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Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.

Griet, nathalie, kris
klaas & tom
brengen mensen samen
onze kandidaten voor een sterker Vlaanderen

Daarom zet CD&V in op sterke lokale
projecten, ook in Roeselare. De bevolking is de afgelopen jaren stevig gegroeid.
De kaap van 60.000 Roeselarenaars is in
zicht. Deze groei vroeg een uitbreiding van
bepaalde diensten. Deze uitbreiding kon
pas echt slagen dankzij een goede samenwerking tussen de stad en de Vlaamse, federale overheid en ja, zelfs het Europese
niveau.
In Roeselare denken we onder andere
aan de uitbreiding van de kinderopvang,
de verfraaiing van de stationsbuurt, de
vernieuwing van de Westlaan, de bouw
van de nieuwe kliniek AZ Delta, de uitbreiding van onze woonzorgcentra...
Zonder samenwerking met de hogere
overheden zou onze stad er niet zo fraai
uitzien! Net daarom is het van belang om
te kiezen voor lokale beleidsmakers met
sterke netwerken in Brussel.
Op 25 mei vragen we dan ook uw stem
om onze inspanningen voor Roeselare en
haar deelgemeenten verder te zetten. Een
stem voor CD&V maakt het verschil in uw
buurt!
CD&V-parlementsleden Griet Coppé en
Nathalie Muylle trokken, stevig geworteld
in Roeselare, wekelijks naar Brussel om
de Roeselaarse belangen te verdedigen.
Schepen Kris Declercq doet dag in, dag
uit hetzelfde. Deze CD&V-ploeg denkt op
25 mei ook aan de toekomst & schuift een
sterke ploeg naar voor met jonge talenten:
nationaal JONGCD&V-voorzitter Tom Vandenkendelaere en lokaal CD&V-voorzitter
Klaas Keirse.

Sterkere ondernemers
voor een sterkere stad

Sterkere gezondheidszorg
Sterkere mensen
de Vlaming ligt wakker van zijn gezondheid. Hij heeft vertrouwen in de kwaliteit
van onze gezondheidszorgen, maar vreest dat ons systeem op termijn onbetaalbaar wordt. een terechte zorg. als Cd&V
willen wij prioritair inzetten op kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg. dit
vraagt keuzes, ook in roeselare.
Ook in ons ziekenhuisaanbod willen we
flexibel inspelen op de groeiende zorgbehoeften. AZ-Delta heeft zowel met het Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen als
het Stedelijk Ziekenhuis sterke troeven die
ook complementair zijn. Dat houdt o.m. in

Roeselare is van oudsher een handelsstad met een bruisende winkelkern & gedurfd ondernemerschap. Samen zorgen ze
voor veel tewerkstelling. Deze combinatie
is onze kracht & krijgt van CD&V de volle
steun. Kris Declercq: "We willen elk vrij
initiatief voluit ondersteunen vanuit de stad.
Tot in Brussel als het kan, tot Europa als het
moet." Samenwerken met Europa leidt tot
mooie realisaties zoals bv. ons Huis van de
Voeding. Tom Vandenkendelaere: "De agrovoedingssector is belangrijk voor Roeselare
en staat hoog op de Europese agenda. Ik wil
aan die dossiers aandacht besteden."

dat een innovatief en patiëntgericht ziekenhuisconcept op twee campussen wordt uitgebouwd. “Het nieuwe fusieziekenhuis AZDelta mikt in de eerste plaats op kwalitatieve
en toegankelijke zorg voor elke patiënt”,
volgens Parlementslid Nathalie Muylle,
“waar de publieke partner ook mede zal
instaan voor de maatschappelijke verantwoording van de medische zorg in de regio”.
“Zonder Europees, federaal en Vlaams geld
was dit project niet mogelijk geweest”, zegt
nationaal jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere, “ de ambitie van het ziekenhuis
ligt dan ook verder dan de eigen regio”.

Frisse stationsbuurt,
waar mensen elkaar
ontmoeten
Het vernieuwde busstation bewijst reeds
zijn diensten: op de eerste lentedagen was
het vernieuwde stationsplein al een trekpleister voor een gezellig terrasje.

Samen onze mobiliteit versterken.
Het Roeselaarse station: een bewijs van de goede samenwerking van de stad
met de Vlaamse overheid en zijn verschillende partners. Klaas Keirse: "Onze
pendelaars en studenten kunnen met een goed gevoel de trein op, en binnenkort
ook met een rechtstreekse verbinding het binnenland in."

4meer nieuws over onze 5 kandidaten op www.roeselare.cdenv.be

Vanaf januari ’15 wordt het stationsgebouw
gerenoveerd en opgeschoven met 25 meter
richting Stationsdreef.
Meer groen, zitbanken en een waterpartij
onder het viaduct van de Ardooiesteenweg
zal het plein nog aangenamer maken dan
het nu reeds is.

nieuwe Westlaan:
mooie promenade
met Vlaamse steun

Binnenkort start van Fase2 van de verfraaingswerken
Schepen en Vlaams parlementslid Griet Coppé toont CD&V-voorzitter Klaas
Keirse het afgewerkte deel van de vernieuwde Westlaan. Dankzij Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, kan de tweede fase
binnenkort aanvangen. Halfweg dit jaar wordt het stuk tussen de Weststraat en
de Gashuisstraat aangepakt. Sterke relaties leiden tot een sterker Roeselare!

De Westlaan lag er aan het begin van de
Vlaamse regeerperiode (2009) troosteloos bij: kapotgereden banen, onveilige
fietspaden. De Vlaamse overheid tastte
diep in haar buidel om de Westlaan om te
toveren van een grijze stadsring tot een
aangename boulevard. De Westlaan heeft
nu een groene middenberm met bloembollen en Carpinusbomen, die fijn stof uit
de lucht halen. De Westlaan werd ingericht als centrumboulevard waar fietsers
op ieder kruispunt veilig kunnen oversteken.Ook de nutsleidingen en de riolering
werden aangepakt.

kenniscentrum
Arhus
boeken brengen
mensen samen
ARhus vormt het sluitstuk van het stadsinbreidingsproject De Munt in Roeselare.
ARhus is meer dan zomaar een bibliotheek,
het is een open leercentrum waar iedereen
terecht kan. We willen er creativiteit koesteren en ondernemerschap stimuleren. Een
open huis waar men naast de vertrouwde
boeken en cd’s, ook terecht kan voor een
concert of een lekkere koffie. ARhus is er
van en voor de Roeselaarnaar en we mogen
fier zijn op deze verwezenlijking in het hart
van de stad. Maar we willen er niet alleen
voor Roeselare zijn. We hebben de ambitie
om een toonaangevend model te zijn voor
Vlaanderen.

Sterke samenwerking, het kan!
Schepen Nathalie Muylle en Schepen Kris Declercq , respectievelijk voorzitter van ARhus en schepen van cultuur zijn beiden de drijfveer achter
het nieuwe ARhus-project: “ Zonder een belangrijke financiële bijdrage
van de Vlaamse Regering was dit project niet te realiseren. Samen delen
we de visie van levenslang en levensbreed leren.”

Stemmen voor Cd&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Het nieuwe busstation, de bluebikes & de
stationsbuurt kregen Vlaamse steun.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Het nieuwe AZ Delta staat in de steigers
met Europese, federale & Vlaamse steun.

De Westlaan werd heraangelegd als centrumboulevard met Vlaamse steun.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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