Nieuwe uitdagingen vragen een globale stadsvisie
Roeselare is een trekkende centrumstad in een gedreven regio. Onze stad is de laatste jaren gegroeid op
verschillende vlakken en kent net als vele steden in Vlaanderen vele nieuwe uitdagingen. Deze groei kent
echter ook grenzen. We willen de nieuwe uitdagingen vorm geven in een stad op mensenmaat, waar we
de schaal van Roeselare, als stad waar we elkaar nog kennen en verbonden kunnen zijn, willen behouden
en tegelijk vooruit kunnen gaan.
Er zijn de uitdagingen op het vlak van samenleven, met een groeiende verzilvering en verjonging, grotere
diversiteit, andere vormen van samenleven, gezinsverdunning en individualisering, en andere vormen van
vereniging.
Wat welzijn en gezondheid betreft, is er meer aandacht voor een goede balans tussen het werk en het
privé-leven, een terechte hernieuwde bekommernis over onze gezondheid (onze voeding, milieu- en
luchtkwaliteit). De kost van hulpverlening, vereenzaming en de strijd tegen armoede en ongelijkheid zijn
belangrijke thema’s geworden, ook op lokaal vlak, waar ook de zorg nieuwe vragen kent: buurtgericht,
technologisch innoverend en met nieuwe behoeftes aan kinderopvang en andere vormen van
gezinsondersteuning.
In een ondernemende stad als Roeselare merken we ook de internationale trends van een veranderend
winkellandschap, internationalisering, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, automa-tisering en een kloof
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Onze ruimte staat onder druk: door de schaarste is verdichting een algemeen aandachtspunt, met meer
aandacht voor de publieke ruimte ( ontmoetingsplaatsen creëren, meer groen, multi-functioneel gebruik,…)
Mobiliteit met meer auto’s en een grotere vraag naar fietsalternatieven of collectief vervoer vergen een
totaal andere aanpak, waar een nieuw evenwicht moet worden gevonden. In ons leefmilieu zijn klimaat,
energietransitie en levenskwaliteit nieuwe en belangrijke issues.
De vele vragen aan de samenleving vergen ook voor steden aandacht om de beleidsruimte efficiënt te
kunnen invullen. De impact van Vlaamse of federale beslissingen, fiscale hervormingen, pensioenkosten en
de nood aan stabiliteit in de basisfinanciering van onze politie- en brandweer-zones moet samengaan met
een gezond financieel beleid, dat tegelijk ruimte schept om te investeren in mensen, met een uitmuntende
dienstverlening.
Nieuwe modellen van inspraak, door wijken, (sociale) netwerken, de individuele Roeselarenaar, en de
professionalisering van de lokale overheid vergen ook nieuwe bestuurs- en participatievormen, zodat
iedereen betrokken wordt.
En tenslotte brengen de nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, databeheer,
‘internet of things’ en communicatieversterking niet alleen nieuwe kansen, maar vergen ze ook aandacht
voor privacy-aspecten en de digitale kloof.
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Al deze uitdagingen vergen een duidelijke visie op de toekomst van ons Roeselare, waar betrokkenheid,
verbonden solidariteit en goesting in ondernemen en initiatief onze uitgangspunten zijn.
De ’17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties bieden ook voor onze stad een
interessant kader om oplossingen te zoeken voor deze algemene en universele uitdagingen. Armoede
bestrijden, zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, een moderne en toegankelijke
dienstverlening voor iedereen, samen inzetten op de korte voedselketen, zorgzaam waterbeheer,
veerkrachtige infrastructuur: ook Roeselare is een belangrijke schakel hierin, samen met andere overheden.
Ons programma houdt daarom ook rekening met deze ontwikkelingsdoelstellingen als globale leidraad.
Lees meer over:
-

De uitdagingen voor onze steden op https://www.vvsg.be
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/sdgs.aspx

Samenwerken als trekker in de streek
De samenwerking met de 16 ‘Midwest’-gemeenten dient verder te worden gezet en geïntensifieerd rond
de beleidsprioriteiten ruimtelijke ordening en mobiliteit, cultuur en vrije tijd, economie, welzijn, smart
region en duurzaamheid.
Eerder dan in fusies, geloven wij voor Roeselare in verdere intergemeentelijke samenwerking en een fusie
van ambities, waarbij we de werking van de Midweststructuur willen verbeteren qua ambtelijke
ondersteuning, democratische besluitvorming en verder partnerschap met de Provincie en de WestVlaamse Intercommunale WVI.
Lees meer over Midwest op www.midwest.be
Lees meer over WVI op www.wvi.be
Lees meer over de Provincie op www.west-vlaanderen.be
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