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Klaar voor
de zomer in de stad!
Ontdek wat Roeselare voor jou
deze zomer in petto heeft.
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Omnistadium

Met de sportkooi
aan het station brengen we sporten nog
dichter bij de mensen
Straks is er écht geen
excuus meer om niet
in actie te schieten.
Schepen José Debels

Hockey & rugby

11,18x20,57x4,34m met gang optie 2
Tegen het begin van het nieuwe sportseizoen worden een aantal kunstgrasvelden
aangelegd. Op de sportsite Onze Kinderen
wordt een hockeyveld aangelegd waarop
de intussen bijna 300 leden tellende hockeyclub de stick en bal naar hartenlust
kunnen gebruiken. Op diezelfde Onze Kinderen wordt ook een natuurgrasveld voor
de Rugbyclub aangelegd. Je leest het goed:
sportieve en gedreven vrijwilligers hebben
ervoor gezorgd dat deze nieuwe sporten in
Roeselare een vaste stek krijgen.

Kunstgras
Dat de voetbalclubs ook een forse ledengroei kennen, zal je niet verwonderen. Om
de speelcapaciteit te verhogen worden op
de 3 grote sportsites kunstgrasvelden aangelegd. In Beveren, op Schiervelde en straks

ook in Rumbeke kan je dus straks sjotten op
kunstgras!
Op De Ruiter komt er tegen eind dit jaar ook
extra sportruimte in de omgeving van de
stedelijke begraafplaats. Daar krijgt Schuttersvereniging St. Michiel zijn stek en komt
er een Dojo voor de gevechtssporten. Daarbij leggen we ook een terrein voor hondentraining aan.

Sportkooi
Ook de recreatieve sporter komt aan zijn
trekken. Aan het station wordt een sportkooi gebouwd voor basket en voetbal.
Langs het groene lint van het Stadspark
tot Schiervelde zal je je conditie kunnen
testen op een fito-meter parcours. Samen
met het nieuwe zwemcomplex op Schiervelde, de Finse looppiste
op het sportpark Rumbeke, outdoor fitnesstoestellen en loopcircuits is er straks écht
geen excuus meer om
niet in actie te schieten! Schepen José Debels wil alvast het goeie voorbeeld geven.

Heb je zelf een voorstel voor onze stad?
Laat het ons weten en mail naar info@roeselare.cdenv.be
of neem deel aan één van onze Toerkomstateliers!
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Meer info op www.jijmaaktroeselare.be

TrAX, Toffe Plek in een
‘geeSTig’ roeSelAre
KRIS ZOMERT!

CD&V kiest bewust voor sterke plekken
in de stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich creatief helemaal kunnen
uitleven. TRAX is net zo’n plaats. Het is
de nieuwste plek voor ontmoeting en
cultuur in onze stad.
Waar vroeger de goederenstatie haar plaats
had, zoals die in de volksmond heette, ontstaat daar nu een plek waar alle creatievelingen #VANRSL hun hart kunnen ophalen. De
bar, ontmoetingsruimte en zaaltjes voor vergaderingen en optredens zijn al langer klaar.
De eerste feestjes in de geluidsdichte CLUB
zijn ondertussen ook een feit.
Maar liefst 133 verschillende verenigingen
vonden al hun weg ernaartoe. Van De Stikmadammen over Izegem Skate, Jong Kazou tot
en met Bouger Bouger of de Landelijke Vrouwengilde... TRAX valt duidelijk in de smaak.
Maar dé absolute blikvanger is en blijft toch
het gratis TRAX-festival dat vrijwilligers er
jaarlijks met de steun van onze cultuurdienst
organiseren. Afspraak dit jaar op 2 september!

En s-trax?
Straks komt Trax trouwens helemaal tot ontplooiing: een grote zaal is in de maak, met
mogelijkheden zat voor toneel, concerten,
dansfestivals met tot 500 zitplaatsen of 1100
staanplaatsen. Het sluitstuk wordt de aanleg
van een skatepark waar Dirk Lievens als gemeenteraadslid en huidig cultuurschepen al
jaren voor ijvert. In april 2018 is het einde van
de werken voorzien. Wij zijn alvast even benieuwd als jij!
Street-Art
Wie aan de Roeselaarse brandweer voorbijkomt, moet even op hun koer binnenkijken.
Street-art moet niet altijd van Brussel komen.
Ook talent van eigen bodem, zoals Filip Cardoen, kan er wat van. Hij schilderde De Tijd
Vliegt met een knipoog naar Michelangelo, én
met vijf Roeselarenaars erin verwerkt. Herken
jij de gezichten van Albrecht Rodenbach, Jempi Monseré, Juul Plastiek, Odiel Defraeye en
Emiel Carbon? Die laatste was als Roeselaarse
brandweerman met zijn 107 jaar ooit de oudste brandweerman van België!.

Op zondag 3 september viert Burgemeester Kris zijn tweede ‘Kris Zomert’. Dit jaar
gaat het feest door vanaf 11:30u in de
Nieuwe Deure in Beveren. Een aperitief,
uitgebreide BBQ en taartbuffet staan op
het menu, een persoonlijke uitnodiging
valt binnenkort in de bus. Voor de allerkleinsten is er een springkasteel en
een grime-stand. www.kriszomert.be

1 jaar EUTOM
Sinds juni vorig jaar heeft ons Europees
Parlementslid Tom Vandenkendelaere
een Europees kantoor in de Manestraat.
Het kantoor is een informatiepunt voor
alles wat Europa aangaat. Straks op reis
en vragen over roaming? Of tips over een
Europese hoofdstad nodig? Spring zeker
eens binnen! Vanuit het kantoor organiseren we ook bezoeken aan het Europees
Parlement in Brussel of in Straatsburg.
Volg Tom via: www.eutom.eu

#JIJMAAKTROESELARE
Op donderdagavond 29 juni organiseren
we ons tweede Toekomstatelier. Dat
atelier draait helemaal rond technologie
en mobiliteit. Google-starter van het jaar
én Roeselarenaar Nicolas Deruytter van
Datatonic komt ons inspiratie bieden.
Kom mee denken & lees alle details op
www.jijmaaktroeselare.be
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SPEElGoED VooR AllE KInDJES

Ontdek ‘GOED’, de nieuwe speelotheek
Nieuw speelgoed kopen is niet voor iedereen financieel haalbaar en door
speelgoed te lenen, help je de afvalberg verkleinen. Daarom lanceert Zorgbedrijf Roeselare een uniek concept om anders met speelgoed om te gaan.
‘GOED’ is de naam van de nieuwe speelotheek gelegen in de Noordstraat 155.
Bij ‘GOED’ staan maatschappij en ecologie centraal. Naast het lenen van speelgoed
krijgt kapot speelgoed er namelijk een tweede leven.
‘Creatieve vrijwilligers én bewoners van onze woon-zorgcentra helpen mee in de ‘restauratie’ van het speelgoed’, zegt Bart Wenes, voorzitter van het Zorgbedrijf.
De speelotheek blijft zich ook inzetten voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte,
maar ook voor bijvoorbeeld mensen met dementie. Een abonnement om speelgoed
te lenen kost slechts € 2,50, maar is gratis voor abonnees van Arhus en kinderen tot 18
jaar.
Openingsuren speelotheek: iedere woensdag 15u-18u en zaterdag van 10u-12u.!

‘Goed’ wil speelgoed
delen: een uniek
concept om anders
met speelgoed om
te gaan
Schepen Bart Wenes
Colofon

Heb jij nog meer voorstellen voor een
geslaagde zomer in Roeselare?

Heb je een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&Vwerking in onze stad?
Of heb je een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de dialoog met ons aan!

Zie je jezelf meewerken op inhoudelijk
vlak of met de organisatie van één van
onze komende toekomstateliers?
Kriebelt het om mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen?
We geven je graag meer informatie!
Contacteer ons:
op info@roeselare.cdenv.be.

VAN DE PARTIJ

Jouw lokale contactpersoon:
Jannick De Poorter,
Voorzitter CD&V Roeselare
info@roeselare.cdenv.be
Volg ons op onze website:
www.roeselare.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvroeselare
Doe mee met CD&V:
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:

www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/lid-worden/

ROESELARE
ROESELARE

