ROESELARE
» VERDER VOLUIT Vooruit

Jouw Roeselare
verder vooruit »

OLTEGOARE
VOORUIT »
Roeselare is een werve(le)nde stad. Waar we initiatief nemen, ontmoeten,
rusten en zorgen voor elkaar. Binnen en buiten de wijk, met alle leeftijden en
culturen. ‘Oltegoare’ willen we verder vooruit.
LEKKER STADSWATER VAN ‘T VAT

SAMEN NEDERLANDS LEREN

NIEUW SKATEPARK OP TRAX

ZILVEREN GENERATIE KOESTEREN

Jong en zilver
Jonge mensen willen we jong laten zijn en leefruimte geven. We koesteren
de ervaring van onze zilveren generatie en maken onze stad toegankelijker
voor minder mobiele mensen of voor de papa of mama op stap met de
kinderwagen.
Respectvol samenleven
Roeselare groeit en is een waarde(n)volle stad waar iedereen zich thuis kan
voelen. We zetten voluit in op taallessen, routes naar werk en integratie van
nieuwe Roeselarenaars. Samen delen we waarden en talenten om respectvol
samen te leven.
Iedereen telt mee
Elke Roeselarenaar verdient volop gelijke kansen. We zien achterom naar
iedereen wie het nodig heeft en bestrijden armoede.

VEILIG VOORUIT »
Een veilig Roeselare is een basiszorg voor iedereen. Ook al zijn de
misdrijfcijfers door sterk politiewerk gedaald tot bij de laagste van de
Vlaamse centrumsteden, soms voelen mensen zich nog onveilig.
De recente versterking van het aantal wijkagenten en de uitbreiding
van onze gemeenschapswachten tot 6 moet verdergezet worden.
Samen met de deradicaliseringsambtenaar en straathoekwerkers
kunnen zij echte stadsmariniers zijn, met een nultolerantie voor
drugs, snelheidsduivels en zwerfvuil. Meer camera’s en duidelijke
boetes zijn noodzakelijk voor een leefbare en nette stad.
Ook watersnood, droogte of brand kunnen voor onveiligheid
zorgen. De verdere uitvoering van het waterbeheersingsplan en het
optimaliseren van onze brandweer zijn onze prioriteit.

SLIM VOORUIT »

Een ‘smart city’ of slimme stad zijn we door onze technologie
duurzaam in te zetten. Vele van onze jonge bedrijven zijn zo’n
slimmerds#vanRSL. Ze maken het mogelijk om straks met sensoren
de verkeersdrukte of de luchtkwaliteit te meten, ons gratis Wifisysteem uit te breiden, watersnood mee in kaart te brengen of
met een eigen stads-app jouw stadhuisdocumenten onmiddellijk te
verkrijgen.
We koesteren bovendien ons onderwijs, evenwichtig gespreid over
de stad, met respect voor het DNA en de geschiedenis van elke
school, maar klaar voor de toekomst.

“Door de komst van ARhus
heb ik eindelijk een rustige
werkplek gevonden midden
in de stad. Ik noem het
mijn tweede living.”
Marjoleine Delva
onderzoekster

VOORUIT IN EEN
AANTREKKELIJK
RSL»
Onze snelgroeiende stad heeft nood aan rustpunten. Met een beschermplan
voor mooie stadsgezichten en erfgoed en een kwaliteitskamer voor
aantrekkelijke architectuur moet een evenwicht bewaard worden bij nieuwe
bouwinitiatieven.
Tegelijk willen we van wijken -die een herwaardering nodig hebbenzoals Krottegem, echte ‘krachtgebieden’ maken waar we investeren in
de heraanleg van de wegen, verlichting en pleinen. De omgeving van De
Spil kan een echte cultuurbelevingssite worden met groen en ruimte voor
startende ondernemers.
Door het water in de stad opnieuw een zichtbare plaats te geven, creëren
we zuurstof: zwem je straks mee in de Mandel? Genieten we op een
zomeravond aan een amfitheater bij de Ronde Kom? Of flaneer je straks
liever op de wandelboulevard aan het Kanaal?
VROEGER

VERNIEUWD

VROEGER
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“Roeselare telt 20 procent appartementen, minder dan andere centrumsteden. Het probleem is niet de verdichting, maar de esthetiek ervan en
het respect voor de verwevenheid met
stadsgezichten.” Jan Tyvaert, architect

CREATIEF EN SPORTIEF
VOORUIT »

Nieuw hockeyplein Rumbeke

Roeselare is een echte talentenstad. Met een muziekcentrum op TRAX
kan het culturele aanbod versterkt worden voor jonge clubbers en zilveren
rockers. Nieuwe evenementen moeten van Roeselare een echte festivalen belevingsstad maken. Wanneer komen de parkconcerten terug? En de
Rodenbachstoet?
Onze sport- en cultuurverenigingen willen we nog sterker blijven
ondersteunen, zowel financieel als qua huisvesting (zoals extra
sportruimte, opslagplaats voor verenigingen...). Na de gebouwen
investeren we volop verder in mensen. Betaalbaar voor iedereen en met
respect voor onze eigen Roeselaarse volkscultuur en erfgoedgeschiedenis,
zoals in KOERS, museum van de wielersport.

Wij kiezen voor CD&V »

De CD&V-lijst is erg vernieuwd & telt maar liefst 23 nieuwe gezichten.
Waarom die keuze? Simpel. CD&V kiest niet voor polarisatie en is een
betrouwbaar merk met ervaring dat Roeselarenaars wil verenigen.
Als stadspartij kiezen we voor duurzaamheid en thema’s die zowel
voor jonge als oudere mensen belangrijk zijn: betaalbaar wonen, veilig
verkeer, werk in eigen stad…
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“Een nieuwe polyvalente
sportzaal is een must
voor Roeselare.”
Noël Demeyere, sportkrak

“De renovatie van het
wielermuseum is zoals een
goeie slow: het tempo lijkt
traag, maar de beleving is
intens, en nadien hou je er
een zalig gevoel aan over.”
Pascal Delheye, salsaleraar

“De subsidies voor
jeugdbewegingen
verdubbelen? Uitstekend
idee! En een jeugdherberg
in Rumbeke?”

Eduard Delputte, Jeugdleider

KROTTEGEM LEEFT!

ONZE WIJKEN
VERDER vooruit »
Je wijk helpt je vooruit. Van het geleende ei bij de buur, over de speelstraat
en de zomerbarbecue tot de samenwerking bij watersnood. Een systeem van
wijkbudgetten, beheerd door de wijkraad, kan meer inspraak en versterking van de
wijk verzekeren.
We zetten verder in op de inrichting van wijkantennes, waar de wijkagent, de
gemeenschapswacht en de buurt nauw de vinger aan de pols houden.
In onze deelgemeenten willen we het eigen karakter en de sfeer ervan vrijwaren.

‘“Als ‘mooimaker’ steek ik zelf geregeld
de handen uit de mouwen. Gelukkig is
door een gerichte aanpak de buurt al
veel netter geworden.”
Didier Dejonghe,
bewoner Krottegem

“Met het Groenpark-comité
werkten we met de stad een
watersnood-preventieplan uit, van
zandzakcontainers tot keermuren.
Wijkwerking werkt.”
HULP BIJ WATERSNOOD

Petra Willems,
bewoner Groenpark

5XPEHNH

“Door het bordurenplan is het
makkelijker om ons te verplaatsen
met de rolstoel naar de bushalte
of naar het woonzorgcentrum.”
VEILIG VERKEER
SCHOOL “DE VLIEGER”

Karla Buffel en Bart Andries,
bewoners Rumbeke

BORDURENPLAN
RUMBEKE

%HLWHP
“De verkeersveiligheid aan
de school moet een prioriteit
zijn. Maar ik zie ook uit naar de
nieuwe gemeenschapszaal bij
(of in?) onze mooie kerk.”
José Carbon,
bewoner Beitem

BEITEM-KERK
BLIJFT VERENIGEN

%HYHUHQ

“Mijn klanten genieten straks
op een terras in het groen,
wat een goede zaak is. De
deur staat open als binnenkort
het nieuwe wijkhuis opent!”

VERGROENING
BEVEREN-CENTRUM

Filiep Lievens,
Café Bourgondisch Kruis, Beveren

“De verfraaiing van de dorpskern
en de schoolomgeving zijn uitstekend voor de verkeersveiligheid.
Nu nog de fietspaden verder aanpakken !”

Dirk Laverge,
bewoner Oekene

2HNHQH
VEILIG VERKEER
SCHOOL “DE ARK”

VERFRAAIING
CENTRUM OEKENE

GEDREVEN
VOORUIT »
Welvaart en werk in eigen streek gaan in Roeselare hand in hand. We willen ons
profiel als ondernemersstad verder aanscherpen vanuit onze sterktes: als Vallei
van de Voeding, gezondheidsknooppunt en vernieuwende industrie, waarbij
we oog hebben voor duurzame bedrijvenparken en het aantrekken en behouden
van talent in de streek, met de komst van het grootste West-Vlaamse VDABopleidingscentrum naar Roeselare.
Ook in digitale tijden versterken we de marketing van Roeselare als shoppingen horecastad bij uitstek, met gerichte maatregelen die leegstand ontraden,
goedkoop parkeren en wervende evenementen. Overdekken we de Ooststraat?
Wie volgt onze Roesel-route met eigen streekproducten?

“Roeselare trekt terecht de kaart van
ondernemersvriendelijk te zijn: weinig
hindernissen creëren is essentieel voor
onze lokale economie.”
Patrick Maselis, Mulder Foods

“Met het horecamanagement werkten we
een terrassenvriendelijk beleid uit.”

Claude Vanbesien, Café Den Arend
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GEZOND
VOORUIT »
Als we gezonde lucht in Roeselare willen, moeten we duidelijke keuzes
maken. Durven we resoluut inzetten op minder vervuilende auto’s zodat er
minder fijn stof is? Trekken we het Sterrebos door over de ring waarbij we
verder investeren in het 30ha grote stadsrandbos, net zoals het Beverense
Krommebeekbos?
De vergroening van de binnenstad willen we ook in de deelgemeenten
doorzetten, van tegeltuin tot wijkoase. Nultolerantie voor zwerfvuilovertreders maakt van Roeselare een nette stad, waar duurzame energie
centraal staat. Al ligt het echte warmtenet nog steeds boven de grond: bij
onze vele vrijwilligers en onze uitstekende gezondheidszorg.

Het vernieuwde Park Vandewalle

Duurzaam warmtenet

Stadsrandbos

De nieuwe AZ-Delta site in Oekene
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Een vergroende Westlaan

VLOT VOORUIT »

Met 30.000 auto’s die zich in onze straten banen, is een vlotte
mobiliteit een uitdaging.
Na de 33 km gerealiseerde nieuwe fietspaden, moeten we
verder resoluut investeren in fietsveilige verbindingen. We
voeren de visie van het mobiliteitsplan daarmee uit: met een
nieuw circulatieplan voor de binnenstad, van Station tot kleine
Ring, fietstunnels- en bruggen nabij de spoorweg en elektrische
klokvaste mini-busjes of watertaxi’s van de randparkings van de
stad als alternatief openbaar vervoer. We streven bovendien naar
40% openbare LED-verlichting.
Maar ook de auto moet haar weg blijven vinden naar het
stadscentrum, in het bijzonder voor minder mobiele mensen
die kunnen genieten van een dichtbij-parking, roltrottoirs en
fiets-oplaadpalen. Slimme camera’s kunnen het verkeer beter
geleiden en ingezet worden voor de veiligheid.

“De nieuwe
Westlaan is een
mooi visitekaartje
geworden voor
onze stad.”
Tine Vergote,
Bloemen Tine
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“Het gratis 30 min
Shop&Go parkeren
is populair bij mijn
klanten.”

Ellen Bentein,
Gastro Fish

“De fietser is door onze
goede samenwerking
met de stad reeds prins
geworden. Hopelijk straks
ook Koning Fiets!”
Rita Jonckheere,
Fietsersbond

SAMEN VOORUIT »
vlnr : Marc Vanwalleghem | Dirk Lievens | Nathalie Muylle | Kris Declercq | Bart Wenes | José Debels | Griet Coppé

Verantwoordelijke uitgever: Jannick De Poorter, Lodewijk van Velthemstraat 6A, 8800 Roeselare

Beste mede-Roeselarenaar

We wonen graag in ons Roeselare. Een echte stad van ‘maat-werk’.
We groeien snel. De voorbije jaren hebben we op veel vlakken inspanningen
geleverd. Moedig waar het nodig was, maar steeds eerlijk, luisterend en in
team.
Er is nog werk aan de winkel!
En dat vraagt nieuwe, heldere keuzes. Op zoveel domeinen, die we in dit
boekje even aanbrengen. Om jouw advies te vragen over hoe Roeselare een
aantrekkelijke stad kan blijven om te wonen. Waar we rust en werk vinden,
familie en vrienden ontmoeten, veilig en gezond wonen, ons comfortabel kunnen verplaatsen, met een bereikbaar en betrokken stadsbestuur.
Voor die leefkwaliteit willen wij verder vooruit. Met jouw ideeën kan dat!
We komen graag langs om ze te horen, we lezen je graag om je te beluisteren.
Kris Declercq
Jouw burgemeester

Met dank aan Stefaan Beel, Liesbet Claerbout, Marc Wallican,
Donald Deblaere & Bart Jaques voor de foto’s in dit magazine
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Onze CD&V-Ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
1. Kris Declercq | 2. Astrid Deceuninck | 3. Tom Vandenkendelaere | 4. Nathalie Muylle | 5. José Debels
6. Bart Wenes | 7. Dirk Lievens | 8. Margot Wybo | 9. Mieke Vanbrussel | 10. Matthijs Samyn
11. Stefaan Van Coillie | 12. Caroline Martens | 13 Ria Vanzieleghem | 14. Sander Braeye
15. Stephanie Davidts | 16. Jan Hamers | 17. Sofie Stragier | 18. Thomas Witdouck
19. Kourosh Mohammadi Moaf | 20. Martijn Snaet | 21. Aline Soetaert | 22. Lieven Debrabander
23. Andel Lefever | 24. Stijn Lefevere | 25. Kathleen Bossu | 26. Thierry Bouckenooghe
27. Jannick De Poorter | 28. Rina Arteel | 29. Katrien Rogiers | 30. Lina Rojas | 31. Peter Patteeuw
32. Geert De Blauwe | 33. Ann Vancoëllie | 34. Francis Debruyne | 35. Veroniek Desender
36. Greet Verhelle | 37. Geert Huyghe | 38. Marc Vanwalleghem | 39. Griet Coppé

Contacteer ons op:
www.roeselare.cdenv.be
info@roeselare.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvroeselare

