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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 Rumbeke-

sportcampus ; 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 cohesie-

versterkende 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-en-

omgeving/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.  

https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/groen-en-omgeving/klimaat-energie-en-duurzaamheid/klimaatswitch-vanrsl
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/groen-en-omgeving/klimaat-energie-en-duurzaamheid/klimaatswitch-vanrsl
https://www.roeselare.be/nieuws/roeselare-maakt-werk-van-betere-lucht
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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. 

  


