
In dit nummer:

• Overstromingen: plan van aanpak

• Einde wegenwerken in zicht:  
terug rust in de stad

• Nieuw zwembad:  
creatief met water

• CD&V dit najaar

Wij zijn er voor jou!

in Roeselare

Luisteren en bijstaan waar 
nodig,dat mag je van CD&V 
verwachten.

Wij-blad  van CD&V-Roeselare jaargang 16 - september 2016

www.roeselare.cdenv.be



Wil je een probleem melden ? 
Laat het ons weten en mail naar info@roeselare.cdenv.be 
Je krijgt snel een antwoord van ons.

Zo mooi bij momenten de zomer 
was, zo onverbiddelijk was de regen 
op 30 en 31 mei voor vele Roeselaar-
se gezinnen. Met de zomeractivitei-
ten op de Grote Markt, de Muntsum-
merspot of het Stationsplein lijken 
die overstromingen voor velen al 
een verre herinnering, toch houden 
ook veel inwoners van Roeselare er 
nare herinneringen aan over. CD&V 
wil de komende maanden het ver-
schil maken, zodat dit niet meer kan 
voorvallen. 

Roeselare overspoeld 

Op 30 & 31 mei werd Roeselare in enkele 
uren tijd letterlijk overspoeld door hevige 
regenval. In 24 uur tijd viel 93,5mm regen/
m², een hoeveelheid die meestal op an-
derhalve maand tijd waargenomen wordt. 
Sinds het begin van de noteringen in 1951 
was nog maar één keer zo’n hoeveelheid 
gemeten, met de hevige regens in juli 2005.

Luisteren en noteren

Burgemeester Kris Declercq kreeg een 
kleine drie maanden na zijn aantreden als 
nieuwe burgervader zo meteen één van 

de grootste natuurrampen uit de stadsge-
schiedenis op zijn 
bord. Samen met 
Schepen Marc Van-
walleghem werd 
zorgvuldig alle scha-
de opgemeten en  
werden de zwakke 
plekken in het sys-
teem blootgelegd. Denk maar aan de Krom-
mebeek, die ondanks bufferbekkens, alle 
water niet kon slikken of aan de Collievij-
verbeek, de Sint-Amandsbeek of de Babil-
liebeek die met overlast te maken kregen.

Tijd voor actie

Samen met de provincie werd nu een  
actieplan opgesteld. Het plan voorziet om 
water al buiten de Ring zoveel mogelijk af 
te remmen en eens binnen de Ring, het 
zo snel mogelijk af te voeren. Oplossin-
gen werden ontworpen voor alle beken, 
van de Kromme- en Kapellebeek over de 
Mandel tot de Regen- en Kazandbeek. Het 
gaat over grotere bufferbekkens, aange-
paste riolen of overstorten, gescheiden 
rioleringen, stuwen, of extra pompen. 
Enkele studies worden nog uitgevoerd, 
de acties starten eind 2016, de rest is in-
gepland  voor 2017-2018 en later.
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ZIJN ER VOOR JOU

  
 
     Kort op de bal 
spelen is én blijft 
ons motto. We willen 
de mensen nog veel 
sneller van dienst zijn 
bij grote én kleine 
problemen.

Burgemeester Kris Declercq

Foto: Stefaan Beel



ROESELARE:  DE RUST 
KEERT STRAKS TERUG

Huis van het Kind

Op zoek naar wie je wegwijs kan maken 
als het over je kind of jongere gaat? Het 
Huis van het Kind is een samenwerking 
van vele organisaties in de stad. Je vindt 
een fijn overzicht op huisvanhetkind.be. 
Een bezoekje kan ook in het Welszijns-
huis, op woensdagnamiddag en vrijdag-
morgen tijdens het spreekuur of op af-
spraak. Gasthuisstraat 10, 051/80 59 00.

 
”Kris Zomert!” Geslaagd

Onder een stralende weekendzon vond 
op 10 september ‘Kris Zomert!’ plaats op 
het Kerelsplein. Ruim 200 mensen teken-
den present voor cowboysteak à volonté, 
een heuse ‘Quiz met Kris’ en de beste  
hitklassiekers van DJ Geert Huyghe. Voor 
de kindjes waren een springkasteel, 
een grimestand en spelletjes voorzien.  
De polonaise door de zaal met de burge-
meester op kop toonde dat het goed was!

Roeselare undercover

Vanaf 29 september vindt een unieke ex-
positie over de Belgische Staatsveiligheid 
plaats in de Directeurswoning. Voor het 
eerst ontbloot de inlichtingendienst haar 
archieven en vertellen spionnen over hun  
werk in oorlogstijden en de geheime 
dienst vandaag. Van  24 oktober tot 
4 december kan jong en oud zelf spi-
oneren met een uniek interactief 
spel in het centrum van onze stad! 
 
meer info: www.dedirecteurswoning.be

De stad heeft de afgelopen jaren een 
ware metamorfose ondergaan. Een  
inhaalbeweging was nodig en de in-
spanningen vragen veel geduld van jou 
als burger, dat beseffen we als CD&V 
heel goed. Maar het einde komt in zicht. 
We geven je een overzicht.

Van Spillebad tot Noordlaan:  
vernieuwd met kerst

De Westlaan is reeds herschapen tot groene 
boulevard met veilige fietspaden. Het kruis-
punt Noordlaan-Brugsesteenweg is het laat-
ste puzzelstuk op de verbindingsas. Elke 
woning krijgt er momenteel een gescheiden 
riolering waarbij regenwater en afvalwater 
worden gesplitst. Het kruispunt zelf wordt 
voorzien van slimme lichten die zorgen voor 
een vlotte doorstroom van het verkeer. Be-
houdens al te fel winterweer zal de ring van 
Spillebad tot Brugsesteenweg eind dit jaar 
afgewerkt zijn. 

Kattenstraat fietsstraat

Midden 2017 wordt de Kattenstraat de eer-
ste fietsstraat van de stad. Fietsers krijgen er 
meer ruimte. Auto’s zullen de straat wel nog 
kunnen inrijden. Momenteel is de riolering 
op het kruispunt met de D. Merghaertstraat 
volledig aangelegd. Over een maand zal het 
kruispunt terug open zijn voor het verkeer.  
Lees meer op www.roeselarebereikbaar.be. 

Mobiliteitsplan 2030

De grote inhaalbeweging zorgt voor ongemak-
ken, maar het einde van deze inhaaloperatie 
is in zicht. Er wordt naar gestreefd om tegen 
midden 2017 alle grote werven af te ronden. 
De volgende uitdaging is om een nieuw Mo-
biliteitsplan voor de stad uit te werken. In dit 
plan wordt de visie op mobiliteit voor de ko-
mende 15 jaar uitgetekend. Er wordt ingezet 
op een duurzamer parkeerbeleid, meer fiets-
infrastructuur en ook de relatie tussen mobili-
teit en leefmilieu komt aan bod.

KATTENSTRAAT
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COLOfON
 
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!

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/wordlid

De Groep Sportoase start eind dit jaar met de bouw van een volledig nieuw 
zwemparadijs op Schiervelde. Alle sportievelingen, zowel individueel als in 
clubverband, kunnen er terecht voor tal van sporten.

Het uitgebreide zwemgedeelte met een sportbad van 25 op 21 meter met 8 competitie-
banen wordt aangevuld met een instructiebad van 8 op 12.5 meter en een heuse duikto-
ren van 3 meter. Twee baantjes worden altijd voor de baantjeszwemmer voorbehouden.  

 
Het recreatieve gedeelte bestaat uit een golfslagbad, wildwaterkreek, waterversnel-
lingen en een wellnesszone met sauna en stoombad. Uitdagende glijbanen zoals de 
Tube Slide en de Duo Racer, de eerste duoglijbaan in de Benelux, zorgen voor extra 
actie. Naast een ruime fitness voorziet Sportoase ook een ruim aanbod aan “up-to-
date” dans- en groepslessen. De horecaruimte met zonovergoten buitenterras en uit-
gestrekte speeltuinzone slaat de brug naar de natuurlijke schoonheid van de Mandel-
vallei vlakbij. De ruime openingsuren zorgen voor 362 dagen zwemplezier op een jaar. 

Opening van het nieuwe bad is voorzien tegen de zomer van 2018!

NIEUW ZWEMBAD
Stad Roeselare en Sportoase springen samen in het bad! 

Nog tot eind oktober is JONGCD&V op 
zoek  naar de Verloren Hoek.  
 
Lees meer op de Facebookpagina van 
JONGCD&V Roeselare

Op 1 oktober organiseert Vrouw & 
Maatschappij Roeselare haar jaarlijkse 
quiz. Ook van  de partij?

www.roeselare.cdenv.be/quiz

De Roeselaarse CD&V-senioren waren 
met een ruime delegatie aanwezig  in 
Leuven op  de  viering van 25 jaar CD&V-
seniorenwerking. 

www.roeselare.cdenv.be/senioren

op

VAN DE PARTIJ ROESELARE

Zowel de sportieve 

als de recreatieve 

zwemmers zullen 

zich echt kunnen 

uitleven.

Schepen Nathalie Muylle


