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Als dé centrumpartij bij uitstek gelooft CD&V in de kracht van mensen en een verbonden 

Roeselare, waar iederéén meetelt.  ‘Community-building’ heet dit vandaag. Het is een essentieel 

deel van het DNA waar CD&V voor staat.  We kijken achterom naar wie het moeilijk heeft en 

bestrijden armoede en eenzaamheid. Roeselare moet open staan voor iedereen, voor de jonge en 

de zilveren generatie, gezinnen in al hun vormen, met maximale kansen tot integratie voor nieuwe 

bewoners.   

Een positieve instelling zorgt voor enthousiasme, doet mensen initiatief nemen, verdeelt de lasten 

over vele schouders en sluit niemand uit.  CD&V gelooft dan ook niet in het wij/zij denken of 

bewust polariseren maar integendeel in de kracht van mensen samenbrengen.  

Ook in de vorm van besturen willen wij dat ‘Roeselare spreekt’ op alle mogelijke manieren.  Onze 

wijken vervullen hierin een cruciale rol. 

 

Onze prioriteiten 

 Wijken besturen mee 

 Buurt- en wijkcomités laten evolueren naar Buurt of Wijkraad, met eigen budget 

 Huizen van de Vrijwilliger 

 In dialoog 

 Strijd tegen eenzaamheid/vereenzaming 

 Extra aandacht voor jongeren 

 Steun buurtwinkels via “Roeselare bloeit” 

 Toegepast wijkenbeleid : nieuw elan voor Krottegem via de 6 speerpunten van ‘Krachtgebied 

Krottegem’  

 Iedereen telt mee 

 Hulp voor alleenstaanden en éénoudergezinnen 

 Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verbeteren via o.a. uitrol Bordurenplan 

 Uitvoering engagementen in het Regenboogcharter 

 Iedereen spreekt mee 

 Adviesraden als motoren van inspraak én uitspraak, ook voor de jeugd en kinderen 

 Tijdige informatie op info- en inspraakmomenten 

 Integratie en diversiteit 

 Nederlands leren absolute basisvoorwaarde voor geslaagde integratie, niet-vrijblijvend 

 Inspanning van etnisch-culturele minderheden om te  integreren onontbeerlijk 

 Inclusie en verbinden, geen uitsluiting, wel plichten en rechten 

 Onderwijs is dé motor voor gelijke kansen  
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Wijken besturen mee 

Als CD&V geloven we rotsvast in de kracht van buurt- en wijkcomités.  We willen hen alle kansen geven 

om méér te zijn dan de organisator van de jaarlijkse nieuwjaarsdrink of barbecue.  

Daarom willen we deze comités laten evolueren naar een Buurt- of WijkRaad, die samen een adviesorgaan 

voor het Samen-Leven in Roeselare vormen.  Meteen willen we deze verschillende raden ook heel nauw én 

formeel bij het officiële beleid betrekken door hen de verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van 

een eigen budget, bijvoorbeeld voor het inrichten van de openbare ruimte in de wijk.  De inwoners weten 

het best wat de mogelijke, soms kleine maar o zo efficiënte, verbeteringspunten zijn.  Het budget kan 

hierbij gebaseerd zijn op het aantal inwoners en de oppervlakte van de openbare ruimte.  

Om sterkere buurten en wijken te bekomen, willen we naar iedereen en elk constructief voorstel luisteren 

en samen stappen te zetten in het vormen van een buurtwerking.  Zo kan een eenvoudige workshop rond 

bijvoorbeeld vergadertechnieken, een feitelijke vereniging of VZW het kleine maar sterke steuntje in de rug 

vormen om effectief de handen in elkaar te slaan.  Met ‘De Wagen van de Stad’ bieden we de 

buurtbewoners die een activiteit organiseren een mobiele uitvalsbasis.  Deze wagen beschikt over 

stroomaansluitingen, koffie/thee- voorzieningen, banken, tafels e.d.   . 

We vinden dat de vereenzamingsproblematiek ook door een sterkere buurt- en wijkwerking deels kan 

verholpen worden.  De Stad neemt hierin reeds initiatieven maar de dagelijkse hulp van buren, soms in heel 

kleine dingen, kan belangrijk zijn.  Als buurtbewoners elkaar beter kennen, zorgen ze ook beter voor 

elkaar. Zo kan een buurtnetwerk het communiceren vergemakkelijken en een solidariteitsplan de sociale 

samenhang aanwakkeren.  

We ondersteunen een ‘wijk-kiss&ride’-systeem waarbij buurtbewoners elkaar wisselend kunnen helpen bij 

het brengen van (klein)kinderen naar vrijetijdsactiviteiten.  

Ook jongeren moeten hun plaats in de wijk ontdekken. Met de inzet van meer gebiedswerkers willen we 

de reeds bestaande contacten sterk intensifiëren. Tegelijk willen wep roblemen expliciet benoemen én 

aanpakken.  Hangjongeren die voor overlast zorgen spreken we aan, altijd eerst constructief maar indien 

nodig ook repressief. Activiteiten voor en door jongeren in de wijk kunnen rekenen op onze volle steun.  

We kijken samen om (nog) meer plekken te creëren om te ontspannen.  Via het maken van WAP’s 

(wijkaanpakprogramma’s) schetsen we een beeld van de wijk, geven we een overzicht van ontwikkelingen, 

acties en netwerkpartijen en bieden we inspiratie voor iedereen die iets voor de wijk wil betekenen. 

Het belang van een kleinschalige, bruisende middenstand in elke wijk kan niet genoeg benadrukt worden.  

Met CD&V willen we deze kleine ondernemers extra helpen, door de buurtwinkel te ondersteunen in onze 

wijken en deelgemeenten, en ‘Roeselare Bloeit’ (ondersteuning van lokale handelaars) in samenwerking 

met de handelaarsverenigingen ook in de deelgemeenten in te voeren. 

Laten we ook kunst naar de wijken brengen : een kunstwerk zorgt voor levendige discussies, verfraaiing van 

de buurt, een reden tot ontmoeting !  

Een nette wijk is een aangename wijk.  De bewoners kunnen de campagne Mooimakers steunen door een 

stukje Vlaanderen (hun wijk) te claimen.  Daarmee zeggen ze ‘Neen’ tegen zwerfvuil en ‘Ja’ tegen een 

mooie wijk.  Zwerfvuil is een zaak van ons allemaal, in combinatie met een sterke handhaving van uit de 

politie en diensten. 
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Toegepast wijkenbeleid: een nieuw elan voor de Krottegemwijk/Spanjewijk 

De voorbije jaren werkte CD&V vanuit het stadsbestuur aan Krottegem vanuit 3 invalshoeken: veiligheid, 

ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsgerichte werking. Dit leverde een uitgebreid overzicht op van acties, 

projecten en wensen van de verenigingen en de bewoners. 

In het plan Krachtgebied Krottegem werd  een gedetailleerde visie hierover uitgewerkt, samengebald rond 

6 speerpunten: ‘We make the city’ of samen met stadsmakers de buurt maken; een veilige leefomgeving 

zonder overlast; een nieuw economisch elan door  ondernemerschap aan te trekken en te versterken; een 

aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving voor iedereen; prikkels voor een actieve buurt via bestaande 

én nieuwe initiatieven en tot slot creativiteit en cultuur als motor voor de toekomst van de wijk.  Deze 

maatregelen voorzien onder meer de heraanleg van de Ardooiesteenweg met meer verlichting, groen en 

voetpaden, een groene ruimtelijke ontwikkeling vanuit de nieuwe site Damman-Croes over een 

vernieuwde Spanjestraat en de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf voor de verwerving van 

verloederde panden.  In afwachting van de intrek van de politiezone RIHO in het station (voorzien begin 

2019) zorgt de nieuwe wijkantenne, open sinds juni dit jaar, nu reeds voor meer actieve politie in de buurt 

én regelmatiger overleg tussen wijkwerkers en wijkagenten.  De aanwezigheid van de politie in het 

stationsgebouw zal ongetwijfeld een gunstige invloed hebben op de veiligheid van de ruime 

stationsomgeving. De verbinding rondom het station wordt geëvalueerd via het nieuw circulatieplan. Via 

de Buurtmaatschappij Krottegem wil CD&V de samenwerking met de bewoners, verenigingen en bedrijven 

structureel aanpakken en uitbouwen.   

 

Iedereen telt mee 

Gezinnen, in welke vorm dan ook, stellen we centraal, door ondersteuning te voorzien via het Huis van het 

Kind, de schoolbegeleiding en via onze verenigingen.  

Ouderverenigingen spelen een unieke rol om onze actieve en zilveren generatie te betrekken bij het beleid 

van de stad.  Samen met de seniorenadviesraad moet onze stad erover waken dat basiscomfort, 

betrokkenheid en toegankelijkheid  de maatstaf zijn.  De samenwerking van de lokale dienstencentra met 

de seniorenverenigingen en het volwassenonderwijs moeten we verder uitdiepen en vergroten. 

Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen werken we gepaste betaalbare maatregelen uit op het vlak van 

afvalbeheer, schoolkostenondersteuning en kinderbegeleiding. 

Het beleidsplan toegankelijkheid wordt geactualiseerd, om zowel in openbare gebouwen als op straten, 

pleinen en voetpaden de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen te verbeteren.  Het reeds in 

Rumbeke opgestarte bordurenplan wordt uitgerold over de volledige stad en we voorzien in voldoende 

aangepaste openbare toiletten, ook tijdens evenementen.  We ondersteunen initiatieven als G-sport zodat 
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iedereen voluit mee kan genieten van vrijetijdsactiviteiten.  We richten een 

adviesraad toegankelijkheid op die deze initiatieven mee begeleidt en opvolgt. 

We geven uitvoering aan onze engagementen in het Regenboogcharter van de 

holebi- en transgenderverenigingen.  We zetten in op sensibilisering en 

samenwerking met het middenveld van diverse verenigingen en Roze Huizen om 

discriminatie en geweld tegen homofobie tegen te gaan, met een versterkte 

aandacht van de politie. 

 

 Iedereen spreekt mee 

Adviesraden, evenwichtig samengesteld met mensen uit het verenigingsleven, moeten motoren van 

inspraak en maatschappelijke participatie zijn, maar ook van uitspraak.  Zij moeten betrokken worden bij de 

opmaak en tussentijdse evaluaties van het meerjarenplan; ook elektronische en sociale media ( zoals het 

concept Citizenlab) moeten hier kunnen worden ingeschakeld, waardoor er formules ontstaan die ook de 

werking van de gemeenteraad valoriseren en opwaarderen. We organiseren samen met de scholen een 

kinderraad om ook de inspraak van de jongsten te verzekeren, naar het voorbeeld van de geslaagde 

initiatieven ‘De toekomst van RSL’. We versterken de communicatie vanuit de stad en blijven inzetten op 

info- en inspraakmomenten, waarbij tijdige informatie voorop staat.  

We ondersteunen het enorme vrijwilligersnetwerk van de stad, het echte bovengrondse ‘warmtenet’, door 

de inrichting van Huizen van de Vrijwilliger, verspreid over de stad en een vrijwilligersfestival. 

Een jaarlijkse nieuwjaarsdrink geeft alle Roeselarenaars de mogelijkheid elkaar ongedwongen te 

ontmoeten. 

 

Integratie en diversiteit 

Onze stad wordt steeds diverser.  Mensen  verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, geloof, 

cultuur, enz.  De sociale samenhang versterken betekent dat de bevolking gestimuleerd wordt om 

verschillen te erkennen, te herkennen, te aanvaarden en er mee om te gaan. Een integratieproces is een 

tweerichtingsverkeer: initiatieven die een positieve tegenstroom vormen tegen vooroordelen en racisme 

moeten ondersteund worden. We  willen  expliciet dat nieuwe Roeselarenaars zich inspannen om te 

integreren, wat de positieve beeldvorming zal versterken. We zijn een stad van inclusie en verbinden en 

niet van uitsluiting : een verhaal van rechten én plichten.  

De absolute basisvoorwaarde voor een geslaagde integratie is het aanleren van het Nederlands.   Via o.a.  

het Huis van het Nederlands hebben we de voorbije jaren zwaar ingezet om nieuwkomers het Nederlands 
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machtig te maken. We versterken de informatie rond het aanbod van diverse organisatoren, maar 

ontwikkelen ook nieuwe projecten, zoals lessen Nederlands voor ouders op school, de inzet van leraren in 

de buurt zoals nu in sommige wijken reeds gebeurt, specifieke bijlessen aan kinderen uit anderstalige of 

kansarme gezinnen,…   

Onderwijs is de motor van gelijke kansen.  Het onderwijs moet de verschillen van geboorte en sociale 

klasse helpen uitvlakken.   

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is gehalveerd in zijn individuele opvangcapaciteit, gezien de lagere nood. 

We zetten, met het Team Integratie v/h OCMW, verder maximaal in om de erkende vluchteling toe te 

leiden naar de arbeidsmarkt, de woningmarkt en taalondersteuning.   Initiatieven zoals RSL for Work, het 

project ‘Jobroad’ en toeleidingsateliers moeten elk een route tot werken geven. 

 

Stedenband 

Onze stedenband met Dogbo wensen we verder te intensifiëren, met initiatieven rond burgerlijke stand, 

landbouw en zorg en door na te gaan welke middelen we kunnen voorzien om deze stedenband te 

bestendigen.  Ook andere structurele en occasionele initiatieven verdienen onze steun en sympathie. 

  


