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Blz. 2

Inhoudstafel

Blz. 2

Verder Voluit Vooruit

Blz. 4

Vooruit als Centrumstad

Blz. 6

Veilig Vooruit

Blz. 12 Oltegoare Vooruit
Blz. 17 Zorgend Vooruit
Blz. 22 Ruimtelijk Vooruit
Blz. 26 Vlot Vooruit
Blz. 31 Gedreven Vooruit
Blz. 38 Landelijk Vooruit
Blz. 40 Gezond & Ecologisch Vooruit
Blz. 46 Sportief Vooruit
Blz. 49 Cultureel Vooruit
Blz. 54 Slim Vooruit
Blz. 57 Jeugdig Vooruit
Blz. 60 Dienstverlenend Vooruit
Blz. 62 Vooruit met onze Deelgemeenten
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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. Binnen en buiten de wijk, met alle leeftijden en alle talenten, hoe divers ook.
‘Oltegoare’ willen we verder vooruit.
We groeien snel. Met CD&V Roeselare hebben we de voorbije jaren op vele vlakken betekenisvolle
inspanningen geleverd. Met dienstverlening aan elke Roeselarenaar voorop, een nieuwe aanblik en
vergroening van onze stad, een sterk sociaal beleid en kansen voor iedereen die initiatief neemt : als
ondernemer, in het onderwijs, de zorg of vanuit ons rijke verenigingsleven. Moedig waar nodig voor
nieuwe maatschappelijke vragen zoals mobiliteit, veiligheid, gezonde leefomgeving, waters- en
droogtenood of respectvol samenleven. Maar altijd eerlijk, luisterend, respectvol én in team.
Er is nog werk aan de winkel !
En dat vraagt nieuwe, heldere keuzes. CD&V Roeselare zet meer dan ooit in op de ‘levenskwaliteit’ in
Roeselare. We willen er allemaal samen op vooruit kunnen gaan.
Hieronder vind je onze ideeën en krachtlijnen waarmee we met jouw vertrouwen ook straks verder jouw
verwachtingen voor onze stad willen waarmaken. We houden maximaal rekening met de vele
opmerkingen tijdens onze stadsateliers, de suggesties bij onze huisbezoeken, de vragen tijdens de
ontmoetingen op de vele activiteiten die onze stad rijk is. Met dank voor de betrokkenheid van jullie allen,
waarbij we concrete vragen willen beantwoorden, van de herziening van de verkeerscirculatie rond het
station over een verdubbeling van het aantal groen in de stad, zelf te besteden wijkbudgetten voor onze
wijken, leefbare woningen en architectuur, veiligheidsantennes in de buurten, meer financiële steun aan
onze verenigingen tot gezonde lucht.
Roeselare zal een aantrekkelijke stad op mensenmaat blijven, vol vrijheid om je te ontplooien en eigen
keuzes te maken; waar we werk, ontspanning en rust vinden, vrienden en familie ontmoeten, veilig en
gezond wonen, ons comfortabel kunnen verplaatsen, met een vlot toegankelijk en zeer betrokken
stadsbestuur.
Voor die levenskwaliteit willen wij verder vooruit: met een sterke ploeg van zowel ervaren bestuurders,
jonge talenten als vernieuwende voortrekkers. Samen met jouw steun zal dat lukken !

TEAM CD&V Roeselare
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Nieuwe uitdagingen vragen een globale stadsvisie
Roeselare is een trekkende centrumstad in een gedreven regio. Onze stad is de laatste jaren gegroeid op
verschillende vlakken en kent net als vele steden in Vlaanderen vele nieuwe uitdagingen. Deze groei kent
echter ook grenzen. We willen de nieuwe uitdagingen vorm geven in een stad op mensenmaat, waar we
de schaal van Roeselare, als stad waar we elkaar nog kennen en verbonden kunnen zijn, willen behouden
en tegelijk vooruit kunnen gaan.
Er zijn de uitdagingen op het vlak van samenleven, met een groeiende verzilvering en verjonging, grotere
diversiteit, andere vormen van samenleven, gezinsverdunning en individualisering, en andere vormen van
vereniging.
Wat welzijn en gezondheid betreft, is er meer aandacht voor een goede balans tussen het werk en het
privé-leven, een terechte hernieuwde bekommernis over onze gezondheid (onze voeding, milieu- en
luchtkwaliteit). De kost van hulpverlening, vereenzaming en de strijd tegen armoede en ongelijkheid zijn
belangrijke thema’s geworden, ook op lokaal vlak, waar ook de zorg nieuwe vragen kent: buurtgericht,
technologisch innoverend en met nieuwe behoeftes aan kinderopvang en andere vormen van
gezinsondersteuning.
In een ondernemende stad als Roeselare merken we ook de internationale trends van een veranderend
winkellandschap, internationalisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, automa-tisering en een kloof
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Onze ruimte staat onder druk: door de schaarste is verdichting een algemeen aandachtspunt, met meer
aandacht voor de publieke ruimte ( ontmoetingsplaatsen creëren, meer groen, multi-functioneel gebruik,…)
Mobiliteit met meer auto’s en een grotere vraag naar fietsalternatieven of collectief vervoer vergen een
totaal andere aanpak, waar een nieuw evenwicht moet worden gevonden. In ons leefmilieu zijn klimaat,
energietransitie en levenskwaliteit nieuwe en belangrijke issues.
De vele vragen aan de samenleving vergen ook voor steden aandacht om de beleidsruimte efficiënt te
kunnen invullen. De impact van Vlaamse of federale beslissingen, fiscale hervormingen, pensioenkosten en
de nood aan stabiliteit in de basisfinanciering van onze politie- en brandweer-zones moet samengaan met
een gezond financieel beleid, dat tegelijk ruimte schept om te investeren in mensen, met een uitmuntende
dienstverlening.
Nieuwe modellen van inspraak, door wijken, (sociale) netwerken, de individuele Roeselarenaar, en de
professionalisering van de lokale overheid vergen ook nieuwe bestuurs- en participatievormen, zodat
iedereen betrokken wordt.
En tenslotte brengen de nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, databeheer,
‘internet of things’ en communicatieversterking niet alleen nieuwe kansen, maar vergen ze ook aandacht
voor privacy-aspecten en de digitale kloof.
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Al deze uitdagingen vergen een duidelijke visie op de toekomst van ons Roeselare, waar betrokkenheid,
verbonden solidariteit en goesting in ondernemen en initiatief onze uitgangspunten zijn.
De ’17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties bieden ook voor onze stad een
interessant kader om oplossingen te zoeken voor deze algemene en universele uitdagingen. Armoede
bestrijden, zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, een moderne en toegankelijke
dienstverlening voor iedereen, samen inzetten op de korte voedselketen, zorgzaam waterbeheer,
veerkrachtige infrastructuur: ook Roeselare is een belangrijke schakel hierin, samen met andere overheden.
Ons programma houdt daarom ook rekening met deze ontwikkelingsdoelstellingen als globale leidraad.
Lees meer over:
-

De uitdagingen voor onze steden op https://www.vvsg.be
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/sdgs.aspx

Samenwerken als trekker in de streek
De samenwerking met de 16 ‘Midwest’-gemeenten dient verder te worden gezet en geïntensifieerd rond
de beleidsprioriteiten ruimtelijke ordening en mobiliteit, cultuur en vrije tijd, economie, welzijn, smart
region en duurzaamheid.
Eerder dan in fusies, geloven wij voor Roeselare in verdere intergemeentelijke samenwerking en een fusie
van ambities, waarbij we de werking van de Midweststructuur willen verbeteren qua ambtelijke
ondersteuning, democratische besluitvorming en verder partnerschap met de Provincie en de WestVlaamse Intercommunale WVI.
Lees meer over Midwest op www.midwest.be
Lees meer over WVI op www.wvi.be
Lees meer over de Provincie op www.west-vlaanderen.be
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Een veilig Roeselare is een basiszorg voor iedereen. Ook al zijn de misdrijfcijfers door sterk
politiewerk gedaald tot bij de laagste van de Vlaamse centrumsteden, soms voelen mensen zich
nog onveilig. Veiligheid is echter niet enkel een zaak van politie, justitie en brandweer; ook het
welzijns- en jeugdwerk, onze scholen, sportclubs, vrijwilligers, buurt- en wijkcomités, en ook elke
individuele inwoner zijn onze ogen en oren en dus een heel belangrijke schakel.
De voorbije jaren hebben we voluit ingezet op veiligheid, met sterk dalende cijfers op het vlak van
verkeersongevallen, fietsdiefstallen en inbraken. Het cameraschild van de stad evolueerde van 14
camera’s in 2014 naar 90 camera’s in 2018; het aantal gemeenschaps-wachten werd
verdriedubbeld en de drugsproblemen werden adequaat aangepakt. Aan het Station werd een
eerste wijkantenne geopend.
CD&V Roeselare wil verder veilig vooruit.

Onze prioriteiten
 Strategisch veiligheids- en preventieplan
 Efficiënte aanpak criminaliteit, overlastbestrijding en verkeersveiligheid
 Cel Integrale Veiligheid monitort doelgericht veiligheidsproblemen
 Preventiemedewerkers worden ‘stadsmariniers’
 Cel Handhaving : snelle en proactieve aanpak
 Veiligheidshuis met centrale noodinterventiekamer en politiepost in het nieuwe station +
wijkantennes
 Cameraschild, met ook nummerplaatherkenning
 Versterking politie en gemeenschapswachten
 Zichtbare aanwezigheid
 Verdubbeling gemeenschapswachten van 6 naar 12
 Kordate drugsaanpak
 Preventie en begeleiding
 Repressie, met dagelijkse inzet van patrouilles
 Onmiddellijke minnelijke schikking
 Lokaal én intergemeentelijk drugsoverleg
 Nultolerantie voor snelheidsduivels en vervuilers
 Inzet mobiele snelheids- en zwerfvuilcamera’s
 Alternatieve sancties zoals zelf-herstel-van-schade
 Verdere uitvoering maatregelen Netheidsplan
 Veiligheid in de straat en de wijk
 Uitbreiding concept ‘Wijkantenne’ naar andere wijken
 Grotere rol voor wijkagent, ook in de buitengebieden
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 Verlichting voor fietsers verbeteren
 Leegstand en verloedering beboeten
 Chipsysteem om fietsdiefstallen te vermijden
 Ondersteuning wijkprojecten die sociale veiligheid versterken
 Veilig uitgaan
 Aanwezigheid politie in stadscentrum
 Sensibiliseringscampagne “Respect voor RSL”
 Afspraken met horeca-uitbaters en bewoners over geluidsoverlast en netheid
 Preventiecampagnes
 Met en in de scholen en de wijken
 ‘112’ en ‘Be Alert’-campagne

Strategisch veiligheids-en preventieplan
We kiezen voor een krachtdadig en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Preventie, repressie en justitie zijn drie
schakels die nauw met elkaar verbonden zijn.
Het strategisch veiligheids- en preventieplan en de zonale veiligheidsplannen leggen de nadruk op een
efficiënte aanpak van criminaliteit, overlastbestrijding en verkeersveiligheid.
De Werkgroep Integrale Veiligheid van de stad groepeert de politie, brandweer, preventiediensten,
gemeenschapswachten en noodplanning om doelgericht de veiligheidsproblemen te monitoren en aan te
pakken, in nauw overleg met de justitiële diensten en onze politiezone RIHO.
De inzet van onze preventiemedewerkers criminaliteit en drugs wordt verder uitgebouwd.
Straathoekwerkers, wijkdiensten en jeugdcoaches, om te voorkomen dat kwetsbare jongeren op het
slechte pad raken, staan hierbij voorop. Zo kunnen zij echte ‘stadsmariniers’ zijn die problemen vroegtijdig
detecteren, doorverwijzen en opvolgen.
De Cel Handhaving maakt prioriteit van het vergunningenbeleid, woonbeleid, controle op de nacht- en
belwinkels en van de verdere afstemming met de politionele recherchediensten in het kader van
bestuurlijke handhaving, zodat ook bendes of criminele activiteiten snel en proactief worden aangepakt.
De Lokale Integrale Veiligheidscel van de politiezone RIHO zet, samen met de deradicaliseringsambtenaar,
verder in op het vormingsaanbod de-radicalisering voor onze lokale partners (onderwijs, professionele
organisaties, …) en het tijdig detecteren en tussenkomen bij radicaliseringssignalen via het meldpunt
radicalisering.
Op het Accent-Business-park wordt binnen de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone de
dispatching verder versterkt en ingericht als een ‘veiligheidshuis’ met een centrale noodinterventie-kamer.
Hier is in geval van rampen of noodsituaties permanent een moderne digitale en camera-ondersteunde
overleg-infrastructuur aanwezig. Tegelijk wordt de aanwezigheid van de politie in het stadscentrum
versterkt door de nieuwe inplanting van de politiepost Roeselare in het nieuwe station en de oprichting
van wijkantennes.
Het cameraschild in de stad, waarvan de beelden 24/24 worden bekeken door de politiediensten, wordt na
de grote inspanningen de voorbije jaren verder uitgebreid op advies van de politionele stuurgroep
camera’s, met verdere inzet van nummerplaatherkenning (ANPR) aan o.a. de invals-wegen en op- en
afritten van de stad.
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Versterking politie en gemeenschapswachten
We blijven de zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en in de wijken versterken, door de
grotere inzet van flexteams, hondenbegeleiding en de wijkagent, zowel te voet als per fiets, met
bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘mijdplaatsen’.
Daarom onderzoeken we hoe de administratieve taken van de politie zo efficiënt mogelijk kunnen worden
gereorganiseerd, zodat extra tijd vrijkomt voor het veldwerk.
De Gemeenschapswachten vervullen vandaag hoofdzakelijk hun taak in aanvulling met de opdrachten van
de wijkagent en de straathoekwerkers, op het vlak van preventieve aanwezigheid, criminaliteitspreventie,
de aanpak van sluikstort en overlastsituaties. Hierbij kunnen zij ook GAS-boetes geven. Voor complexere
dossiers van overlast (bijv. structurele verwaarlozing van panden, burentwisten, onderhoud van
buurtparkjes en speelpleinen, …) dient de casemanager-participatiecoach maximaal te worden ingezet.
CD&V wil het aantal gemeenschapswachten verdubbelen van 6 naar 12, zodat er in elke wijk van de stad
regelmatig toezicht gebeurt.
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Kordate drugsaanpak
Het drugsplan RSL wil de huidige drugsaanpak verder zetten en versterken. Tegelijk willen we verder
inzetten op preventie en begeleiding, zodat gezinnen of mensen die ten prooi vallen aan een verslaving
opnieuw vooruit kunnen geholpen worden.
Op repressief vlak blijft drugsbestrijding een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan, met dagelijkse inzet
van patrouilles samen met de recherchediensten in probleembuurten. Deze versterkte aanpak van de
sectie drugs binnen onze politie leidde recent niet alleen tot een groter aantal vaststellingen, aanhoudingen
en veroordelingen maar ook, en dit in het kader van de nultolerantie, tot de sluiting van panden waar
verdovende middelen werden verhandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij tevens naar mensen zonder
wettig verblijfsstatuut.
Zoals de laatste jaren in Roeselare reeds werd ingevoerd, zal ook het systeem van de onmiddellijke
minnelijke schikking op evenementen of festivals worden verdergezet.
Het lokaal drugsoverleg bewaakt de uitvoering van het drugsplan, met inbreng van project-uitvoerders, de
welzijnsdiensten, sociale begeleiders, scholen en de drugspreventiemedewerker. Hierbinnen wordt
informatie gedeeld, signalen aangepakt, en ingezet op situaties van maatschappelijke achterstelling,
vroegdetectie bij schoolgaande jeugd, begeleiding van jonge ouders en ontwrichte gezinnen en
zorgwekkende zorgmijders. Met projectuitvoerders worden beheersovereenkomsten afgesloten die een
nauwe opvolging waarborgen. Dit overleg wordt ook intergemeentelijk vorm gegeven binnen de
politiezone.

Nultolerantie voor snelheidsduivels en vervuilers
Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van elke Roeselarenaar. Vele inwoners ergeren zich terecht aan
snelheidsduivels, stadsgenoten die vuilnis of hondenpoep achterlaten of onverantwoordelijke vandalen.
Wij gaan voor een nultolerantie op deze domeinen, met onmiddellijke beboeting, de inzet van mobiele
snelheids- en zwerfvuilcamera’s en waar nodig de aanpassing van het openbaar domein. Vandalen worden
opgespoord en ook in het kader van alternatieve maatregelen zoals zelf-herstel van schade
gesanctioneerd.
De maatregelen in het netheidsplan, met extra (slimme) vuilnisbakken, preventieve waarschuwingen door
de gemeenschapswachten bij slecht onderhouden straten en de aanpak van hondenpoep worden daarbij
verder uitgevoerd.
Om fietsdiefstallen nog sterker tegen te gaan, investeren we in een ‘chip’-systeem waardoor fietsen sneller
kunnen getraceerd worden bij diefstal.
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Veiligheid in de straat en de wijk
Veilig wonen in je eigen straat is een absolute basisprioriteit. We willen het concept van de recente
‘wijkantenne’ nabij het Station, nu ook vorm geven in diverse andere wijken van de stad. In de
wijkantenne kan men op afspraak komen bij de wijkagent en vinden zowel bewoners, politie als
wijkmedewerkers, straathoekwerkers en gemeenschapswachten een gemeenschappelijk aanspreek-punt.
De wijkbewoners verkrijgen er zo ook mee inspraak in de veiligheidsaspecten van de omgeving.
We wensen de wijkagent meer ruimte te geven om goed gekend te zijn in de wijk en de wijk nog beter te
leren kennen, zichtbaar en actief , te voet en per fiets, eenvoudig bereikbaar. Zo weet zij of hij nog beter
wat er leeft in de wijk, welke bekommernissen of ergernissen extra aandacht verdienen.
We richten de openbare ruimte verder in om het veiligheidsgevoel te vergroten: we verbeteren de
verlichting voor de fietsers en fietspaden met LED-verlichting, zorgen voor beter verlichte straten en
pleinen, en brengen mijdplaatsen in kaart om sterk aan te pakken : op basis van objectieve gegevens, de
bevraging van wijkagenten en van de buurt zelf.
Leegstand en verloedering van het openbaar domein worden streng beboet, met nog meer communicatie
via het meldpunt 1788, waar wijkbewoners problemen kunnen doorgeven aan de stadsdiensten voor snelle
opvolging door de ‘netheidsbrigade’ van de stad. We brengen het aantal openbare toiletten in kaart en
bekijken vernieuwing en uitbreiding ervan.
We stimuleren de oprichting van ‘Buurtinformatienetwerken’ via Whatsapp en projecten in de wijken
zoals ‘Hartaanval ? Uw buur is onderweg’, ‘Heb je even voor mij ?’ : het zijn projecten die de sociale
veiligheid in de wijk gevoelig kunnen versterken.
In het mobiliteitsplan worden infrastructurele maatregelen voorgesteld om verkeersveiligheid in de buurt
van schoolomgevingen en voor voetgangers en fietsers te verzekeren.

Veilig uitgaan
Gerichte patrouilles en aanwezigheid van politie in het stadscentrum moeten veilig uitgaan verzekeren.
In overleg met de horeca worden ‘Respect voor RSL’-sensibiliseringscampagnes opgezet, in het kader van
verantwoord uitgaan en om alcoholmisbruik, drugs en vandalisme/wildplassen tegen te gaan. Ook hier zal
bij de handhaving gebruik gemaakt worden van GAS-boetes en alternatieve maatregelen zoals
werkopdrachten op het openbaar domein.
Met de horeca-uitbaters en de bewoners worden nieuwe afspraken gemaakt om geluidsoverlast in te
perken en netheid te verzekeren.

Preventiecampagnes
Met de scholen worden de lopende stadstrajecten inzake deradicalisering, drugspreventie, sexting,
verkeersveiligheid, agressieweerbaarheid, preventie fietsdiefstal verder gezet.
In de wijken worden samen met de politie verder informatiemomenten inzake veilig verkeer
georganiseerd, samen met voorlichtingsacties over brand- en inbraakpreventie.
Een campagne rond ‘112’ en het ‘Be Alert’-netwerk wordt opgesteld voor alle Roeselarenaars, zodat zij bij
rampen of noodsituaties nog beter kunnen worden geïnformeerd.
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Ook watersnood, droogte of brand kunnen voor onveiligheid zorgen. De verdere uitvoering van het
waterbeheeringsplan, het sneeuw- en dooi-overlastdraaiboek, en het optimaliseren van onze brandweer
binnen de brandweerzone Midwest, zowel op het vlak van personeel als infrastructuur, zijn onze prioriteit.
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Als dé centrumpartij bij uitstek gelooft CD&V in de kracht van mensen en een verbonden
Roeselare, waar iederéén meetelt. ‘Community-building’ heet dit vandaag. Het is een essentieel
deel van het DNA waar CD&V voor staat. We kijken achterom naar wie het moeilijk heeft en
bestrijden armoede en eenzaamheid. Roeselare moet open staan voor iedereen, voor de jonge en
de zilveren generatie, gezinnen in al hun vormen, met maximale kansen tot integratie voor nieuwe
bewoners.
Een positieve instelling zorgt voor enthousiasme, doet mensen initiatief nemen, verdeelt de lasten
over vele schouders en sluit niemand uit. CD&V gelooft dan ook niet in het wij/zij denken of
bewust polariseren maar integendeel in de kracht van mensen samenbrengen.
Ook in de vorm van besturen willen wij dat ‘Roeselare spreekt’ op alle mogelijke manieren. Onze
wijken vervullen hierin een cruciale rol.

Onze prioriteiten
 Wijken besturen mee
 Buurt- en wijkcomités laten evolueren naar Buurt of Wijkraad, met eigen budget
 Huizen van de Vrijwilliger
 In dialoog
 Strijd tegen eenzaamheid/vereenzaming
 Extra aandacht voor jongeren
 Steun buurtwinkels via “Roeselare bloeit”
 Toegepast wijkenbeleid : nieuw elan voor Krottegem via de 6 speerpunten van ‘Krachtgebied
Krottegem’
 Iedereen telt mee
 Hulp voor alleenstaanden en éénoudergezinnen
 Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verbeteren via o.a. uitrol Bordurenplan
 Uitvoering engagementen in het Regenboogcharter
 Iedereen spreekt mee
 Adviesraden als motoren van inspraak én uitspraak, ook voor de jeugd en kinderen
 Tijdige informatie op info- en inspraakmomenten
 Integratie en diversiteit
 Nederlands leren absolute basisvoorwaarde voor geslaagde integratie, niet-vrijblijvend
 Inspanning van etnisch-culturele minderheden om te integreren onontbeerlijk
 Inclusie en verbinden, geen uitsluiting, wel plichten en rechten
 Onderwijs is dé motor voor gelijke kansen
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Wijken besturen mee
Als CD&V geloven we rotsvast in de kracht van buurt- en wijkcomités. We willen hen alle kansen geven
om méér te zijn dan de organisator van de jaarlijkse nieuwjaarsdrink of barbecue.
Daarom willen we deze comités laten evolueren naar een Buurt- of WijkRaad, die samen een adviesorgaan
voor het Samen-Leven in Roeselare vormen. Meteen willen we deze verschillende raden ook heel nauw én
formeel bij het officiële beleid betrekken door hen de verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van
een eigen budget, bijvoorbeeld voor het inrichten van de openbare ruimte in de wijk. De inwoners weten
het best wat de mogelijke, soms kleine maar o zo efficiënte, verbeteringspunten zijn. Het budget kan
hierbij gebaseerd zijn op het aantal inwoners en de oppervlakte van de openbare ruimte.
Om sterkere buurten en wijken te bekomen, willen we naar iedereen en elk constructief voorstel luisteren
en samen stappen te zetten in het vormen van een buurtwerking. Zo kan een eenvoudige workshop rond
bijvoorbeeld vergadertechnieken, een feitelijke vereniging of VZW het kleine maar sterke steuntje in de rug
vormen om effectief de handen in elkaar te slaan. Met ‘De Wagen van de Stad’ bieden we de
buurtbewoners die een activiteit organiseren een mobiele uitvalsbasis. Deze wagen beschikt over
stroomaansluitingen, koffie/thee- voorzieningen, banken, tafels e.d. .
We vinden dat de vereenzamingsproblematiek ook door een sterkere buurt- en wijkwerking deels kan
verholpen worden. De Stad neemt hierin reeds initiatieven maar de dagelijkse hulp van buren, soms in heel
kleine dingen, kan belangrijk zijn. Als buurtbewoners elkaar beter kennen, zorgen ze ook beter voor
elkaar. Zo kan een buurtnetwerk het communiceren vergemakkelijken en een solidariteitsplan de sociale
samenhang aanwakkeren.
We ondersteunen een ‘wijk-kiss&ride’-systeem waarbij buurtbewoners elkaar wisselend kunnen helpen bij
het brengen van (klein)kinderen naar vrijetijdsactiviteiten.
Ook jongeren moeten hun plaats in de wijk ontdekken. Met de inzet van meer gebiedswerkers willen we
de reeds bestaande contacten sterk intensifiëren. Tegelijk willen wep roblemen expliciet benoemen én
aanpakken. Hangjongeren die voor overlast zorgen spreken we aan, altijd eerst constructief maar indien
nodig ook repressief. Activiteiten voor en door jongeren in de wijk kunnen rekenen op onze volle steun.
We kijken samen om (nog) meer plekken te creëren om te ontspannen. Via het maken van WAP’s
(wijkaanpakprogramma’s) schetsen we een beeld van de wijk, geven we een overzicht van ontwikkelingen,
acties en netwerkpartijen en bieden we inspiratie voor iedereen die iets voor de wijk wil betekenen.
Het belang van een kleinschalige, bruisende middenstand in elke wijk kan niet genoeg benadrukt worden.
Met CD&V willen we deze kleine ondernemers extra helpen, door de buurtwinkel te ondersteunen in onze
wijken en deelgemeenten, en ‘Roeselare Bloeit’ (ondersteuning van lokale handelaars) in samenwerking
met de handelaarsverenigingen ook in de deelgemeenten in te voeren.
Laten we ook kunst naar de wijken brengen : een kunstwerk zorgt voor levendige discussies, verfraaiing van
de buurt, een reden tot ontmoeting !
Een nette wijk is een aangename wijk. De bewoners kunnen de campagne Mooimakers steunen door een
stukje Vlaanderen (hun wijk) te claimen. Daarmee zeggen ze ‘Neen’ tegen zwerfvuil en ‘Ja’ tegen een
mooie wijk. Zwerfvuil is een zaak van ons allemaal, in combinatie met een sterke handhaving van uit de
politie en diensten.
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Toegepast wijkenbeleid: een nieuw elan voor de Krottegemwijk/Spanjewijk
De voorbije jaren werkte CD&V vanuit het stadsbestuur aan Krottegem vanuit 3 invalshoeken: veiligheid,
ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsgerichte werking. Dit leverde een uitgebreid overzicht op van acties,
projecten en wensen van de verenigingen en de bewoners.
In het plan Krachtgebied Krottegem werd een gedetailleerde visie hierover uitgewerkt, samengebald rond
6 speerpunten: ‘We make the city’ of samen met stadsmakers de buurt maken; een veilige leefomgeving
zonder overlast; een nieuw economisch elan door ondernemerschap aan te trekken en te versterken; een
aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving voor iedereen; prikkels voor een actieve buurt via bestaande
én nieuwe initiatieven en tot slot creativiteit en cultuur als motor voor de toekomst van de wijk. Deze
maatregelen voorzien onder meer de heraanleg van de Ardooiesteenweg met meer verlichting, groen en
voetpaden, een groene ruimtelijke ontwikkeling vanuit de nieuwe site Damman-Croes over een
vernieuwde Spanjestraat en de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor de verwerving van
verloederde panden. In afwachting van de intrek van de politiezone RIHO in het station (voorzien begin
2019) zorgt de nieuwe wijkantenne, open sinds juni dit jaar, nu reeds voor meer actieve politie in de buurt
én regelmatiger overleg tussen wijkwerkers en wijkagenten. De aanwezigheid van de politie in het
stationsgebouw zal ongetwijfeld een gunstige invloed hebben op de veiligheid van de ruime
stationsomgeving. De verbinding rondom het station wordt geëvalueerd via het nieuw circulatieplan. Via
de Buurtmaatschappij Krottegem wil CD&V de samenwerking met de bewoners, verenigingen en bedrijven
structureel aanpakken en uitbouwen.

Iedereen telt mee
Gezinnen, in welke vorm dan ook, stellen we centraal, door ondersteuning te voorzien via het Huis van het
Kind, de schoolbegeleiding en via onze verenigingen.
Ouderverenigingen spelen een unieke rol om onze actieve en zilveren generatie te betrekken bij het beleid
van de stad. Samen met de seniorenadviesraad moet onze stad erover waken dat basiscomfort,
betrokkenheid en toegankelijkheid de maatstaf zijn. De samenwerking van de lokale dienstencentra met
de seniorenverenigingen en het volwassenonderwijs moeten we verder uitdiepen en vergroten.
Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen werken we gepaste betaalbare maatregelen uit op het vlak van
afvalbeheer, schoolkostenondersteuning en kinderbegeleiding.
Het beleidsplan toegankelijkheid wordt geactualiseerd, om zowel in openbare gebouwen als op straten,
pleinen en voetpaden de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen te verbeteren. Het reeds in
Rumbeke opgestarte bordurenplan wordt uitgerold over de volledige stad en we voorzien in voldoende
aangepaste openbare toiletten, ook tijdens evenementen. We ondersteunen initiatieven als G-sport zodat
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iedereen voluit mee kan genieten van vrijetijdsactiviteiten. We richten een
adviesraad toegankelijkheid op die deze initiatieven mee begeleidt en opvolgt.
We geven uitvoering aan onze engagementen in het Regenboogcharter van de
holebi- en transgenderverenigingen.
We zetten in op sensibilisering en
samenwerking met het middenveld van diverse verenigingen en Roze Huizen om
discriminatie en geweld tegen homofobie tegen te gaan, met een versterkte
aandacht van de politie.

Iedereen spreekt mee
Adviesraden, evenwichtig samengesteld met mensen uit het verenigingsleven, moeten motoren van
inspraak en maatschappelijke participatie zijn, maar ook van uitspraak. Zij moeten betrokken worden bij de
opmaak en tussentijdse evaluaties van het meerjarenplan; ook elektronische en sociale media ( zoals het
concept Citizenlab) moeten hier kunnen worden ingeschakeld, waardoor er formules ontstaan die ook de
werking van de gemeenteraad valoriseren en opwaarderen. We organiseren samen met de scholen een
kinderraad om ook de inspraak van de jongsten te verzekeren, naar het voorbeeld van de geslaagde
initiatieven ‘De toekomst van RSL’. We versterken de communicatie vanuit de stad en blijven inzetten op
info- en inspraakmomenten, waarbij tijdige informatie voorop staat.
We ondersteunen het enorme vrijwilligersnetwerk van de stad, het echte bovengrondse ‘warmtenet’, door
de inrichting van Huizen van de Vrijwilliger, verspreid over de stad en een vrijwilligersfestival.
Een jaarlijkse nieuwjaarsdrink geeft alle Roeselarenaars de mogelijkheid elkaar ongedwongen te
ontmoeten.

Integratie en diversiteit
Onze stad wordt steeds diverser. Mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, geloof,
cultuur, enz. De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om
verschillen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Een integratieproces is een
tweerichtingsverkeer: initiatieven die een positieve tegenstroom vormen tegen vooroordelen en racisme
moeten ondersteund worden. We willen expliciet dat nieuwe Roeselarenaars zich inspannen om te
integreren, wat de positieve beeldvorming zal versterken. We zijn een stad van inclusie en verbinden en
niet van uitsluiting : een verhaal van rechten én plichten.
De absolute basisvoorwaarde voor een geslaagde integratie is het aanleren van het Nederlands. Via o.a.
het Huis van het Nederlands hebben we de voorbije jaren zwaar ingezet om nieuwkomers het Nederlands
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machtig te maken. We versterken de informatie rond het aanbod van diverse organisatoren, maar
ontwikkelen ook nieuwe projecten, zoals lessen Nederlands voor ouders op school, de inzet van leraren in
de buurt zoals nu in sommige wijken reeds gebeurt, specifieke bijlessen aan kinderen uit anderstalige of
kansarme gezinnen,…
Onderwijs is de motor van gelijke kansen. Het onderwijs moet de verschillen van geboorte en sociale
klasse helpen uitvlakken.
Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is gehalveerd in zijn individuele opvangcapaciteit, gezien de lagere nood.
We zetten, met het Team Integratie v/h OCMW, verder maximaal in om de erkende vluchteling toe te
leiden naar de arbeidsmarkt, de woningmarkt en taalondersteuning. Initiatieven zoals RSL for Work, het
project ‘Jobroad’ en toeleidingsateliers moeten elk een route tot werken geven.

Stedenband
Onze stedenband met Dogbo wensen we verder te intensifiëren, met initiatieven rond burgerlijke stand,
landbouw en zorg en door na te gaan welke middelen we kunnen voorzien om deze stedenband te
bestendigen. Ook andere structurele en occasionele initiatieven verdienen onze steun en sympathie.
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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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Roeselare verandert razendsnel. Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor onze ruimte. Onze
gezinnen worden kleiner, onze zilveren generatie breidt uit. Tegen 2030 wonen twee of drie
gezinnen alleen of met twee. De vraag naar nieuwe woningen in Roeselare blijft groter dan waar
ook in onze provincie. We bouwen nog steeds vooral open en halfopen maar de verdichting gaat
heel snel, met de komst van heel wat nieuwe meergezinswoningen. Met de nog beschikbare
ruimte in het centrum en onze deelgemeenten moeten we zeer zorgzaam omgaan en dus
zorgvuldige, weloverwogen keuzes maken.

Onze prioriteiten
 Globaal ruimtelijk beleidsplan voor het centrum als leidraad
 Meer open groene ruimtes en fiets- en wandelverbindingen
 De juiste woning op de juiste plaats voor een beter evenwicht tussen huizen en
appartementen
 Toekomstvisie voor Spillebout-site
 Make-over van Krottegem met o.a. heraanleg Ardooiesteenweg en Spanjestraat
 Aantrekkelijke en betaalbare woningen
 Bindende woningtypetoets
 Verloedering tegengaan via criteria huurwaarborg OCMW en aangepaste fiscale
benadering
 Woonloket
 Renovatiepremie voor jongeren,
 Alternatieve woonvormen promoten
 Waardevol erfgoed
 Oplijsting van welke gebouwen we renoveren of een nieuwe bestemming geven
 Onroerend Erfgoedgemeente in 2020
 Groen en water
 Nieuwe duurzame groene assen als kern voor nieuwe ontwikkelingen met klemtoon op
recreatie, kwaliteitsvol wonen, fiets- en wandelpaden, waterbuffering en collectief
parkeren
 Blauwe assen door waterverbindingen te creëren, ondergrondse beken terug open te
leggen tot een zichtbaar waternetwerk.
 Openbare ruimtes teruggeven aan de mensen als openbare tuinen.
 Ruimte om te ondernemen
 Activeren bedrijvenzones Abele West en Oost : 35ha nieuwe bedrijfsgronden
 Maximale rechtszekerheid voor ondernemers
 Milieuvriendelijke vervoersmodi
 Na maximaal overleg met de belanghebbenden knopen doorhakken
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Beleidsplan centrum
We kiezen voor een globaal ruimtelijk beleidsplan voor het centrum, met belangrijke klemtonen : waar en
hoe gaan we wonen, waar kunnen we nog meer inzetten op open groene ruimte, waar maken we zachte
fiets- en wandelverbindingen, hoe maken we de auto veel minder dominant, zonder de bereikbaarheid uit
het oog te verliezen. Dit nieuwe beleidsplan moet de leidraad worden voor alle nieuwe ontwikkelingen in
ons centrum zoals bijvoorbeeld de Site van de Ronde Kom, ’t Hof van ’t Henneken, de inbedding van het
Stadspark en de link tussen de oude begraafplaats via de Arme Klarenstraat naar de Sint-Michielskerk.
We ontwerpen een toekomstvisie voor de Spilleboutsite, met een nieuwe bestemming voor het oude
zwembad, een geschikte combinatie van wonen, werkplekken en parkeren, culturele beleving en een
groene link tussen de Meiboomlaan, de rotonde en het heraangelegd park Vandewalle.
De Spanje-Krottegemwijk krijgt met diverse projecten een algemene make-over met onder meer een
heraanleg van de Ardooiesteenweg en de Spanjestraat. Zo vormen we een aangename verbinding met het
woonpark in de noordelijke stationsomgeving, het Groenling-project met vernieuwende architectuur en
publieke daktuinen en het TRAX-parklandschap met picknickweide, skate- en festivalpark en speeltuigen
voor kinderen. Het Robaertpark in het noorden van de stad werken we verder uit als voorbeeld van
duurzaam wonen.
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Aantrekkelijke en betaalbare woningen
Het juiste type woning op de juiste plaats blijft een grote uitdaging. Met onze stedenbouwkundige
verordening en onze woningtypetoets, hebben we goede instrumenten om de keuze te maken tussen
grondgebonden of meergezinswoningen. Vandaag is dit nog te vrijblijvend. We hebben bijkomende
instrumenten nodig om de juiste keuzes te maken. Een bindende woningtypetoets moet ook nieuwe
woonvormen zoals stapel- en schakelwoningen overwegen.
Sommige oude woningen voldoen niet aan de oppervlakte-, isolatie-, energie- en veiligheidsnormen. We
gaan verloedering tegen door vanuit het OCMW enkel nog in te staan voor huurwaarborg wanneer de
huurwoning ook beschikt over een conformiteitsattest. We zijn ook voorstander van een aangepaste
fiscale benadering om een gebiedsgerichte aanpak te verzekeren. Een autonoom gemeentebedrijf kan
hierbij een instrument zijn om onroerend goed in verwaarloosde buurten te stimuleren. Het opgerichte
woonloket, dat nu gericht is op uitvoering van energiebesparende maatregelen, wordt verder versterkt ter
verbetering van de woonkwaliteit, om samen met de renovatiecoach na te gaan waar een wijkrenovatie
nodig of aangewezen is.
Wonen in Roeselare moet zeker ook betaalbaar blijven, voor jong en oud én elk inkomen. Jonge mensen
willen we overtuigen weer voluit te kiezen om te wonen in de binnenstad met al haar troeven, o.a. door
hen te ondersteunen met een renovatiepremie voor jongeren. We willen daarom ook de variatie in het
woonaanbod versterken, met starterswoningen, co-housing, tiny houses, en kangoeroewonen, waardoor
meer financiële ruimte kan ontstaan in het gezinsbudget. Onze plannenbank biedt ons tevens een
richtsnoer om betaalbare bouwgronden en een evenwichtige spreiding ervan mogelijk te maken.
Door verder intergemeentelijk hierop in te zetten willen we tevens een spreiding van sociale woningen
voorzien en verder inzetten op een kwaliteitsvol aanbod. Voor mensen in armoede en voor andere
doelgroepen die moeilijk aan bod komen op de privémarkt, zullen de stad en het OCMW verdere
inspanningen doen.

Waardevol erfgoed
CD&V koestert ook het verleden van Roeselare, met zijn waardevol bouwkundig erfgoed. We moeten
daarom de ambitie koesteren om in 2020 een onroerend erfgoedgemeente te worden. Naast het bewaren
van ons beschermd patrimonium staan we ook open voor een duidelijke toekomstvisie. Zeven op tien
huizen in de oude stadskern waren na WOI verwoest. Daarom is het belangrijk onze historische stadskern
goed af te bakenen en de
erfgoedwaarde van bouwgehelen
te bewaren. Een onafhankelijke
denktank met expertise in zowel de
rijke geschiedenis van onze stad als
de architecturale kwaliteit maakt de
oefening welke gebouwen en
stadsgezichten
we
moeten
behouden, aan renovatie toe zijn of
een totaal nieuwe invulling kunnen
krijgen. Deze lijst moet eigenaars met een erfgoedvisie stimuleren en inspireren en de stad adviseren bij
nieuwe ontwikkelingen. We streven naar architecturale kwaliteit die ook het bouwkundig erfgoed van de
toekomst kan zijn. Hierbij laten we ons bijstaan door een kwaliteitskamer, deskundigen die ontwikkelaars
begeleiden bij hun nieuwe projecten en het Schepencollege adviseren bij beeldbepalende gebouwen en
ruimteprojecten.
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Groen en water
Onze open ruimte wordt steeds kostbaarder. Met onze beleidsplannen gaan we volop voor nieuwe
duurzame groene assen als kern voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld op de
Spillebout-site en op de huidige locatie van het H. Hart ziekenhuis. Op deze locaties willen we nieuwe
ontmoetingsplaatsen creëren waar we de klemtoon leggen op recreatie, kwaliteitsvol wonen, fiets- en
wandelpaden, waterbuffering en collectief parkeren.
We brengen ook blauwe assen in de stad, door waterverbindingen te creëren en waar mogelijk onze
ondergrondse beken terug boven te brengen in de Stad. Zo kan van het Kanaal over de bassins en de
Ronde Kom tot de Mandel en de Collievijverbeek een echt zichtbaar waternetwerk in de stad ontstaan, met
kunst en fonteinen zoals de ‘Spelende Kinderen’ op het Stationsplein bewijzen. Deze openbare ruimten
worden teruggegeven aan de mensen, maar ook als openbare tuinen, niet enkel als speel-of
ontspanningsplaats, maar ook met fruit- en tuinbomen die door de buurt kunnen worden beheerd.

Ruimte om te ondernemen
Ook onze bedrijven, mee bron van onze welvaart, hebben verder zuurstof nodig om te ondernemen.
Naast het activeren van de bedrijvenzones op Abele West en Oost heeft de hogere overheid ook 35ha
nieuwe bedrijfsgronden toegewezen aan onze regio. We zien hiervoor mogelijkheden ten noorden van de
Ovenhoek, op het Hof ter Weze en ten zuiden van Abele. Ondernemers begeleiden we pro-actief doorheen
hun ganse vergunningentraject om hen maximale rechtszekerheid te bieden. Bij het ontwikkelen van
nieuwe bedrijvenzones is de mobiliteit een zeer belangrijke criterium, waarbij we maximaal inzetten op
milieuvriendelijke vervoersmodi.
Dit alles willen we realiseren met maximaal overleg met de belanghebbenden, zeker ook met de
bewoners. Daarna knopen doorhakken is natuurlijk essentieel om vooruitgang te boeken.
Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder Gedreven Vooruit’
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Mobiliteit is meer dan een belangrijk item, het is een dagelijks gespreksonderwerp geworden.
Mobiliteit houdt rekening met bereikbaarheid, veiligheid en gezonde lucht. Het heeft vele aspecten
en kent vele meningen.
Met meer dan 30.000 auto’s is een vlotte mobiliteit een niet te onderschatten uitdaging.
(Roeselare kent het grootst aantal auto’s per inwoner in Vlaanderen).
De voorbije jaren werd op diverse vlakken geïnvesteerd: een fietsvriendelijker stadscentrum door
de aanleg van meer dan 33 km nieuwe fietspaden en slimme fietsdoorsteken zodat kinderen en
jongeren veiliger naar school fietsen. Ook de recreatieve fietser werd niet vergeten, denken we
maar aan de Stroroute, de fietsverbinding aan de REO veiling tot de Eugeen Laridonstraat, het
fietspad van Beveren langs de spoorweg tot de Traxsite , de verbinding van het fietspad in de Guido
Gezellestraat naar de Zeger Malfaitstraat, de heraanleg van de kleine ring en de Izegemstraat met
vrijliggende fietspaden en de vele fietssuggestiestroken waar de fietser een veilige plaats kreeg
naast het autoverkeer.
Door de herinrichting van de weg en de aanleg van een bypass aan de scholen werd de veiligheid
van de schoolgaande jeugd verhoogd. De Spanjeschool in de Vierwegstraat, De Vikingschool in de
Groenestraat, De Vlieger in de Hoogstraat, de STAP in de Meenseheirweg zijn hiervan enkele
voorbeelden.
De stationsomgeving werd een multimodaal verkeersknooppunt. Met de ondergrondse parking
Ooststraat-Station kan een vlotte overstap van de auto naar de trein of met de bus met het
vernieuwde busstation of naar de fiets met de 1000 bijkomende fietsenstallingen. De taxi zorgt
voor vervoer op maat.
Het parkeerbeleid werd bijgestuurd. Er kwamen meer dan 1000 parkeerplaatsen bij en Roeselare
hanteert de goedkoopste parkeertarieven van alle West-Vlaamse centrumsteden. Met de 108
shop-en-go plaatsen bieden we bovengronds 30 minuten gratis aan in de betalende zone. Deze
willen we nog verder uitbreiden in de deelgemeenten. Taxicheques voor jongeren en doelgroepen
zorgen voor een betaalbaar alternatief.

Onze prioriteiten
 Voorrang voor voetgangers en fietsers
 STOEP-principe
 100 km fietsveilige verbindingen en fietssnelwegen
 Promoten fietsdelen, fietsverhuur, groepsaankoop (elektrische) fietsen
 Inrichting schoolstraten, meer zone 30
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 Kruispunten conflictvrij, uitrol borduren- en voetpadenplan, slimme reflectoren
 Mobipunten op buurtniveau
Beter collectief vervoer
 Openbaar vervoer moet klantvriendelijker
 Alternatieven : kleine elektrische stadsbussen, klokvast
 Bussen De Lijn elektrisch, meer auto- en fietslaadpalen
Vlotte circulatie
 Verkeersgeleidingssysteem met o.a. inzet slimme camera’s en digitale borden
 Extra randparking om stadscentrum
 Aandacht voor minder mobiele mensen
 Evaluatie knip aan het Stationsplein
 Ondertunneling Honzebrouckstraat
 Moermanparking : combinatie groen en parking
 Verkeerslichten beter op elkaar afstemmen
 Elektrische trambus in de Bruggesteenweg
Nieuwe projecten
 Heraanleg Spilleboutdreef en rotonde, met ondergrondse parking
 Fietsbrug Cityscoop tot Guido Gezellelaan
 Heraanleg rotonde kop van de vaart
Vervoersregio Midwest
 Mobiliteit ook buiten Roeselare verder aanpakken
 Opwaardering Kanaal als vervoersas met watertaxi’s
 Blijven aandringen voor vlottere verbinding met binnenland bij NMBS, intercity-verbinding
tussen de West-Vlaamse centrumsteden
Verkeersveiligheid
 Aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen door sensibilisering én verhoging pakkans

Voorrang voor fietsers en voetgangers.
In 2017 werd het mobiliteitsplan goedgekeurd. De visie tot 2030
werd uitgeschreven en zal verder uitvoering krijgen.
CD&V Roeselare wil het STOP principe aanhouden en uitbreiden naar
het STOEP principe.
Stappen, trappen, openbaar vervoer en persoonlijk vervoer willen we
versterken met de E van elektrisch. Het pilootproject samen met de
elektrische autobus van onze Roeselaarse busbouwer is daar reeds een
voorbeeld van.
De kwaliteit van voetpaden en fietspaden zal worden uitgebreid. Het
fietsdelen, huren van kinder- of bakfietsen en groepsaankopen van
elektrische fietsen zal verder worden gepromoot en gestimuleerd voor
bedrijven en zorginstellingen.
Hoe veiliger de fietspaden, hoe meer ouders hun kinderen naar school
laten fietsen. We willen de schoolomgevingen gezonder en veiliger
door inrichting van schoolstraten waar kan en de uitbreiding van de
zone 30. Zwaar vrachtverkeer zal geweerd worden bij het begin en
einde van de schooluren, de schoolfietsroutekaart wordt verder
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gepromoot en we vorzien een sterke handhaving en verdere fietscontroles door de politie, die zowel het
voetgangers- als fietsexamen verder zal blijven organiseren.
We maken kruispunten conflictvrij, verzorgen vlotte fietssnelwegen tussen de nieuwe verkavelingen en
het centrum en de buurgemeenten. Een vaste en veilige verbinding tussen het Sterrebos en het nieuwe
stadsrandbos Bergmolenbos wordt gerealiseerd voor fietsers en voetgangers. We breiden het
fietsroutenetwerk uit in en naar de bedrijventerreinen en de stadsrandbossen. We rollen het borduren- en
voetpadenplan verder uit over de gehele stad. Op risicovolle zebrapaden worden reflectoren geplaatst.
Op buurtniveau voorzien we mobipunten: dit zijn knooppunten waar verschillende vervoerswijzen elkaar
ontmoeten, met verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van het
openbaar vervoer. Een mobipunt kan uitgebreid worden met functies die het comfort verhogen, zoals
lockers voor pakjes, wifi, een fietsdeelpunt, een openbare werkplek, een zitscooter tot gezamenlijk
beheerde fietsboxen.
Beter collectief vervoer
Het openbaar vervoer moet veel klantvriendelijker: verdere onderhandelingen met de Lijn dringen zich
op. We onderzoeken alternatieven van collectief vervoer zoals de Link in Oekene nu aanbiedt.
We bekijken hoe we met kleine stadsbussen een alternatief aanbod kunnen uitwerken in samenwerking
met privé-partners om de kleine ring en de invalswegen met de deelgemeenten klokvast te verbinden met
het centrum. Deze stadsbussen zijn het best elektrisch. Ze rijden geruisloos en zorgen voor een betere
luchtkwaliteit. De auto-en fietsoplaadpalen worden verder uitgebreid.

Vlotte circulatie
De bereikbaarheid blijft heel belangrijk. Ook de auto moet haar weg vinden naar het centrum. Het
bestemmingsverkeer blijft mogelijk, doorgaand verkeer willen we sterk ontmoedigen of weren door het
verplicht nemen van de kleine of grote ring.
Slimme verkeerslichten, camera’s en digitale borden kunnen het verkeer efficiënter leiden. We voeren
daarom tevens een verkeersgeleidingssysteem in van de grote ring naar het centrum en de
centrumparkings. Een goede bewegwijzering, een geoptimaliseerde ring en een vlot circulatiesysteem
hangen met elkaar samen. Bij evenementen zullen het verkeersgeleidingssysteem en digitale borden de
vlotste route aanduiden.
Het mobiliteitsplan kent verdere uitvoering in een nieuw circulatieplan zowel voor het stadscentrum als
voor de deelgemeente Rumbeke.
We zorgen voor voldoende plaatsen voor minder mobiele mensen.
Door het aanleggen van een extra randparking (op het Leen naast het KOERS-museum of onder de Spilsite)
kiezen we resoluut voor een autoluwer stadscentrum. Daardoor maken we de stad aantrekkelijk voor
jonge bewoners en handelaars die er wonen en werken. Het WK-dorp heeft ten overvloede het belang van
beschikbare pleinen bewezen. Met het pleinenplan willen we hier nog meer op inzetten, zodat nog meer
evenementen voor bruisende pleinen en ontmoetingsplaatsen zorgen. Daarbij willen we het nieuwe De
Coninckplein via een groene Moermanparking verbinden met het park Kleine Bassin, zodat we
aaneengesloten groenzones creëren.
Te snel rijdend verkeer in woonzones vormt terecht een bron van ergernis en pakken we aan.
Sensibiliserend, innoverend door de inrichting van de straat én zo nodig verbaliserend.
Met het oog op een beter woon-en mobiliteitscomfort onderzoeken we of het beurtelings parkeren kan
worden afgeschaft.
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De doorstroming van het verkeer op de grote ring dient verbeterd te worden door de verkeerslichten beter
op elkaar af te stemmen in functie van de toegestane snelheid. De fietserstunnel ter hoogte van de
Honzebrouckstraat naar Hooglede zal zorgen voor een veilige doorsteek van de fietser.

Nieuwe projecten
We focussen op een aantal nieuwe projecten, met het STOEP-principe als leidraad. De heraanleg van de
Spilleboutdreef en de rotonde dringen zich op met een vernieuwing van de Koning Albert I laan. D De
Veldstraat moet een verbindingsweg worden tussen twee fietssnelwegen door de bouw van een fietsbrug
van het station tot in de Guido Gezellelaan waarop de bestaande spiraalbrug wordt aangesloten. Bij de
heraanleg van de rotonde van de kop van de vaart voorzien we het openen van de Trakelweg waardoor
het vrachtverkeer van oever kan wisselen. Door het uitvoeren van het nieuwe woonproject in het
Gitsegebied zorgen we voor de heraanleg van de Honzebrouckstraat en de Gitsestraat. De
herinrichtingen van de Bruggesteenweg tussen de Koning Leopold III laan en de Noordlaan en de ovonde
en de Leopold III-laan worden voorbereid en uitgevoerd vanaf 2020.

Vervoersregio Midwest
Met het intergemeentelijke samenwerkingsverband installeren we een vervoersregioraad voor de
vervoersregio Midwest om de mobiliteit buiten Roeselare verder aan te pakken.
Zowel de afwerking van het op- en afrittencomplex van de haven, het efficiënt openbaar vervoer, de
opwaardering van het Kanaal als vervoersas (met de inrichting van een River Terminal op Schaapbrugge)
en de inrichting van een carpool- en vrachtwagenparking voor de bedrijventerreinen maken daar deel van
uit.
We onderzoeken of een
trambus voor Roeselare een
alternatief kan zijn voor het
huidig openbaar vervoer.
We onderzoeken of vanop de
bedrijventerreinen
op
het
Kanaal
in
het
weekend
watervervoer (watertaxi’s) kan
georganiseerd worden voor de
shoppers en de bezoekers aan
de stad.
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We dringen verder aan bij de federale overheid en de NMBS voor een vlottere verbinding met het
binnenland en een intercity-verbinding tussen de West-Vlaamse steden.

Verkeersveiligheid
We willen het aantal verkeersslachtoffers terugdringen door zeer gerichte sensibilisering en het verhogen
van de pakkans voor inbreuken op snelheid, alcohol, gordel en niet-handenvrij bellen.

Lees het mobiliteitsplan van de stad Roeselare op:
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobiliteit/mobiliteitsplan-en-folder

Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder VlotVooruit’
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Welvaart en werk in eigen streek gaan in Roeselare hand in hand.
We willen ons sterke 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 groei van Roeselare als zeer aantrekkelijke shopping- en horecastad besteden we
extra aandacht. Dit met gerichte maatregelen die leegstand ontraden, goedkoop (rand)parkeren
aanbieden en werve(le)nde evenementen mogelijk maken. De 50 maatregelen uit het Kernplan
die inmiddels werden uitgevoerd, worden nog verfijnd en uitgebreid. Het toerismebeleid werkt
hierbij ondersteunend en aanvullend.

Onze prioriteiten

 Een krachtig winkelwandelcentrum
 Kernwinkelgebied verder aflijnen, smaakvol herinrichten, thematische inkleding, esthetiek
etalages, toegankelijkheid
 Leegstand resoluut bestrijden via uitbreiding maatregelen “Roeselare Bloeit”
 Ondersteuning centrummanager, horecamanagement en marktraad via
beheersovereenkomsten
 Slim en comfortabel shoppen door grotere inzet moderne digitaliseringsmodi
 Nieuwe evenementen en koopacties, bloemen-, boeken-en rommelmarkten op de pleinen
 Terrasvriendelijk beleid optimaliseren
 Bereikbaar voor iedereen via slimme maatregelen
 Citymarketing en recreatieve mogelijkheden verder promoten
 Ondernemend Roeselare vooruit
 PRO-plan als economisch kompas, met 4 concrete ambities :
 Innovatie : gefocust op de 3 speerpunten : Vallei van de Voeding,
gezondheidseconomie en maakindustrie
 Arbeidskrapte aanpakken door concrete opleidingsinitiatieven én
samenwerking met alle actoren
 Ontwikkeling van gronden voor KMO’s
 Bruisende professionele ondernemersstad
 Samen sterk ondernemend vanuit intergemeentelijk samenwerkingsverband “The Next Midwest”
 Expo Roeselare

31

 Site Schiervelde dé sport- en evenementensite
 Exploitatie Expo uitbesteden
 Groene parking aan de overkant, met voetgangersbrug
 Toerisme
 Museum Koers als magneet voor het fietstoerisme
 Uitkijktoren in het Bergmolenbos
 Kampeerautoterrein
 Startsubsidie voor vernieuwende toeristische initiatieven

Een krachtig winkelwandelcentrum
We zetten verder in op de ambities van het Kernplan, door de uitdagingen van e-commerce, wijzigende
klantenvoorkeuren, leegstand en bereikbaarheid krachtig te beantwoorden, met de nodige financiering.
Om een fijn winkelwandelcentrum te blijven, willen we het kernwinkelgebied verder aflijnen en versterken
in overleg met de handelaarsorganisaties. De centrumstraten worden smaakvol heringericht, met
bijzondere aandacht voor het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat, waar zowel uitnodigende poorten
en een flexibele ‘overkapping’ wordt onderzocht. We voorzien verder groen in de hoogte (aan de gevels,
bloembakken) en verzorgen een thematische inkleding per seizoen met vernieuwde kerstverlichting. We
zetten in op de esthetiek van onze etalages door het toepassen van ons politiereglement en gerichte
ondersteuningscampagnes. Een toegankelijkheidstoets maakt dat de binnenstad maximaal bereikbaar is
voor minder mobiele mensen.
We passen de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplan Bruggesteenweg toe om de handel in
de kern van de stad te vrijwaren en de ‘stop’ op nieuwe winkels in de Bruggesteenweg te handhaven.
Om de handelaars actief te ondersteunen worden de maatregelen van Roeselare Bloeit om leegstand
tegen te gaan (ondersteuning en aantrekken van nieuwe winkels, een herijkte versie van ‘Win je Winkel’,
tegengaan van te hoge huurprijzen met een aangepaste leegstandbelasting, wonen boven winkels
stimuleren) verdergezet, versterkt en uitgebreid naar de deelgemeenten. De subsidies voor renovatie en
opwaardering wensen we tevens te koppelen aan de hoogte van de huurprijzen. Door actief in te zetten
op acquisitie om nieuwe winkels aan te trekken (met nadruk op ‘flagship-stores’, eigen niche-producten en
zelfstandige starters) en via het bestaande eigenaars- en ontwikkelaarsforum verder overleg te plegen,
willen we de huidige inspanningen intensifiëren. We ondersteunen de invulling van leegstaande panden
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tevens via gerichte alternatieven, zoals een betere combinatie van horeca en winkels in de winkelstraten,
klassieke ambachten, en sociale of culturele invullingen.
De stad ondersteunt een centrummanager in samenwerking met de handelaarsorganisaties volgens een
transparante beheersovereenkomst. De werking van het horecamanagement en de marktraad worden
tevens via beheersovereenkomsten vorm gegeven.
Om slim en comfortabel te shoppen zorgen slimme digitale borden voor de aanduiding van events en vrije
parkings, die ook via de stads-app raadpleegbaar zijn, met een link naar bestaande loyaliteitsapps van de
handelaars. Het systeem van hands-free shoppen met lockers aan de stadsrand-parking wordt verder
ontwikkeld. We versterken de stadskern volop op moderne digitaliseringsmodi.
Om de stad beter te beleven wordt geïnvesteerd in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde
evenementen en koopacties, gefocust op doelgroepen, en centraal aangestuurd via de centrummanager
en de stedelijke evenementencoördinator. Op de pleinen organiseren we tijdens de weekends boeken-,
bloemen- of rommelmarkten.
Het terrasvriendelijk beleid wordt verder gezet en geoptimaliseerd, ook in de deelgemeenten. We maken
met de jeugd werk van fijne festivals en trekken beleving aan om in de horecazaken ook tijdens de week
concerten te organiseren. Ook in onze deelgemeenten moet waar nodig opnieuw horeca aangemoedigd
worden als knooppunt van het sociale leven.
Het verder promoten van Shop & Go, goedkoop parkeren, goede en slimme bewegwijzering maken
Roeselare bereikbaar voor iedereen, waarbij Shop & Go wordt uitgebreid ook in de deelgemeenten
Verbeteringen voor de circulatie worden nauw overlegd met de handelaars, samen met het behoud van de
Moermanparking en een bijkomende randparking. Om de hinder bij de combinatie van werken en
aangepaste verkeerscirculatie te vermijden wordt een perimeter bij openbare werken ingesteld.

De citymarketing van de stad wordt verder
geprofessionaliseerd via een communicatielab
met relevante communicatiebudgetten en
monitoring ervan.
Via onze dienst toerisme
worden de recreatieve mogelijkheden van de
stad (inrichting Ter Posterie als erfgoedhuis, het
vernieuwde KOERS-museum, de aanpak van het
Geitepark met bootjes, …) sterk gepromoot en
dit rond onze grote troeven shopping, voeding
en fietsen.
Lees het Kernplan op
https://roeselare.cdenv.be/beleid-visie/kernplan
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Ondernemend Roeselare vooruit
Het Plan Roeselare Ondernemen (PRO-plan) is een economisch kompas voor de stad dat samen met de
ondernemersorganisaties werd opgesteld, en verder moet worden uitgevoerd, volgens de daarin vervatte 4
concrete ambities.
Om innovatie te stimuleren focussen we verder op de drie speerpunten van onze stad: de
voedingsnijverheid in onze ‘Vallei van de Voeding’, de gezondheidseconomie en de maakindustrie.
Onze land-en tuinbouw zijn als ‘groententuin van Europa’ toonaangevend. Binnen de Vallei van de Voeding
ondersteunen we het Agrotopia-initiatief van de REO-Veiling, de opening van de ‘glazen rand’ van
Roeselare met 20 ha glastuinbouwzone en de samenwerking met de VABI en het Inagroonderzoekscentrum in Beitem. Met Flanders Food, de Provincie West-Vlaanderen, Vives en de Technisch
Universitaire Alliantie organiseren we een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe
duurzame teelttechnieken in de Ovenhoekzone, waar ook 10 ha gronden worden gereserveerd door de
West-Vlaamse Intercommunale voor vernieuwende bedrijven in de voedingssector.

Het Huis van de Voeding-Ondernemerscentrum wordt
verder geheroriënteerd als ruimte voor innovatieve
starters, co-workingzone en fabriek van de toekomst
‘voeding’ (opleidingsatelier voor de voedingssector,
joblabo voeding, foodlab, sensorisch labo en
kennissteunpunt voeding, leskeuken).
Het nieuwe onderzoekscentrum ‘Radar’ in AZ Delta
wordt
een
baken
van
de
vernieuwende
gezondheidscorridor met congresruimtes, oefenlabs en
een kenniscentrum, om onze gezondheidseconomie
nieuwe sporen te doen ontdekken, in combinatie met
de voedingssector.
De maakindustrie in onze stad versterken we met een
samenwerkingsverband met ‘Flander’s Make’ en het
uitvoeren van de in het PRO-plan opgenomen
maatregelen. De samenwerking met de KULAK, de RUG
en de hogescholen VIVES en HOWEST wordt daarom
verder uitgewerkt.
Als ‘smart city’ brengen we het netwerk met 20 innovatieve voortrekkers rond slimme technologie verder
samen rond de focusprojecten die samen werden gedefinieerd. Het glasvezelnetwerk wordt verdergezet.

De arbeidskrapte in onze streek pakken we aan door concrete opleidingsinitiatieven in samenwerking met
de ondernemersorganisaties, de VDAB en private uitzendkantoren.
De nieuwe en grootste West-Vlaamse mastercampus van de VDAB (aan de havenafrit) moet jonge talenten
opleiden voor de bouw en industrie. Met de scholen werken we verder aan het STEM-project, gericht op
de screening van technische talenten en op concrete arbeidsprojecten. Hierbij kan het project JOBROAD en
RSL For Work sollicitanten in contact brengen met toekomstige werkgevers door gerichte talentenbeurzen,
bedrijfsstages, bedrijfsbezoeken en opleidingen voor laatstejaars. Zo brengen we het duaal leren in de
praktijk en stemmen we de schoolprogamma’s beter af op de behoeften van de bedrijven. Op de
stadswebstek wordt ook een overzicht gegeven van mogelijke arbeidsvragen en het aanbod, zodat ook op
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die wijze maximaal informatie verstrekt wordt aan werkzoekenden en geïnteresseerde werkgevers. Via de
Eurometropool zetten we in op het aantrekken van werknemers uit Wallonië en Frankrijk door gerichte
marketing. Met de scholen en de ondernemersorganisaties starten we een begeleidingstraject voor de
opstart van zelfstandige activiteiten door jongeren.
In samenwerking met VDAB, bedrijven, interimkantoren, organisaties gespecialiseerd in opleiding,
begeleiding en werken met doelgroepmedewerkers, het OCMW en het onderwijs nemen we nog meer
initiatieven om mensen uit specifieke doelgroepen (zoals mensen met een beperking, sociale of financiële
problematieken, verslavingsproblemen, …) te begeleiden en tewerk te stellen in maatwerkbedrijven. Zeker
ook voor nieuwkomers wordt een geïntegreerd traject opgesteld om snel in werk en opleiding te voorzien.
Het belang hiervan in het kader van een volwaardige integratie kan niet onderschat worden.
CD&V blijft inzetten op de ontwikkeling van gronden voor KMO’s, met betaalbare bedrijfsunits op maat,
met nieuwe bedrijventerreinen (zie ‘Vooruit in Ruimte’). De reconversie van oude gebouwen langs de
Vaart vraagt bijzondere aandacht. De verdieping van het Kanaal aan de Bruanebrug, de uitslibbing van de
kop van het Kanaal, de versterking van de kaaimuren en de oprichting in 2020 van de River Terminal aan
Schaapbrugge maken ons kanaal opnieuw een sterke vervoersas.
We investeren verder in vlotte mobiliteit naar onze bedrijventerreinen, door de afwerking van het 3AKnooppunt aan AZ-Delta/Accent Business Park/Abele, een multi-modale ontsluiting van de stad, flexibel
openbaar en collectief vervoer, het harmoniseren van de venstertijd-regels en de inplanting van
mobipunten.
Een vernieuwd bedrijventerreinmanagement per bedrijventerrein, zoals onlangs gestart in de Ovenhoek,
wordt ondersteund door de stad. Zo kunnen we volgende topics gezamenlijk aanpakken : een
bedrijfsinformatienetwerk voor de veiligheid, een gedeeld aanbod van strijkwinkels en kinderopvang, de
vergroening van bedrijvenzones en bepaalde mobiliteitsvragen.
Voor ondernemers uit de dienstensector en de vrije beroepen moet de recent geheractualiseerde
kantoreninventaris een duidelijke visie en clustering over de stad mogelijk maken, onder meer door
reconversie in de binnenstad en bij de ontwikkeling van de bedrijvenzones langs de grote ring, in een
aantrekkelijke architecturale verweving.
We promoten onze bedrijvencentra, en creëren een peter- en metersysteem voor starters.
We investeren verder in Roeselare als een bruisende professionele ondernemersstad : met een
acquisitiebrochure om nieuwe bedrijven aan te trekken, de ondersteuning van bedrijvencontactdagen,
bedrijfsbezoeken, en de verderzetting van de startersinfoavonden en starterssubsidies. De huidige KMOmanager van de dienst economie blijft het eerste rechtstreekse aanspreekpunt voor onze ondernemingen.
We verzekeren een actieve communicatie en participatie voor ondernemingen, en betrekken thematisch
de ondernemersorganisaties als een ‘lokaal economisch forum’.
We zetten verder in op een lokaal aankoopbeleid met initiatieven als ‘Zaken doen met de stad’ en
bevestigen de fiscaal vriendelijke maatregelen voor onze ondernemingen.
Lees het PRO-plan op http://roeselare.cdenv.be/beleid-visie/pro-plan/

Samen sterk ondernemend
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest lanceerde vanuit de 16 burgemeesters van de regio
in juni 2018 het gemeenschappelijk economisch programma ‘The Next Midwest’. Dit programma voorziet
een gezamenlijke aanpak op vlak van innovatie door projecten rond robotisering en digitalisering in de
maak- en voedingsindustrie en in de zorgeconomie, het efficiënter gebruik van data en technologie, de
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realisatie van nieuwe tewerkstelling door de uitbouw van een netwerk permanent leren en het uittekenen
van het bedrijventerrein van de toekomst.
Lees het plan The Next Midwest op http://www.midwest2020.be

Expo Roeselare
De site Schiervelde wordt geheroriënteerd als een echte sport- en evenementensite, waar ook Expo
Roeselare verder vorm moet krijgen als een echte beurssite voor toegankelijke en betaalbare (vak)beurzen
zoals de Jaarbeurs, de landbouwbeurzen, de bouwbeurs en private initiatieven. Er wordt onderzocht hoe
in consortium de exploitatie van Expo kan worden uitbesteed, en betere synergieën kunnen worden
gevonden tussen de diverse horeca-activiteiten op de site en de sportbeleving. Een groene parking aan de
overkant van de site, met voetgangersbrug kan de parkeerproblematiek een oplossing geven.

Toerisme
Toerisme geeft ons de kans om het beste van onze stad te tonen en veel bezoekers naar de stad te lokken.
Toerisme Roeselare zet in op Koers en fietstoerisme, Shopping en tof winkelen, Stad van de Voeding,
Rodenbachstad: kortom een echte belevingsstad.
We verbreden de bestaande infrastructuur voor toerisme door een betere positionering op het gebied van
kunst, met een museum van de Zuid-Westvlaamse Kunst en het Kunst- en Erfgoedhuis ter Posterie met
tijdelijke tentoonstellingen zoals ‘Fier op Roeselare’ en internationaal erkend talent.
We zorgen voor een groot cultureel toeristisch stadsevenement rond Albrecht Rodenbach met onder meer
de terugkeer van de Rodenbachstoet.
Het concept Ontdek Roeselare, Toerist #vanRSL is de basis voor een groei- en marketingplan voor onze
stedelijke en private musea en een generatie toeristische ambassadeurs #vanRsl. Het kasteel van Rumbeke
wordt de thuishaven van een vaste Albert I- tentoonstelling over ons koningshuis.
Het museum Koers wordt een magneet voor het fietstoerisme. De buitenantenne met de Wielerpiste
Odiel Defraeye-Patrick Sercu in Rumbeke krijgt een modern onthaalpaviljoen. We worden de Stad van de
Wereldkampioenen. We ondersteunen talrijke fietsevenementen.
We realiseren een kampeerauto-terrein in Roeselare. Dit ontbreekt in Midden-West-Vlaanderen en is een
must voor steeds meer toeristen die onze stad willen ontdekken.
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Het Bergmolenbos krijgt een uitkijktoren tot 30 meter hoog, een toeristische hotspot voor jonge gezinnen
die vanuit deze sprookjestoren de wezens en verhalen van het bos, het kasteel, de dieren en moeder
natuur willen ontdekken.
We brengen toeristische bewegwijzering aan en versterken de toeristische onthaalstructuur met meet- en
greet-ers en stadsgidsen .
We versterken de toeristische structuur met een startsubsidie voor vernieuwende initiatieven geadviseerd
vanuit de klankbordgroep toerisme, het netwerk van professionelen rond toerisme.
Onze promotie loopt op een viertalige website toerisme roeselare/visitroeselare.be en is gestroomlijnd
met Westtoer en Toerisme Vlaanderen.

Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder Gedreven Vooruit’
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Land – en tuinbouw is en blijft een zeer waardevolle speler in onze stad . 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 . De sector zorgt in onze stad en regio voor een
grote tewerkstelling in agrarische sector en de afgeleide voedingssector. De REO-veiling, samen
met Inagro de innovatieve hub in onze provincie, en ons landbouwonderwijs maken van onze stad
en regio dan ook het hart van de Vlaamse land- en tuinbouw.
Onze prioriteiten








De landbouw is en blijft een zeer waardevolle speler
Agrarische activiteit prioritair op het platteland
Evenwicht tussen recreatief medegebruik en productie
Versnippering ruimte vermijden, rechtszekerheid bieden
Duurzame landbouw zoals ondersteuning korte keten
Schattingscommissie met onmisbare vrijwilligers
Positief imago landbouw promoten

Wij geloven niet in de traditionele opdeling tussen stad en platteland. Onze stad is verweven in ons
buitengebied met het platteland. Ontwikkelingskansen voor de land- en tuinbouw blijven er voor ons
prioritair. We ondersteunen ook volop het recreatief medegebruik en geloven in een duurzaam evenwicht
tussen beide .
De landelijke wegen vragen een goed onderhoud en geven we voldoende breedte met de nodige
uitwijkstroken. We zorgen voor rechtszekerheid voor onze bedrijven in onze vergunningsverlening en
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ruimtelijke plannen. De stad blijft hierin het eerste aanspreekpunt om hun agrarische bestemming te
vrijwaren. Ons beleid is gericht op het verbeteren van ons ruimtelijk rendement waarbij inbreiding in de
plaats van verdere versnippering, multifunctionaliteit en het vrijwaren van de open ruimte vooropstaan.
Wij staan voor duurzame landbouw. De afstand tussen producent en consument moet kleiner worden.
Daarom ondersteunen we de korte keten met bijv. de Lokaalmarkt. Problemen met sluikstorten en
zwerfvuil op het platteland pakken we aan met sensibiliseren, rapporteren en zo nodig sanctioneren.
Activiteiten die het imago van de landbouw bevorderen krijgen onze volle steun.
Het klimaat wordt meer en meer sterk bepalend voor de land- en tuinbouwsector. De tendens van drogere
zomers, met lange periodes zonder neerslag, lijkt zich alleen maar te versterken. In samenwerking met
hogere overheden dient ons waterbeleid dan ook volledig geactualiseerd te worden. De aanleg of uitbouw
van bufferwaterbekkens door en voor de landbouw is dan ook een grote prioriteit in ons actieplan water.
De aanleg van bufferbekkens is reeds gestart en zal na 2018 verdergaan. We moeten ook onze land- en
tuinbouwers helpen in hun waterbeleid, zoals recent het ter beschikking stellen van opgepompt water bij
bronbemaling. De schattingscommissie, met haar vele vrijwilligers, blijven we meer dan ooit in tijden van
klimaatsverandering ondersteunen.

Klik hieronder & bekijk ons filmpje ‘Verder LandelijkVooruit’
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We onderschrijven voor de volle 100 % de volkswijsheid dat een goede gezondheid de basis van
alles is. Daarom blijven we voluit ijveren voor een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg,
met zeker ook grote aandacht voor het helaas groeiend aantal psychische problemen. We willen
nog meer inzetten op de kwaliteit van onze leefomgeving : meer ruimte voor groen en natuur,
gezonde lucht, ontspanningsmogelijkheden en sociale cohesie (zie ook Zorgend vooruit). Een
gezonde geest in een gezond lichaam : meer dan ooit actueel !
Dit alles vergt duidelijke keuzes, zowel op het vlak van zorg- en welzijnsvoorzieningen, de publieke
ruimte, de wijk, onze woonaanpak, op het vlak van de veiligheid, en – niet in het minst – onze
Roeselaarse aanpak van de klimaatuitdaging. Tegelijk zetten we verder in op de vergroening van
onze stad met ambitieuze doelstellingen.
We hanteren in onze keuzes ook het vizier van de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkelingen.
Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen1 willen wij ook als leidraad hanteren in alle
aspecten van het stadsbeleid.
In het kader van het Actieplan Fijn Stof deden de inspanningen van de bedrijven en de stad het
aantal overschrijdingen sterk terugvallen, vooral aan de haven en met name wat betreft de
problemen met rondzwaaiend zand en stof. Toch wijzen de Roeselaarse ‘fietsmetersacties’ en
initiatieven zoals de “Curieuzeneuzen” uit dat er nog steeds en dringend verder werk moet
gemaakt worden van gezonde lucht. Dit vergt sowieso een totaalaanpak.

 Gezonde en groene publieke ruimte
 20 ha bestaand publiek groen gevoelig verhogen
 Versnelde aanleg van het Bergmolenbos en Krommebeekbos
 Verplichte aanleg van groene openbare ruimte bij nieuwbouwprojecten
 Wijktuintjes, groene speelpleinen, groendaken en groenterrassen, ook in deelgemeenten

1

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen samengevat: 1) beëindig armoede 2) beëindig honger 3) verzeker goede gezondheid en promoot
welzijn 4) verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren 5) bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle
vrouwen en meisjes 6) verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen 7) verzeker toegang tot betaalbare,
betrouwbare, duurzame en moderne energie 8) bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei 9) bouw veerkrachtige
infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie 10) dring ongelijkheid in en tussen landen weg 11) maak
steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 12) verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 13) neem dringend actie om
klimaatverandering en haar impact te bestrijden 14) behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën 15) bescherm, herstel en bevorder het
duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen en wouden duurzaam 16) bevorder vreedzame en inclusie samenlevingen, met toegang tot
justitie en creëer op alle niveaus doeltreffende verantwoordelijken en toegankelijke instellingen 17) versterk de implementatiemiddelen en
revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling
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Groene en blauwe assen: Collievijverbeek open op H. Hartsite, vergroende zone rondom Ronde
Kom, groene link tussen OLV-Markt, Kanaal en Damman-Croessite, heraanleg Spilsite,
structuurgroen langs invalswegen
 Bomenplan
 Realisatie 7 waterbufferbekkens
 Educatief centrum Bergmolens en stadsboerderij
 Kleiputten als recreatie- en natuurdomein met fietsverbinding
 Stiltezones
 Groene wandel- en fietsgordel rond de stad
Gezondheid en klimaat
 Verdere uitbouw warmtenet
 Uitvoering aanbevelingen Klimaatactieplan van de stad m.b.t. energie, mobiliteit, ruimtelijke
ordening, economie en klimaatadaptatie
 Luchtkwaliteitsplan
 Waterbeheersing met extra bufferbekkens
Gezondheid en gezondheidszorg
 Breder dan ziekenhuis en welzijnsinstellingen : maximale aandacht voor de kwetsbaren,
gemeentelijke preventiecampagnes en bewegingscampagnes
Gezond wonen en leven
 Maximale beperking hinder en overlast door geur, stof, lawaai en afval
 Aanpak zwerfvuil door Mooimakers en gerichte bestraffing
 Focus op de woonkwaliteit van woningen
 Inzetten op een circulaire stad
Dierenwelzijn
 Nieuw dierenasiel in intergemeentelijke samenwerking

Gezonde en groene publieke ruimte
De voorbije jaren heeft Roeselare belangrijke stappen gezet in het vergroenen van de stad door de start
van de stadsrandbossen Krommebeekbos en Bergmolenbos (7 ha aangelegd in 2017), , het voorzien van
groen in wijken en de vergroening van de binnenstad en deelgemeenten ( met o.a. het De Coninckplein,
Park Vandewalle, het Noordhof, de aanpak rond De Spil, het centrum van Beveren, …)
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Er is echter nog veel werk aan de winkel. Onze stad verdient absoluut meer groen. In totaal is er vandaag
20 ha bestaand publiek groen in het centrum van Roeselare. We willen dit verdubbelen. Naast het
versneld aanleggen van de stadsrandbossen Bergmolenbos en Krommebeekbos , waar mensen recreatief
tot rust kunnen komen, willen we nog meer groene plekken in het centrum en in onze wijken.
Volkstuintjes, groendaken of groenterrassen en groene plekjes moeten ook de binnenstad aantrekkelijk
maken voor jonge gezinnen. Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen en woonwijken moeten creatieve
oplossingen worden gezocht voor een groene open ruimte voor jong en oud. De vergroening van de
binnenstad willen we ook in de deelgemeenten doorzetten, van tegeltuin tot wijkoase, met aandacht voor
een goed onderhoud ervan.
Het Groenplan van de Stad geeft de richting aan om de volgende jaren de vergroening van de stad verder
aan te pakken, met ondermeer de Heilig-Hartsite met de Collievijverbeek, de noordelijke stationsomgeving,
Het Laere, een groene link tussen de OLV-Markt- en het Kanaal via de voormalige Damman-Croes-site,
langs de Mandelbeek vanaf de Grote Bassin richting Schiervelde, structurerend groen langs de
invalswegen, ‘t Hof van ‘t Henneke, Ronde Kom, de Kaaistraat, Koning Albert I-laan en de Spilleboutsite.
Het Kanaal wordt bevestigd in haar rol als economische as, maar biedt tevens potentieel voor recreatief
medegebruik aan de Kop of via een wandelboulevard langs de kade.
Buiten het centrum voorzien we vergroening langs de beken (Mandelbeek, Collievijverbeek, Regenbeek,
Babilliebeek, Kanaal, Onledebeek, Krommebeek en Sint-Amandsbeek), op de sportcampus Schiervelde en
de verbinding met de Zilten, de link Schiervelde met Grote Bassin, de Hoogleedsesteenweg en
Diksmuidsesteenweg, het Meiboompark en de Meiboomlaan en de parken rondom het centrum Rumbekesportcampus ; in Oekene wordt een park langsheen de Babilliebeek uitgewerkt.
De volgende 7 waterbufferbekkens willen we
snel realiseren :
1) Sint-Amandsbeek (Beekkwartier-Klokkeput,
2) Gitsestraat woongebied,
3) Collievijverbeek (De Ruiter, Iepersestraat),
4) Krommebeek (industriezone Beveren),
5) Haagdoornbeek (Duivigestraat Beveren),
6) Liebeek (Beveren, buiten ring),
7) Babilliebeek (Beitem).
Bovendien willen we de volgende 3 bufferbekkens uitbreiden : 1) Kapellebeek – Baertsdreef, 2)
Kapellebeek – Vloedstraat, 3) Sint-Godelievebeek (Beitem, grens Moorslede).

We ondersteunen het bomenplan om extra groen in de stad te voorzien en de uitbouw van het educatief
centrum Bergmolens met een stadsboerderij, in samenwerking met de provincie. De Kleiputten worden
effectief ingezet als recreatie-en natuurdomein met een fietsverbinding. We voorzien stiltezones en trage
wegen en een groene wandel- en fietsgordel rond de stad. We stimuleren via stedenbouwkundige
maatregelen de installatie van ‘levende hagen’ in plaats van diverse houten en andere afsluitingen langs de
straatkanten.
Knotwilgen en andere herkenbare landschapselementen geven het buitengebied van onze stad het
karakteristieke uitzicht dat we allemaal waarderen. Om deze te behouden ondersteunen we landbouwers
en andere bewoners van het buitengebied om deze te onderhouden.
We koesteren ruimte voor
biodiversiteit met weides met veldbloemen, hoge grassen en hagen.
Een gezonde publieke ruimte heeft ook betrekking op ergonomische maatregelen in onze stadsgebouwen
en op publieke zitbanken, drinkwaterfonteintjes, openbare en ecologisch-reinigende toiletten, slimme
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vuilnisbakken en afvalrecipiënten, …. We investeren mee in school- en publieksacties rond gezonde
voeding, met aandacht voor de boerenmarkt en de korte keten. We stimuleren de Roeselarenaar om mee
te participeren in info-en overlegavonden over omgevings-aanleg, handhaving en sociale cohesieversterkende initiatieven in de buurt.
Door de invoer van het Masterplan openbare verlichting, werd de jaarlijkse lichtverbruikkost van 6.068.053
€ in 2012 teruggebracht tot 5.347.926 € in 2017. Dit is een daling met 12 % ondanks heel wat bijkomende
lichtpunten (verkavelingen, ambachtelijke zones, …) We gaan resoluut voor ledverlichting in de volgende
bestuursperiode.

Gezondheid en klimaat
De voorbije jaren zetten we als Stad sterk in op de klimaatbewustwording. De voorbije droge zomer en
diverse alarmerende wetenschappelijke studies hierover hebben ons nogmaals uitdrukkelijk gewezen op
het onmiskenbare belang hiervan.
We realiseerden het warmtenet, dat een zesde dekt van de warmtevraag van de Roeselaarse
dienstensector en waardoor we tegen 2020 bijna 5 % minder CO2 uitstoot realiseren. Ter illustratie :
zonder het warmtenet zouden we een honderd jaar oud bos nodig hebben, met een oppervlakte dertig
keer zo groot als het Sterrebos, om dezelfde CO2-uitstoot te compenseren ! Het Klimaathuis werd
geopend, er was het project meetfietsen in het centrum, de klimaatscholen, de groepsaankoop dak- en
spouwmuurisolatie, …
In juni 2018 heeft de Stad een aantal aanbevelingen inzake een Klimaatactieplan voorgesteld, in uitvoering
van het Burgemeestersconvenant. De uitvoering van deze aanbevelingen op diverse terreinen is
onontbeerlijk om in 2030 energie- en klimaatneutraliteit te realiseren in onze stad.
Concreet : de volledige energievraag van de stad op jaarbasis realiseren door eigen bronnen, zonder
noemenswaardige CO2-uitstoot.
De aanbevelingen hebben betrekking op diverse vlakken:









Energie: we ondersteunen bewoners bij gezamenlijke energie-renovatietrajecten. De inspanningen
voor het warmtenet zetten we verder bij nieuwe woon- en openbare functies. De ondersteuning van
een energiecoöperatie voor de productie van hernieuwbare energie wordt onderzocht naar het
voorbeeld van andere steden (bijvoorbeeld via zonne-energie).
Mobiliteit: de diverse voorstellen in ons luik mobiliteit (Vlot Vooruit) om van Roeselare een betere
wandel- en fietsstad met modern
collectief vervoer te maken, moeten ook
op dit vlak bijdragen tot een
verminderde uitstoot. De invoering van
een lage emissiezone kan hier deel van
uitmaken.
Ruimtelijke ordening: we voorzien een
groenere
stad
met
duurzamer
waterbeheer en een slimme verdichting.
Niet-doorlaatbare
verhardingen
proberen we maximaal te vermijden.
Economie: als stad van de voeding zetten we verder in op onderzoek en ontwikkeling in de landbouw,
zetten we in op slimme distributie voor de retail en focussen we op meer circulaire economie.
Klimaatadaptatie: om het stedelijk hitte-eiland te reduceren worden diverse initiatieven genomen
door het opstellen van een ‘hitteplan’ op basis van objectieve metingen. . Het uitvoeren van onze
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waterbuffers in het waterbufferplan, die we extra inrichten gericht op de realisatie van meer
biodiversiteit, maakt daar deel van uit. We stimuleren het plaatsen van regenputten op private en
bedrijfsgronden, het planten van loofbomen op velden, … Bij langdurige droogte willen we inzetten op
meer waterberging, in samenwerking met verwerkende bedrijven en de land- en tuinbouw om
restwater efficiënt te kunnen inzetten.

Lees meer over het Klimaatplan van Roeselare op https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/groen-enomgeving/klimaat-energie-en-duurzaamheid/klimaatswitch-vanrsl
Gezonde lucht

Gezonde lucht is essentieel. In opvolging van het de voorbije jaren uitgevoerde actieplan fijn stof,
versterken we de continue monitoring van de luchtkwaliteit in de stad met gerichte metingen Het
luchtkwaliteitsplan zet in op een mix van maatregelen die ook elders in dit programma belicht worden:








De uitvoering van het mobiliteitsplan, met een voetgangersvriendelijker centrum en een grote
investering in bijkomende fietspaden en fietsstraten, het weren van doorgaand verkeer door
aangepaste circulatie, meer en gecontroleerde zones 30, en het versterken van het openbaar/collectief
vervoer als alternatief voor de wagen. We zetten resoluut in op nog meer elektrische voertuigen en
fietsen, met een uitbreiding van de vandaag bestaande 38 oplaadmogelijkheden. In de buurt van
scholen en kinderdagverblijven kiezen we voor een maximale veiligheid en fietstoegankelijkheid en het
invoeren van schoolstraten. Een lage-emissiezone wordt onderzocht naar haalbaarheid.
De groene herinrichting van straten en pleinen, zoals reeds doorgevoerd in het centrum, wordt
versterkt en prioritair gerealiseerd ook in de deelgemeenten (zie hoger), waarbij ook oude en niet
gebruikte bedrijventerreinen onderzocht worden als parklocatie.
We beperken verder het energiegebruik van fossiele brandstoffen, door het warmtenet te versterken,
de renteloze energielening verder te zetten, energiepremies te voorzien en gratis energetische
screening van meergezinswoningen aan te bieden.
Op het vlak van ruimtelijke ordening wordt bij stedelijke reconversieprojecten meer aandacht besteed
aan meer openheid van bouwprojecten, zodat het ‘street-canyon-effect wordt tegengegaan.

Lees meer over hoe Roeselare werk wil maken van betere lucht op
https://www.roeselare.be/nieuws/roeselare-maakt-werk-van-betere-lucht

Gezondheid en gezondheidszorg

We verwijzen hier ook naar ons hoofdstuk ‘Zorgend vooruit’.
De gehele gezondheidszorg gaat uiteraard ook veel breder dan het ziekenhuis en onze welzijns-instellingen.
CD&V wil dat onze gezondheidszorg maximaal aandacht besteedt aan de kwetsbaren in onze stad. Via het
Linea-project benadrukken we nog meer het belang van de huisartsen als eerste stap richting toegankelijke
gezondheidszorg.
Via het Welzijnshuis zorgen we voor een betere bekendmaking van de
geconventioneerde artsen, tandartsen en specialisten. De stedelijke regierol en zorginitiatieven in het
kader van geestelijke gezondheidszorg en eerstelijnspsychologische voorzieningen worden verder
geïntensifieerd.
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Als stad werken we overtuigd mee aan Vlaamse bevolkingsonderzoeken, organiseren we gemeentelijke
preventiecampagnes (tegen borstkanker, dikke darmkanker, baarmoederhalskanker, de vaccinatieweek,
tournée minérale, …) en koppelen we onze initiatieven in het kader van ‘Sportief Vooruit’ aan
bewegingscampagnes. Samen met de wijkcomités organiseren we voor iedereen basiscursussen EHBO.
We zetten verder in op laagdrempelig onthaal en voorzien de oprichting van een gezondheids- en
welzijnsraad voor een structurele aanpak van gezondheidsvragen in een periodiek lokaal overleg met de
professionele zorgverstrekkers en zorg- en welzijnsdiensten.

Gezond wonen en leven
Door een correct vergunningenbeleid, preventieve acties en een goede handhaving zien we er op toe dat
hinder en overlast door geur, stof, lawaai en afval zoveel mogelijk worden beperkt.
De aanpak van zwerfvuil (onverzorgde trottoirs, vuilnis in de voortuin, peuken rond de voordeur,
hondenpoep onder de schoen, …) door Mooimakers en gerichte bestraffing staat voorop in onze buurt.
Via het Woonloket controleren we sterker op de woonkwaliteit van woningen, de noodzakelijke
woonbegeleiding en renovatie-instrumenten en focussen we verder op energiebesparende maatregelen.
In het wagenpark van de stad geven we voorrang aan elektrische en aardgasvoertuigen.
Om een circulaire stad te realiseren ondersteunen we goede deel- en ruilprojecten, zoals de reparatie en
het hergebruik van goederen, weggeefplekken, kringloopwinkels, auto- en fietsdeelsystemen,
kledingbibliotheken, … Het project restorestjes wordt samen met de handelaars aangevuld met initiatieven
om herbruikbare verpakkingen te stimuleren.
We ondersteunen milieuvriendelijke initiatieven zoals ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en moedigen onze
jeugd aan tot duurzaam reizen en internationale duurzame kampen.
In het verkeer voorzien we via de politiezone fluohesjes voor onze scholen en gratis oordopjes voor onze
festivalorganisatoren; onze recent ingezette preventiebus van RSL wordt gratis ter beschikking gesteld voor
alle grote evenementen.
Om buurtconflicten te vermijden zetten we in op een buurtparticipatiecoach die vanuit de stad mee
bepaalde moeilijkheden kan ontmijnen en aanpakken. Gerichte wijkinitiatieven voor hulp aan
thuiswonende senioren worden ondersteund, samen met de eenzaamheidsbestrijding (zie ‘Oltegoare
vooruit’).

Dierenwelzijn
We koesteren ook de levenskwaliteit van dieren. Een nieuw dierenasiel in intergemeentelijke
samenwerking wordt vorm gegeven. Dierenmishandeling moet hard bestraft worden.
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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’
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Roeselare is een echte talentenstad met levendige culturele initiatieven. Cultuur doet je goed,
verbindt ons met elkaar en schept een bruisende stad. De voorbije jaren kwamen er met het
kenniscentrum ARhus, de ontwikkeling van TRAX voor jonge clubbers en zilveren rockers, het
uitzwaaien van de activiteiten van De Spil over de hele stad en nieuwe verbonden initiatieven zoals
Kunst in de Stad, Muziek- en Vertelhuiskamers, 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 professionelen
als vrijwilligers.

Onze prioriteiten
 Cultuur voor iedereen
 Cultuur in de wijken
 Cultuurcoaches
 Cultuurmakers
 Ondersteuning verenigingen versterken
 Culturele kalenderkrant
 Kleinschalige cultuurprojecten bij jou thuis of in de buurt
 Cultuurevenementen
 Familiespektakels
 Sprookjesuitkijktoren in het Bergmolenbos
 Rodenbachstoet
 Parkconcerten terug
 Roeselaarse Folklore
 Kunstig vooruit
 Kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie
 Museum voor de Zuid-Westvlaamse kunst
 Tramstatie
 Kunstwerkplaats
 Kunst in de openbare ruimte
 Culturele ambassadeurs
 Muziek- en concertstad
 TRAX 2
 Clubcircuit versterken
 Cultuur- en kunstensite op de Spilsite
 Nieuw archief en erfgoedondersteuning
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Cultuur voor iedereen
CD&V wil alle drempels om cultuur te beleven slopen. Met concrete acties zoals " kom es met twee" of "
ik kom je ophalen" , cultuur in het rusthuis, een tafel vol wereldsoepen,.. willen we eenzame mensen,
ouderen, mensen met mobiliteitsproblemen, families ongeacht de culturele achtergrond, de kans bieden
om mee cultuur te beleven. We zien de verkleuring als een kans tot ontmoeting en muziek opent daarbij
vele harten.
We zoeken plezierige maar ook nieuwe instrumenten om iedereen tot cultuur te brengen. Uw ideeën ?
Laat ze maar komen bij onze nieuwe cultuurcoaches die samen met platformen van verenigingen,
bewoners en sterke partners het cultuurbeleid vorm geven. Zo
brengen we cultuur in de wijken.
Genieten van de Spil ? Leren muziek of toneel spelen in STAP ?
Een boek in Arhus ? Tekenen in SASK? CD&V investeert in
jouw talent samen met sterke culturele professionele
partners en hun medewerkers. Nieuwe ideeën, uitwisseling
en internationale contacten zijn richtingaanwijzers om
verbondenheid en beleving te scheppen. Schoolnetten en
verenigingen worden aangesproken. Nationale koepels van
socio-culturele verenigingen, amateurkunsten worden
betrokken in nieuwe projecten zodat koren, kunstenaars,
toneelspelers en schrijvers een bovenregionale uitstraling
krijgen.

Cultuurmakers
Word cultuurmaker van RSL ! Jouw huiskamer of die van vrienden, een podium voor cultuur in onze stad ?
Het eigenaarschap van cultuur zit met projecten zoals huiskamerconcerten VILLA ROSLAR, Kunst in de stad,
Roeselare vertelt, Lekkers van de ganse wereld ook bij onze creatieve Roeselarenaars en hun contacten in
de wereld. We brengen de cultuurmakers samen in fijne meet en greets. De culturele projectsubsidie
wijst de weg.
De steunprogramma's voor verenigingen zoals de huur van stadsmaterialen, huisvesting, opslag van
materiaal, voordelige huur van zalen, subsidies worden verzekerd.
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We zetten in op een specifieke culturele digitale communicatie. Een uitneembare kalenderkrant voor
cultuur-erfgoed en kunst in het communicatieblad van de stad is een onontbeerlijke steun voor
verenigingen om in een groeiende stad bekend te maken wat ze doen. De cultuurcommunicatie krijgt een
eigen dynamiek. Het vrijetijdspunt en de samenwerking met de dienst toerisme wordt geëvalueerd.
De Cultuurraad en het Cultuurplatform worden versterkt om samen hun adviesrol met de geëngageerde
cultuurmakers op te nemen. De verenigingen worden daartoe bevraagd, want cultuur vraagt inspraak. De
groei van het aantal culturele projecten en evenementen bewijst dit ten volle. Het evenementenreglement
zal ook meerdaagse evenementen een kans geven. De kiemende private cultuurproductiehuizen krijgen
voor het eerst een aangepaste stadsondersteuning. CD&V stimuleert en waardeert de rol van de
vrijwilliger in het stadsbeleid. Cultuurvrijwilligers worden ingeschakeld bij evenementen en krijgen
passende materiële en morele waardering.

Cultuurevenementen
CD&V is de beste garantie voor de fijne en knappe familiespektakels en volkse feesten, zoals het verder
ontwikkelen van 11 en 21 juli, KetNet op 15/08, het Vat van Rodenbach en de Reuzen van de Batjes, de
intrede van de Sint. Eigentijds of met een historische toets of smakelijke toets zoals Ridders en
Noormannen, Vliegeniers van Wereldoorlog I rond het kasteel van Rumbeke, het Hap Food gebeuren in het
Sint-Sebastiaanspark ... Zo brengen we het zomergevoel op sterke plekken in de stad. Op die manier
vertellen we het verhaal van onze stad en worden identiteit cultuur, erfgoed en toerisme verbonden.

Rond het Bergmolenbos komt een fijn cultuurgebeuren rond de toren van 30 meter hoog die daar samen
met de Provincie wordt gepland. De kabouters van de Zilverberg, de reuzen van Roeselare, een feest van
natuur en cultuur !
Met een groot stadsproject rond Rodenbach verzamelen we al onze talenten en zetten we samen onze
stad in Vlaanderen op de kaart, met onder meer een terugkeer van de Rodenbachstoet. We geven de
parkconcerten van weleer een nieuw elan, verbonden met de recente pleinconcerten.
Folklore krijgt een nieuwe invulling met een participatief gebeuren waarin ook nieuwe inwoners hun
inbreng kunnen doen. Ontdekken van smaken, voeding, muziek en dans worden de ingrediënten.

Kunstig vooruit
Kunst krijgt een duidelijke en voorname plaats in de stad. Kunstontmoetingsplaatsen, kunstbewaarplaatsen en kunstwerkplaatsen, verbonden door allerlei initiatieven, krijgen een kans.
Het kunst- en erfgoedhuis de Posterie is het trefpunt voor gewaardeerd talent en bijzondere
erfgoedcollecties. Het nieuwe museum van de Zuid-West-Vlaamse Kunst in de Paterskerk is een
samenwerking met een platform van kunstenaars en mecenaat en krijgt de kans zich waar te maken met de
steun van Westtoer. De Tramstatie is als Wereldoorlog-I relict een trefpunt voor onze stadsverhalen met
kleinere en tijdelijke tentoonstellingen. We realiseren een kunstwerkplaats voor artiesten , hetgeen past
in een bredere oefening om in TRAX een werkplaats te maken voor divers creatief talent. CD&V daagt
kunstenaars uit. Tweejaarlijks wordt budget voorzien om met beeldende kunst gericht ons toeristische
stadskern te versterken.
Naast participatieve trajecten met kunstenaars wordt ook ingezet om vanuit niches met professionele
culturele ambassadeurs in grafiek of video kunst, urban art, enz. de stad te voeden en te confronteren met
nieuwe internationale tendensen. Uitgezworven talent en nieuw talent brengen hun stad op die manier
volop in de spots. De Internationale Adriaen Willaert Award en -festival zijn onze ambassadeurs op het
gebied van oude muziek en een hommage aan onze wereldberoemde musicus. Het project van de
Culturele Ambassadeurs wordt verder ontwikkeld en zet jong talent en gevestigd talent zij aan zij in de
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kijker. We ontwikkelen een specifiek ondersteuningskader voor onze Roeselaarse professionele
kunstenaars in welbepaalde niches.

Muziek- en concertstad
TRAX is een nieuwe aantrekkingspool voor cultuur in onze stad. De nieuwe zaal TRAX 2 biedt binnenkort
plaats aan 1000 mensen voor staande concerten en aan 400 tot 500 mensen zittend bij podiumactiviteiten.
Roeselare wordt een echte concert en muziekstad. Met de steun van C.C. De Spil onder het label
MAATWERK zorgen muziekmakers van Roeselare met voeling en professionaliteit in de huidige
muziekscene voor sterke staande concerten voor de jeugd . TRAX 2 is een unieke kans voor de huidige 16
organisatoren van muziekevenementen om hun projecten te laten groeien.
Daarnaast biedt TRAX 2 een schitterende accommodatie aan de tientallen organisatoren van fuiven
zoals jeugdbewegingen. De muzikale nieuwe site is geluidsarm zodat buurtoverlast sterk verminderd kan
worden.
CD&V steunt verder het gratis TRAX festival van de Stad gedragen door vrijwilligers.

Culturele sterkhouders
ARhus wordt verder vorm gegeven als een laagdrempelig kennis- en ontmoetingscentrum, waar leren,
innoveren en ondernemen voorop staan. We delen er onze kennis(sen). In een beheersovereenkomst met
de stad worden de inhoudelijke krachtlijnen vorm gegeven.
We behouden de bestaande uitleenposten voor ARhus in deelgemeenten en wijken, frissen het voormalig
gemeentehuis Rumbeke op tot een ontmoetingspunt voor buurt en vrijwilligerswerk, gaan in overleg met
scholengroepen en parochies om de wijk- en ontmoetingspunten in Rumbeke, Beitem, Beveren en
Oekene tot warme buurtplaatsen te laten groeien.
Het aanbod van de Spil, als letterlijke spil met een toegankelijk aanbod cultuur, eigen producties,
ondersteuning van beeldende kunsten en als bindmiddel tussen socio-culturele verenigingen wordt verder
geoptimaliseerd in een beheersovereenkomst.
De synergie tussen de Spil, TRAX, de nieuwe creatieve werkplaats en onze academies STAP en SASK wordt
vergroot in een verregaande samenwerking, waarbij de Spilsite één groot kunsten- en cultuurcentrum kan
worden. We zetten hierbij ook in op de betaalbaarheid voor gezinnen.

Archief
Roeselare beschikt over een merkwaardig archief, nagenoeg compleet sinds 1500. Dit archief moet
volledig in onze eigen stad blijven en hier regelmatig raadpleegbaar zijn.
In afspraak met het Rijksarchief komt er een nieuw archief met leeszaal voor 5,5 km archief en
geklimatiseerde bewaring voor kunst- en erfgoed.
In het kunst- en erfgoedhuis de Posterie tonen we de mooiste archief- en erfgoedstukken in tijdelijke
tentoonstellingen in de projectnaam Fier op Roeselare. Het archief wordt stap per stap digitaal ontsloten
en de schenkingen van private collecties worden voor iedereen toegankelijk. Wie een bijzonder privaat
archief ter beschikking stelt, krijgt de kans om dit digitaal in ons collectie-beheer met zijn naam te
benoemen.
Zullen uw digitale archieven binnen 100 jaar nog leesbaar zijn ? Als tweede stad in Vlaanderen kozen we
voor de ontwikkeling van het e-depot . Het filmjournaal is digitaal raadpleegbaar.
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We steunen vrijwilligers, erfgoedverenigingen en onderzoekers. Lespakketten voor onderwijsmensen
laten jongeren en senioren kennismaken met stamboomonderzoek, archeologie, stadsarchief en
opzoekmethodes. Met ontmoetingsmomenten, lezingen en publicaties rond Erfgoed en Monumentendag
leren onze Roeselarenaars beter hun stad , zijn archief en zijn geschiedenis kennen.
Historia in Situ markeert treffend de plaatsen in de Stad waar geschiedenis werd geschreven met borden
en beelden.
Op de zolder van het stadhuis ontdek je het nieuwe archeologisch museum in samenwerking met Vobow.
Door tal van initiatieven wordt samen met de erfgoedvereniging BIE, onze erfgoedverenigingen en het
archief verder ingezet op zichtbaarheid voor onze eigen Roeselaarse, Vlaamse volkscultuur en
erfgoedgeschiedenis.
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Roeselare is een belangrijke onderwijsstad, waar de uitdagingen groot zijn. Tegelijk willen we een
‘slimme’ stad zijn door onze technologie duurzaam in te zetten.
Onze prioriteiten








Respect voor het DNA van elke school, gespreid over de stad
Capaciteitsuitbreiding voor een school in de buurt
Brugfiguren
Armoedebestrijding en kostenbeheersende scholen
Netwerkscholen
Slimme studentenstad
Nieuwe technologieën voor een ‘smart city’

Respect voor ons onderwijs
We koesteren ons onderwijs, evenwichtig gespreid over de stad, met respect voor het DNA en de
geschiedenis van elke school, maar klaar voor de toekomst. De stad erkent uiteraard de autonomie van de
vrije netten in het secundair onderwijs, maar vindt het belangrijk dat secundair onderwijs in Krottegem
behouden blijft, de verschillende scholen ook hun historische eigenheid kunnen bewaren en
samenwerkingen of nieuwe infrastructurele projecten kunnen bogen op een breed draagvlak tussen
scholieren, ouders, leerkrachten en directies.

Flankerend onderwijsbeleid
Op het vlak van het basisonderwijs is de aflijning van de rol van de stad belangrijk. Ze is er immers zelf
inrichter van maar vervult tegelijk een regisseursrol voor het flankerend onderwijs beleid ten opzichte van
de andere onderwijsnetten. De stad wil verder werk maken van de afbouw van alle niet-objectieve
verschillen tussen de verschillende onderwijsnetten om zo de vrije keuze ten gronde te garanderen. CD&V
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legt de lat gelijk voor elk kind . Dit is de kern van ons flankerend onderwijs- beleid. Het ondersteunt
scholen en kinderen om ongeacht de schoolkeuze van de ouders en het type onderwijsnet alle kansen te
krijgen voor hun ontwikkeling.
De stad brengt partners samen bij de ontwikkeling van een evenwichtige capaciteitsuitbreiding van lagere
scholen in overleg met de onderwijsnetten. Zo vindt iedereen een school in zijn buurt.
We ondersteunen vanuit onze regierol sterke stadsprojecten vanuit de Spil, Arhus, het Zorgbedrijf, Bie ,
het OCMW,…als kansen aan scholen. Een professionele aanpak en een beter afstemmen en stroomlijnen
van thema's en projecten naar onderwijsinstellingen is nodig.
Overleg tussen scholen zorgt voor duidelijkheid en gelijke behandeling van scholen en kinderen. We
stroomlijnen onze netoverschrijdende overlegplatformen zoals LOP en OOR van en naar onderwijsinstellingen. Er komt een netoverleg over volwassenonderwijs en naschoolse vorming.
Brugfiguren voor basis- en bijzonder onderwijs scheppen kansen voor kinderen en verbinden oudersonderwijs -welzijns en vrije tijdsactoren. Scholen bepalen zelf hun projecten binnen het programma ' Elk
kind telt ' , krijgen steun van de stad en beoordelen de resultaten van de werking in overleg met de stad.
We bouwen verder aan de netwerkplatformen waar alle partners rond school - welzijn en vrije tijd elkaar
ontmoeten.
We zetten in op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en kostenbeheersend
schoolbeleid en op een aanvullend competentieversterkend beleid met taalstimulering Nederlands,
wiebelweken, techniekclub, joblabo, fietslessen, steun aan time-out werkingen voor spijbelaars, …
Tenslotte is een goede school een netwerkschool: met goede interactie tussen buurt en organisaties, die
zijn speelplaatsen openstelt buiten de schooluren, en het duaal leren stimuleert in samenwerking met onze
Roeselaarse bedrijven.
Voor minder mobiele mensen willen we een vormingsaanbod aan huis ondersteunen, en onderzoeken we
hoe ook secundair onderwijs voor kinderen met beperking type 2 in Roeselare kan worden aangeboden.

Roeselare studentenstad
Het hoger onderwijs in onze stad biedt grote opportuniteiten tot samenwerking en innovatie, waardoor
Roeselare zich als een slimme studentenstad kan ontbolsteren. Met VIVES en de VABI worden
samenwerkingen opgezet, met input van kenniscentrum ARhus, terwijl ook de banden met de KULAK en de
RUG worden versterkt in het kader van ‘slimme stad’-projecten en de ‘Vallei van de Voeding’, waardoor
ook nieuwe studierichtingen kunnen worden aangetrokken naar Roeselare
We optimaliseren het vrijetijds- en belevingsaanbod in de stad voor studenten in samenwerking met de
horeca, de Spil, TRAX, ARhus en onze sportvoorzieningen. In leegstaande panden in het centrum bekijken
we de idee van ‘pop up’-aula’s, ‘blok’-huizen en studentenruimtes.

Slimmerds van RSL
De visie die rond ‘Smart City’ werd ontwikkeld door de expertenwerkgroep, bedrijfsleiders,
vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorg in begeleiding door IMEC voor de stad, wordt concreet
gemaakt rond een zestal focus-ambities:


Slimme mobiliteit: het verzamelen van data en de inzet ervan voor dynamische verkeersgeleiding naar
het centrum toe en een betere afstemming van verkeerslichten
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Slimme voeding en gezondheid: het innovatieplatform waarbij zowel ARhus als RADAR (het
innovatielab van AZ Delta) rond specifieke toepassingen werken
Slimme waterbeheersing: het project om in samenwerking met Midwest en de Provincie
waterbeheersing preventief (via sensoren) en reactief te benaderen
Slimme luchtkwaliteit en klimaat: de initiatieven die in het kader van het Klimaatactieplan verder
worden uitgewerkt
Slimme dienstverlening: initiatieven om vanuit de stad de dienstverlening nog gebruiksvriendelijker te
maken voor de Roeselarenaar, het uitwerken van een digitaal informatieplatform voor de stad, en een
geïntegreerde RSL-app waar zowel stadsinformatie, persoonlijke documentatie, toerisme,
economische, mobiliteits- en media-aspecten worden geïntegreerd.
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Roeselare bruist, dat is de enige juiste conclusie als je de Roeselaarse jeugd samen ziet. Of het nu
de 100 Dagen zijn, de Dag van de Jeugdbeweging, de festivals of ieder weekend op de terreinen
van één van de vele jeugdbewegingen: we zijn terecht trots op zoveel jong geweld. We willen dat
elke jongere in deze stad kan opgroeien in een speelse, veilige en groene omgeving waar ze hun
creativiteit volop de vrije loop kunnen laten.
In de voorbije legislatuur realiseerden we met het stadsbestuur reeds verschillende projecten : de
(bijna afgewerkte) Trax-site, het skatepark, de initiatieven samen met Jeugdraad, de
kindvriendelijke participatieprojecten, Spelen met de Stad, ...Dit alles steeds in nauw overleg én
samenwerking met diverse betrokkenen.

Onze prioriteiten
 Inspraak en gerichte budgetbesteding
 Iedere euro voorzien voor jeugd moet effectief naar jeugd gaan, de middelen voor
jeugdverenigingen en jeugdactiviteiten dienen gericht te worden versterkt
 Meer inspraak via een jeugdconferentie
 Aandacht voor kwetsbare jongeren via organisaties als KAmeleJon, Voc Opstap, TEJO, … en
brugfiguren (jongerenopbouwwerker, straathoekwerker, integratiewerker
 Steun voor jeugdbewegingen via infrastructuur+ruimte, gebruik materiaal van de stad én aandacht
voor veiligheid via aansluiting cameranetwerk en slimme verlichting
 Ruimte voor jongeren
 Trax als hub voor Roeselare concertstad en uitgebreid cultuuraanbod voor jongeren
 Veilig skaten
 Een stadsapp met beschikbare (feest)zalen
 Evenementcoach
 Co-workingateliers
 Lockers in de uitgaansbuurten
 Mobiel Jeugdhuis
 Jonge gezinnen en kinderen ondersteunen
 Renovatiepremies om betaalbaar te wonen
 Kinderopvang versterken
 Speelelementen in de openbare ruimtes, onze parken en bossen
 Kinderboerderij
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Inspraak en gerichte budgetbesteding
CD&V Roeselare wil verder vooruit mét en voor de jongeren. We zijn duidelijk: wat ons betreft wordt
iedere euro voorzien voor jeugd ook daadwerkelijk aan jeugd besteed. Tegelijk moet het beleid
responsiever en transparanter. We gaan voluit voor 100% betrokkenheid.
De Jeugdraad is en blijft onze eerste aanspreekpartner voor jeugdzaken. We willen hen maximaal
betrekken en houden daarom o.a. rekening met examenperiodes voor het vastleggen van
overlegmomenten. Naast de vele jongeren uit organisaties betrokken bij de jeugdraad, willen we ook
leerlingenvertegenwoordigers uit de middelbare scholen bij de Jeugdraad betrekken. Er is echter meer
nodig om jongeren hun verdiende inspraak te geven en tegelijk de burgerzin aan te wakkeren: minstens
éénmaal per jaar willen we een jongereninspraakconferentie organiseren. De Roeselaarse jongeren krijgen
de kans om zich over de beleidsplannen uit te spreken en aan de hand van een budgetplan hun eigen
prioriteiten vast te leggen. Alle jeugdwerking moet hierin betrokken worden.

Jeugdverenigingen prioritair
Jeugdverenigingen zorgen voor dynamiek en groepssfeer onder de Roeselaarse jeugd. De stad moet meer
dan ooit investeren in infrastructuur. Eerst en vooral moet er voldoende ruimte blijven om buiten te
spelen. Tegelijk mogen jeugdbewegingen niet het slachtoffer van hun eigen succes worden. Daarom willen
we als CD&V Roeselare de vragen rond lokalen en infrastructuur goed opvolgen en ook afstemmen op
woonuitbreidingsgebieden. In nieuwe wijken moet ruimte voorzien worden om te spelen en voor lokalen.
We onderzoeken de mogelijkheid om de veiligheid van de lokalen te vergroten door de locaties te
koppelen aan het cameranetwerk van de politie en slimme verlichting te stimuleren. Daarnaast laten we de
jeugdverenigingen ook maximaal gebruik maken van de faciliteiten die de stad te bieden heeft : ontlenen
van tafels, stoelen, podia, nadars, … Misschien wel een container om kampmateriaal mee te vervoeren?
Ruimte voor de jeugd
We werkten in de afgelopen legislatuur hard aan Trax en het nieuwe skatepark. We zijn trots op die
realisaties en nu willen we er verder mee aan de slag. De veiligheid van skaters en jongeren die Trax
gebruiken is een prioriteit voor ons. Tegelijk willen we Trax nog meer openstellen. De ouderen onder ons
denken met heimwee terug aan hun klasfuiven in de Elckerlyck of de Centrale Galerij. De tijden zijn
veranderd. Vandaag worden Sweet-16s gevierd en is het aanbod aan privé af te huren zalen, hoewel
kwaliteitsvol, toch kleiner geworden. We blijven echter volop de kans geven aan jongeren om samen te

58

feesten. We ontwikkelen daarom een stadsapp of platform waarin de huurmogelijkheden van alle
Roeselaarse (feest)zalen opgesomd worden en maken het makkelijker om zalen in Trax af te huren voor
groepen en een digitaal ticketsysteem. Tegelijk stellen we ons fuifreglement helemaal op punt, met
bijzondere aandacht voor de veiligheid. Goeie, bindende afspraken maken nu eenmaal goeie vrienden,
ook met de buurtbewoners.
Ook de niet-georganiseerde jeugd moet mogelijkheden krijgen om samen te komen in bijv. een Jeugdhuis.
Dit moet wel van onderuit komen. Tot slot moet ook gestreefd worden naar een nauwe samenwerking
tussen Trax, de Jeugddienst, de Spil, Arhus en andere culturele (jongeren-) organisaties. En waarom zouden
er geen grote concerten kunnen plaats vinden in Roeselare ? Een evenementencoach, die dit in goede
banen leidt, kan hierin een grote meerwaarde zijn.
Na ARhus, TRAX en het zwembad willen we ook investeren in een echt co-working-atelier voor jonge
kunstenaars en talenten. We installeren veilige lockers in de uitgangsbuurten, en bekijken de komst van
een mobiel jeugdhuis.

Kwetsbare jongeren
Verder mag voor CD&V geen enkele jongere het gevoel hebben aan zijn of haar lot overgelaten te worden.
We juichen het werk van TEJO en de Kamelejon als ontmoetingsplek erg toe en willen andere organisaties
die zich inzetten voor kwetsbare jongeren nog sterker ondersteunen. We willen de drempel tot
toegankelijke zorg, vrijetijdsbesteding, vorming… verder verlagen. We kijken ook naar de verschillende
geloofsgemeenschappen om met zingeving de Roeselaarse jeugd te ondersteunen en bruggen te slaan
tussen verschillende culturen. Het is belangrijk dat brugfiguren de drempels helpen verlagen. Dergelijke
initiatieven ondersteunen we dan ook ten volle. Ook de integratiemedewerker dient volop in te spelen op
de jeugd om dan al culturen te overbruggen. Hoe vroeger hier mee gestart wordt, hoe beter de resultaten.

Jonge gezinnen en kinderen ondersteunen
Om jongeren aan te trekken en betaalbaar in de stad te laten wonen, willen we renovatiepremies
voorzien, zodat oudere gebouwen en frisse architectuur kunnen samen gaan.
De sterke aangroei van onze stad maakt ook de vraag naar kinderopvang groter. Samen met onze scholen,
private opvanginitiatieven en onthaalgezinnen moet deze vraag blijvend gemonitord worden om het
aanbod te kunnen afstemmen op de vraag, zoals de stijgende vraag naar kortdurende opvang voor mensen
met kinderen die een opleiding volgen.
We voeren de aanbevelingen die kinderen maakten in het project ‘De Toekomst van RSL’ ( recht op spel en
ontmoeting, betrokkenheid, talentondersteuning) uit door meer speelelementen in de openbare ruimte,
de verderzetting van het Huis van het Kind met een rechtenverkenner voor jonge gezinnen, de
buddywerking bij het begeleiden van kwetsbare gezinnen, en kindvriendelijke toegankelijkheid.
We
streven op die manier het ‘kindvriendelijk label’ na voor onze stad. We voorzien in openbare gebouwen
genderneutrale verschoonplekken voor baby’s. In het speelpleinenplan verwerken we versterkte opvang
tijdens de schoolvakanties en onderzoeken verdere speelmogelijkheden bij de Kleiputten, het
Stationsplein, het Geitepark en de stadsbossen met een kinderbelevingsboerderij.
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De voorbije bestuursperiode werd sterk geïnvesteerd om de stad als eerste aanspreekpunt van de
Roeselarenaar te organiseren, als een eerstelijnsloket voor heel wat vragen. Zowel voor de
omgevingsvergunningen, vrije tijd, economische dossiers, welzijn, … werd in de stad of het
Welzijnshuis een eerstelijnshelpdesk georganiseerd, met openingsuren die afgestemd zijn op het
leef- en werkpatroon van de Roeselarenaar.
De afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen werd gratis gemaakt om maximale
dienstverlening mogelijk te maken. Met het meldpunt 1788 worden maandelijks honderden kleine
en grote vragen aangepakt, met een sterke ondersteuning van onze stads-en onderhoudsdiensten.
Zij zoeken in korte tijd een antwoord of gaan ter plaatse.

Onze prioriteiten
 Verder investeren in dienstverlening : flexibel Eerstelijnsloket, gratis identiteitskaarten en
rijbewijzen gratis, meldpunt 1788
 Nieuw stadskantoor maar ook sterkere digitale service
 Als stad vooral activiteiten faciliteren in plaats van zelf te organiseren via infrastructuur, logistiek
of subsidies
 Volop investeren in mensen
 Gezond financieel beheer: schulden verder afbouwen, financieel beleid maximaal inkomsten
gerelateerd

We willen dit comfort verder verhogen door een nieuw stadskantoor centraal in de stad te realiseren : nog
eigentijdser en volledig ingericht ten dienste van de Roeselarenaar. We houden de vriendelijke glimlach
aan het loket aan, maar investeren ook in sterkere digitale service, met het ‘only once principe’, waardoor
je slechts eenmaal je gegevens dient door te geven aan de stadsdiensten en blockchain-methodologie (het
centraliseren en verbinden van gegevens om de dienstverlening beter te maken).
Essentieel is dat Roeselare als stad niet alle dienstverlening zelf organiseert maar meer samenwerkt en
faciliterend optreedt. Het kan niet de bedoeling zijn dat activiteiten die door eigen diensten of raden
inzake sport-jeugd of cultuurbeleid worden georganiseerd de vrijwillige inzet van het verenigings- en
ondernemingsleven overnemen. Daarom kiezen we voor gerichte ondersteuning via infrastructuur,
logistiek of subsidies.
We zetten onze sterke communicatie met bewonersbrieven bij werken of evenementen verder, en
investeren in doelgerichte communicatie per deelgemeente en wijk. Een kalenderkrant geeft een
overzicht van de diverse evenementen van onze verenigingen.
Na het kerntakendebat in de voorbije bestuursperiode wensen we daarom verder in te zetten op de juiste
middelen voor de juiste verantwoordelijkheden van de overheid. Op die wijze willen we ook als een
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goede huisvader de uitgaven van de stad in de hand houden en verder inzetten op de dienstverlening en
ondersteuning van initiatieven. Noodzakelijke investeringsprojecten zullen met de grootste budgettaire
voorzichtigheid gebeuren en geplafonneerd. Na de grote en belangrijke investeringen de voorbije jaren in
vernieuwende stadsversterkende projecten, willen we nu investeren in onze veiligheid, ons openbaar
domein net en groen maken, in de dienstverlening en sociale ondersteuning en in onze vele
ondernemende initiatieven van jong en oud: na de stenen, nu de mensen zeg maar.
We blijven de schulden verder afbouwen en waarborgen reserves voor o.a. de soms onverwachte lasten
van hogere overheden of als buffer voor verdere investeringen in bijvoorbeeld watersnood-beheer. Het
financieel beleid van de stad is daarom maximaal inkomstengerelateerd. We onderzoeken of nieuwe
modellen van crowdfunding verenigingen kunnen ondersteunen om investeringsprojecten op alternatieve
manier te financieren.

61

Naast bovenstaande programmapunten die vanzelfsprekend over de gehele stad gelden en dus ook
in de deelgemeentes (zie de hoofdstukken over ons wijkenbeleid, ruimte en groen in de stad, de
bibliotheekvoorzieningen, de veiligheidsantennes, bereikbaar openbaar vervoer …), willen we ook
op specifieke punten verder vooruit met onze deelgemeenten.
Beitem

In Beitem willen we bij de nabestemming van de kerk en kerkomgeving kwaliteitsvol onderwijs combineren
met een gemeenschapszaal. De studie om de verkeersveiligheid rondom de school (zebrapaden,
fietspaden, voetpaden, …) te verbeteren werd heel recent afgerond door de Vlaamse Regering, en dient nu
te worden uitgevoerd in overleg met de school en de ouders, waarbij we verder inzetten op gerichte
snelheidscontroles op de wegen in Beitem waar dit nodig is en het zwaar vrachtverkeer vermijden door
woonbuurten. We vrijwaren de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke inrichtingen. We nemen met
initiatieven naar het voorbeeld van ‘Roeselare Bloeit’ concrete maatregelen om de lokale economie
(buurtwinkel, horeca, …) in Beitem te versterken. De waterbeheersing pakken we aan rondom de
Babilliebeek en de Sint-Godelievebeek.
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Beveren

De komst van een nieuw ontmoetingscentrum in Beveren moet voor een echte ‘link’ tussen de
Beverenaars zorgen en moet een moderne en open accommodatie voor de Beverense verenigingen
verzekeren, met een nieuw petanqueveld. We zoeken naar synergieën met het nieuwe schoolgebouw en
de kinderopvanginfrastructuur.
Voor onze senioren wordt de inrichting van een nieuwe
rusthuisvoorziening met serviceflats onderzocht. De recente aanleg van het kunstgrasveld waarborgt de
sportieve vooruitgang van Beveren.
De kernversterking van Beveren wordt afgestemd in ontwikkeling met een groene en kwaliteitsvolle
invulling van het bedrijvenpark, waarbij we ook de lokale economie ondersteunen voor een buurtwinkel
naar het voorbeeld van ‘Roeselare Bloeit’. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in Beveren, met gerichte
en mobiele snelheidscamera’s en veilige fietspaden. Het laatste stuk van de Wijnendalestraat wordt
heraangelegd.
De inrichting van bufferbekkens nabij de Krommebeek (bedrijvenpark Beveren),Haagdoornbeek
(Duivigestraat Beveren), Liebeek (Beveren, buiten ring)en de uitbreiding van de 3 bestaande bufferbekkens
(Kapellebeek – Baertsdreef / Kapellebeek Vloedstraat) en de versnelde aanleg van het Krommebeekbos
vergroenen Beveren verder en wapenen ons tegen wateroverlast.
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Oekene

We koesteren de dorpse sfeer en het dorpse uitzicht van Oekene, na de deze bestuursperiode
gerealiseerde heraanleg van de kern. We zetten verder in op verkeersveiligheid langsheen de SintElooiswinkelstraat en de schoolomgeving, en optimaliseren het parkeerbeleid in de Kerkweg. Het
Gemeentehuis en -plein wordt met gerichte ingrepen vergroend, waarbij het plein echter nog steeds als
feest- en ontmoetingsruimte kan fungeren en het gemeentehuis verder verenigingen kan faciliteren, zoals
de erfgoedvereniging of de jeugdverenigingen. Met de komst van AZ-Delta realiseren we verder de
groenverbinding zodat Oekene een rustige woonomgeving kan blijven, waarbij woonuitbreiding beperkt
wordt.
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Rumbeke

De historische omgeving van Rumbeke krijgt verder vorm door het beeldkwaliteitsplan van Rumbeke uit te
voeren. Verenigingen vinden een thuis in het oud gemeentehuis als een wervende bijenkorf samen met
ARhus en OCAR, waar we de binnenplaats vernieuwen. Een doordacht parkeer- en circulatieplan wordt
opgesteld in overleg met de Rumbekenaars en handelaars, zodat ook bij drukbezochte voorzieningen
(voetbal, hockeyclub, schoolomgeving, …) veiligheid, parkeercomfort en respect voor de omwonenden
wordt gecombineerd, met trage verbindingswegen en een veilige schoolroute met fietsstraten. We
besteden aandacht aan een vergroenende verfraaiing van het centrum, waar de jeugdbewegingen welkom
zijn. In de nieuwe woongebieden maken we werk van speelruimte, terwijl het Bergmolenbos versneld
wordt aangelegd, met een uitkijktoren, een fiets- en wandelnetwerk en ruimte voor jeugdactiviteiten. Het
masterplan voor het Sportpark Rumbeke wordt verder uitgevoerd.
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