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Met het eerste zonnetje willen we genieten van 
meer ruimte, groen en wandelen.  Op het Polen-
plein en de Grote Markt werd daarom, door het 
wegnemen van enkele parkeerplaatsen, meer 
plaats gemaakt voor terrasjes en een wandel-
boulevard.  Een goede zaak voor onze horeca en 
voor de shoppers, die kunnen genieten van zuur-
stof in de stad en veilige winkelroutes. 

Deze aanpak kadert in het groen- & pleinen-
plan, dat een grotere visie omvat voor de 
hele stad. Dit wordt binnenkort voorgesteld.  
Mensen samenbrengen en mensen verbinden: 
da’s typisch CD&V !  

lente 
in de stad

www.roeselare.cdenv.be/verenigingen



Noël Demeyere, voorzitter van 
de Roeselaarse sportraad, mocht onlangs 
-samen met de sportdienst- het eerste 
Roeselaars Sportgala organiseren: ‘Meer 
dan 800 Roeselaarse sportievelingen woon-
den in Schiervelde de uitreiking van de 
eerste Sportawards bij. Zovele liefhebbers 
juichten er hun clubgenoten toe, die in de 
bloemen werden gezet. De sterke medewer-
king van de sportdienst van de stad was 
hartverwarmend ’.

Michel Veracx: ‘Als voorzitter van 
de Roeselaarse Klokkengilde ben ik blij dat 
de Stad het idee van de ‘bruggenbouwers’ 
ondersteunt. Met onze gilde werken we al 
jaren samen met diverse verenigingen, tot 
de handelsorganisaties toe. Samen zijn we 
sterker en kunnen we nog veel meer mensen 
laten genieten van elkaars activiteiten.’

Marie-Louise Lust was tot voor 
kort voorzitter van OKRA-Beveren: ‘Ik heb 
me al die jaren met hart en ziel ingezet voor 
onze seniorenvereniging. Ik ben trots op onze 
talrijke leden en de hartelijke activiteiten. Nu 
help ik wat meer achter de schermen, maar ik 
ben blij dat Roeselare verder in de senioren ge-
looft en ons aanmoedigt nog verder aandacht 
te hebben voor kwaliteit.’

Roeselare telt maar liefst 293 
verenigingen. De sportclub, 
het koor of de harmonie, 
de jeugdvereniging, de 
seniorenorganisatie, mensen die 
zich inzetten voor het milieu, het 
gezin of ieders welzijn: zovele 
honderden Roeselarenaars 
kiezen voor de gezelligheid en 
het informele karakter van een 
plaatselijke vereniging.

Zonder onze vrijwilligers zou 
onze samenleving er heel anders 
uitzien, minder warm, minder 
krachtig, minder solidair, minder 
zorgzaam. Die verbondenheid 
willen wij nog sterker 
ondersteunen !

VeRnieuwde ondeRsteuning

Samen met de verschillende adviesraden 
werd een vernieuwde ondersteuning goed-
gekeurd op de gemeenteraad.Voortaan 
kunnen verenigingen genieten van:

• Een structurele basissubsidie 
per vereniging.

• Wie een bijzonder project realiseert, 
geniet van een projectsubsidie.

• Een bijzonder voordelig tarief om 
materiaal te ontlenen bij de stads-
diensten 

samenweRking  
& kwaliteit  Beloond

De ondersteuning beloont bovendien 
elke vereniging die inzet op de kwaliteit 
van haar activiteiten en samenwerkt 
met andere verenigingen in de stad of in 
de wijk. Activiteiten die meer mensen 
laten kennismaken of meedoen met 
de vereniging, die zich inzetten voor 
een verantwoord milieu, veiligheid 
en diversiteit, worden daarbij extra 
gestimuleerd.

Aan de verenigingen wordt ook gevraagd 
om de financiële drempel voor hun acti-
viteiten te verlagen voor mensen met een 
vrijetijdspas, via het toekennen van 50 % 
reductie op het lidgeld of toegang tot de 
activiteiten.  Iedereen telt mee & zo kan 
iedereen ook mee doen! 
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sPoRt VooR allen

BRuggenBouweRs

senioRen VooRoP

extRa steun VooR  
B(l)oeiende VeRenigingen

VouCHeR VooR VeRenigingen

Elke vereniging kan voortaan  
een voucher aanvragen om  
infrastructuur (stadszalen) of 
materiaal gratis te ontlenen. 
 www.roeselare.cdenv.be/verenigingen



extRa steun VooR  
B(l)oeiende VeRenigingen

Met 80 deelnemende straten was 
de ‘Dag van de Buren’ vorig jaar een groot 
succes. Op vrijdag 29 mei vindt de 7de edi-
tie van de Dag van de Buren plaats !  Versier 
je stoel, haal de wijn en frisdrank boven, en 
geniet op straat met je buren van elkaar !   

Deelnemen kan door je in te schrijven tot 
25 mei: www.roeselare.be/wonenenleven/
wijken/dagvandeburen.asp Doen ! 

Het Open Kenniscentrum Al-
brecht Rodenbach (ARhus) mocht recent 
haar eerste verjaardagskaarsje uitblazen.

De ‘nieuwe bib’ werd in het eerste jaar reeds 
goed ontdekt door de Roeselarenaars: meer 
dan 30 % nieuwe inschrijvingen, veel activi-
teiten en ontleners, een drukbezocht leesca-
fé in een bibliotheek waar het niet overal stil 
moet zijn.  De gelegenheidsbar B-ARhus op 
De Munt gaf alvast het goede voorbeeld !  
meer info: www.arhus.be

De eerste techniekclub voor kin-
deren was een groot succes.  Door op jonge 
leeftijd kennis te maken met techniek en 
technologie, ligt de weg open voor een suc-
cesvolle toekomst ! Volgend jaar: nieuwe 
editie! www.techniekclub-roeselare.be
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dag Van de BuRen

VieRen in (B)aRHus

kindeRen & teCHniek

RoeselaRe: festiValstad

De zindering van de stad voelen 
in een fijn festival: in het park, 
op het plein, langs het Kanaal… 

De voorbije jaren organiseerde 
heel wat creatief talent 
gesmaakte en druk bezochte 
festivals in de stad.  

Daar zetten we graag verder op in: de 
Roeselaarse muziekevenementen worden 
voortaan sterker ondersteund. Nieuw is 
dat niet enkel de zomerfestivals, maar ook 
evenementen het hele jaar door een duwtje 
in de rug kunnen krijgen.

Organisatoren die inzetten op duurzaam-
heid ( herbruikbare bekers, een fietspar-
king, …), inhoudelijke acties uitwerken 
met specifieke doelgroepen ( kinderani-
matie, een rolstoelpodium…) worden bij-
komend beloond.

wIJk in aCtie

Sinds dit jaar ondersteunen we met de 
Stad elke wijk die initiatief neemt om meer 
warmte in de wijk te brengen met ‘Wijk 
in actie’.

Niet minder dan 20 wijken doen mee met 
de eerste actie: van kindercampings over 
kerstmarkten, een straatfeest, voordrach-
ten tot een heuse moestuin of een wijk-
krantje,…

Lees het overzicht op www.roeselare.be/
Wonenenleven/wijken/wijkinactie.asp en 
meld je voor 31 oktober 2015 aan indien 
ook jouw wijk volgend jaar een origineel 
reuze-voorstel heeft !

RoeselaRe: een BRuisende  
& feestende stad
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Een denderend feestje organiseren?   
Een buitenspeeldag of een ontspannende 
sportactiviteit  plannen met jouw wijk?   
Een zaal nodig?  Nood aan tafels?  Op zoek 
naar nadars of technisch materiaal ?   
 
Je kan terecht bij de uitleendienst van de stad 
via hun website: www.roeselare.be/Ontspannen/
Verhuurstadsmateriaalen-locaties.asp Men helpt je graag  
bij het huren van tentoonstellingspanelen, masten, podia, 
schraagtafels, stroomgroepen, tuinhuisjes, zittribunes 

Je vindt er ook meer informatie voor het huren van een 
zaal of een lokaal ter beschikking gesteld door de stad.

Bij de jeugddienst kan je bovendien terecht voor micro’s, 
geluidsinstallaties, een beamer, partytent of videcamera.   

Een dagje  Speelstraat organiseren in je buurt, of je voet-
balkunsten verbeteren met een Pannaveld van de stad kan je 
eveneens er aanvragen.

Bij de erfgoedvereniging TERF (www.bieterf.be) vind je 
educatieve koffers over WO I of archeologie, maar ook 
kwalitatief materiaal om te scannen, te projecteren, te fil-
men en te fotograferen.

Grotere materialen nodig? (theaterspots, projectoren…)  
Bij de Provinciale uitleendienst kan je online jouw ma-
teriaal boeken :  www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/
ontlenen/uitleendienst/audiovisueel_materiaal/onlineboe-
ken.

Neem ook eens een kijkje op www.kringloopexpo.be.  
Je vindt er materiaal te huur of te koop voor een prikje!

mateRiaal ontlenen?  
een eigen sPeelstRaat?

ContaCteeR ons:

koen geens in RoeselaRe

Vrouw & Maatschappij Roeselare vroeg aandacht voor meer gender-
evenwicht in de raden van bestuur bij de Vlaamse sociale huisvestings-
maatschappijen. Op 1 januari 2016 moeten minstens 33% van alle 
bestuursleden vrouwen zijn. In de werkelijkheid halen slechts 42% van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen dit cijfer. 58% voldoet hieraan 
niet. Ook bouwmaatschappij De Mandel haalt dit quotum (nipt) niet. 
De Roeselaarse CD&V-vrouwen hopen dat de lat in de toekomst op 50% 
vrouwelijke bestuursleden ligt.

Minister van Justitie Koen Geens was op uitnodiging van CD&V Roese-
lare & Ondernemend Roeselare te gast in Zaal Ter Eeste.  De vele aan-
wezigen, waaronder heel wat advocaten, kregen een eerste inkijk in zijn 
justitieplannen. Hij nam ook ruim tijd om met verschillende mensen in 
gesprek te gaan.  Info over het justitieplan: www.stapvoorwaarts.be

Onze gemeenteraadsvoorzitter bracht een bezoek bij de startdag van de 
Kazou-vrijwilligers.  Met deze foto willen we  alle vrijwilligers  uit onze stad 
symbolisch een hart onder de riem steken. Samen: dat werkt!

Verantw. uitgever: Klaas Keirse - CD&V - Iepersestraat 566  - 8800 Roeselare

Fiche voor organisatoren

info@cdenv.roeselare.be

www.cdenv.roeselare.be

www.goedgezindroeselare.be
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VRIJwilligeRs in aCtie

meeR gendeReVenwiCHt


