absolute voorrang voor 

verkeersveiligheid.

mobiliteit

Onze ondernemersstad verder 
laten groeien, investeren in 

ons winkelcentrum en jonge 

starters kansen geven in onze 
stad. Elke Roeselarenaar moet 

welvaren, zonder armoede  
of eenzaamheid.

welvaart

veiligheid  
en samenhorigheid

eerlijk bestuur

1

2

3

4

5



56
ROESELARE

Voluit.
Verder.

Vooruit.

    DECLERCQ 
 Kris

 DECEUNINCK 
 Astrid

   VANDENKENDELAERE 
 Tom

   MUYLLE 
 Nathalie

 DEBELS 
 José

 WENES 
 Bart

 LIEVENS 
 Dirk

 WYBO 
 Margot

 VANBRUSSEL 
 Mieke

 SAMYN 
 Matthijs

 VAN COILLIE 
 Stefaan

 MARTENS 
 Caroline

 VANZIELEGHEM 
 Ria
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    BRAEYE
 Sander

     DE POORTER
 Jannick

    DAVIDTS
 Stephanie

    ARTEEL
 Rina

    HAMERS
 Jan

    ROGIERS
 Katrien

    STRAGIER-GOEGEBEUR
 Sofie

    ROJAS
 Lina

    WITDOUCK
 Thomas

    PATTEEUW
 Peter

    MOHAMMADI MOAF
 Kourosh

    DE BLAUWE
 Geert

    SNAET
 Martijn

    VANCOËLLIE
 Ann

    SOETAERT
 Aline

    DEBRUYNE
 Francis

    DEBRABANDER
 Lieven

    DEBRUYNE-DESENDER
 Veroniek

    LEFERE
 Andel

    MUYLLE-VERHELLE
 Greet

    LEFEVERE
 Stijn

    HUYGHE
 Geert

    BOSSU
 Kathleen

    VANWALLEGHEM
 Marc

    BOUCKENOOGHE
 Thierry

    COPPÉ
 Griet
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Kandidatenlijst CD&V Roeselare gemeenteraad 2018
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Je mag op meerdere personen stemmen. 

Lees ons verkiezingsprogramma en 
geef jouw ideeën op 

ROESELARE.CDENV.BE


