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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 
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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. 

  


