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Roeselare is een bloeiende, groeiende stad. Jaar na jaar kiezen honderden mensen ervoor
om Roeselarenaar te worden en daar zijn we blij om. Het bewijst dat Roeselare een
aangename stad is om te wonen, om te werken, te ondernemen en te studeren. Dat het hier
goed is om op te groeien en om de herfst van je leven door te brengen.
Dat is een goeie zaak, uiteraard. Ook al zijn er soms groeipijnen.
Ruimte is niet onbeperkt, zodat slim verdichten meer dan ooit noodzakelijk wordt, zowel voor
wat wonen betreft, als voor wat ondernemen, handel en diensten betreft. En dit steeds in
evenwicht met ‘ademruimte’.
Meer inwoners vragen capaciteitsuitbreidingen voor diverse diensten, scholen,
sportinfrastructuur, ontspanningsmogelijkheden,…
Dichter bijeen wonen betekent ook niet noodzakelijk verbondenheid; anonimisering en
vereenzaming zijn sluipende uitdagingen. Het sociale weefsel van de stad verdient een
voortdurende versterking, anders kalft het af.
Het grootste pijnpunt in onze groeiende stad is ongetwijfeld de mobiliteit. Tussen 2006 en
2016 kwamen er in onze stad 5.400 personenwagens bij. Uiteraard kan de infrastructuur een
dergelijke toename niet volgen. Een modal shift moet de groeicurve dringend ombuigen
willen we onszelf niet verstikken.
En er zijn natuurlijk de globale uitdagingen waarvoor we ook als stad niet blind kunnen voor
zijn. Klimaatveranderingen die heel voelbaar zijn wanneer we het over waterbeheersing
hebben, een noodzakelijke energie-omslag, de kloof tussen globalisering en lokale handel of
identiteit.
De voorbije 6 jaar mocht Groen Roeselare mee de lijnen uittekenen voor onze stad. We zijn
best trots op het afgelegde parcours, maar beseffen heel goed dat het werk niet af is. We
stappen dan ook vol ambitie naar de kiezer met onder de arm een ganse hoop plannen.
Plannen voor een nog menselijker, gezonder en eerlijker Roeselare.
Deze plannen kunnen we gebald onder 4 krachtlijnen vatten:
We zetten de vergroening verder, van tegeltuintje tot stadsrandbos en alles er tussen.
We gaan voor een kwalitatieve woonomgeving die adem geeft aan de
buurtbewoners.
We versterken de sociale cohesie en zorgen er voor dat iedereen mee is. Dat ‘Elk
telt’.
We maken de omslag naar een duurzame, toekomstgerichte mobiliteit, met het juiste
vervoersmiddel op het juiste moment.
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RSL in beweging
Nood aan een toekomstgerichte mobiliteit.
Roeselare groeit snel in inwonersaantal, maar ook in aantallen voertuigen en verplaatsingen. Het is
dan ook logisch dat de indertijd vernieuwende recepten om die mobiliteit in goede banen te leiden,
op vandaag niet meer werkbaar zijn. Laat staan in de toekomst.
Wij staan dan ook voor de grote uitdaging om een mobiliteitsbeleid uit te werken dat tegemoet komt
aan noden van nu, maar tegelijk anticipeert op de uitdagingen van morgen. Dit vergt de nodige
daadkracht en politieke moed om omstreden, maar noodzakelijke keuzes te maken. Stilstand is
immers geen optie.
Als geen ander is mobiliteit een beleidsdomein dat iedereen aanbelangt en waarbij iedereen andere,
en vaak tegenstrijdige belangen heeft. Iedereen heeft zijn eigen vertrouwde routes, zijn eigen
favoriete manier van verplaatsen, zijn eigen thuisomgeving, schoolomgeving, werkomgeving... Om tot
een toekomstgerichte mobiliteit te komen moet elk persoonlijk belang kunnen overstegen worden en
ten volle gedacht worden in het algemeen belang. De principes hiervoor werden ondertussen
vastgelegd in het mobiliteitsplan, maar nu wacht de concrete vertaling.
Die vertaling is specialistenwerk. Politici moeten dan ook vooral vertrouwen op wetenschappelijk
studiewerk en durven te weerstaan aan druk van onderuit die niet zelden ingegeven is door angst voor
verandering.

De basisprincipes.
Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer, en dan pas de privéwagen)
staat vandaag in zowat alle beleidsnota’s. Vaak leidt een gebrek aan heldere keuzes in de praktijk
eerder tot een POTS-verhaal. Groen pleit daarom voor een heldere keuzes, gestoeld op heldere
principes.


Wij kiezen voor leefkwaliteit als uitgangspunt, voor gebruiksruimte in plaats van verkeersruimte.
Gewoon “leefbaar” of “verkeersveilig” zonder belevingskwaliteit blijft ruim onvoldoende.



Een echte toepassing van het STOP-principe gaat uit van de meest kwetsbare weggebruikers,
door de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Wat op maat is voor kinderen,
senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle
weggebruikers en buurtbewoners. Zoals doorheen het totale beleid staat zeker inzake inrichting
van de openbare ruimte en de mobiliteit de integrale toegankelijkheid voor personen met een
handicap centraal.



De keuze voor een bepaald vervoersmiddel moet weldoordacht gebeuren, niet gewoon uit
gewoonte of uit onwetendheid over alternatieven. Daarom richten we een stedelijk
mobiliteitsloket op waar alle informatie rond openbaar en gemeenschappelijk vervoer, auto- of
fietsdelen, parkeren, … gebundeld wordt. Het loket is niet enkel een dienst naar de bevolking,
maar werkt tegelijk als voelspriet en inspirator voor het beleid, met als doel te komen tot vervoer
op maat. Hierbij gaat er ook specifieke aandacht naar het detecteren en wegwerken van
mobiliteitsarmoede.



Verschillende straten hebben verschillende profielen. Bepaalde straten zijn bijvoorbeeld geschikt
voor doorgaand verkeer, andere niet. Dat profiel kan ook verschillen naar gelang het tijdstip. Met
die verschillende profielen moet op maat kunnen gewerkt worden.



Zo wordt er tijdens schoolvakanties volop ingezet op speelstraten of leefstraten in wijken, terwijl
er op schooldagen dan weer wordt ingezet op schoolstraten, waarbij de omgeving van de
schoolpoort autovrij wordt gehouden bij het begin en einde van de lessen. Een zelfde principe kan
gebruikt worden ter hoogte van jeugdlokalen tijdens hun activiteiten.
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Ook een ruimer autovrij winkel-wandelgebied op shoppingnamiddagen past hier binnen. Het
volledige gebied tussen Wallenparking en Stationsparking wordt daartoe al meteen omgevormd
tot een autoluwe zone.



Bij de (her)aanleg van het openbaar domein moet terdege rekening gehouden worden met het
profiel van de straat en de al dan niet nood aan flexibiliteit. Als weggebruiker moet het duidelijk
leesbaar zijn in welk soort straat je je bevindt en bijgevolg hoe je je er hoort te bewegen.
Uiteraard is het ondenkbaar om op korte termijn alle straten volgens dit principe her in te richten,
maar soms kunnen simpele ingrepen de leesbaarheid al sterk verhogen.



We houden de bestaande snelheidsregimes aan: 90 op het grootste stuk van de R32, 70 op
invalswegen buiten de grote ring, 50 er binnen. Tussen de invalswegen 50 buiten de grote ring, 30
er binnen voor nieuwe verkavelingen en op vraag van bestaande wijken.



De dicht bijeen liggende zones 30 bij scholen in het centrum worden ineengeschoven.



Ook snelheidsregimes verdienen op sommige plaatsen of momenten flexibiliteit. Zo wordt
ergernis voorkomen. In een schoolomgeving op een invalsweg is een Zone30 ’s nachts onnodig.
Bij druk verkeer kan een verlaging van de toegelaten snelheid dan weer leiden tot een vlottere
doorstroming, naar analogie met het zogenaamde blokrijden.



Een toekomstig circulatieplan, zowel in het centrum als in de dorpskernen, moet garant staan
voor een maximale bereikbaarheid voor wie er moet zijn, terwijl doorgaand verkeer wordt
geweerd. Speciale aandacht hierbij gaat naar de parkings die vlot te bereiken en te verlaten
moeten zijn. Na invoering van mobiliteitsingrepen neemt een objectieve ‘mystery shopper’ de
situatie onder de loep.



Via het stimuleren en faciliteren van alternatieven willen we komen tot een modal shift waarbij er
in de kernen 30% minder autoverplaatsingen zijn.

Stappers


We gaan voor een versterkt winkelwandelgebied van Wallenparking tot het station.



We investeren actief in een sterk netwerk van trage wegen, niet enkel voor recreatief gebruik,
maar ook functioneel. We herwaarderen hiertoe bestaande trage wegen, voorzien doorsteekjes
bij nieuwe ontwikkelingen, ook in de kernen, en investeren in “missing links”.



De infrastructuur wordt aangepast op basis van het (te verwachten) aantal voetgangers. In
schoolomgevingen voorzien we kuierplaatsen.



Ter hoogte van de winkelcomplexen langs de Brugsesteenweg wordt de bewandelbaarheid
verbeterd. Wanneer het er aangenamer stappen wordt, zullen bezoekers minder geneigd zijn om
van de ene parking naar de volgende parking te rijden. Deze korte verplaatsingen en bijhorende
maneuvers er uit halen, zorgt voor een betere doorstroming op de Brugsesteenweg.



Voetpaden en oversteekplaatsen worden perfect buggy- en rolstoelvriendelijk. Er gaat speciale
aandacht naar vlotte en veilige doorgangen voor voetgangers en fietsers bij werven, zowel aan
het openbaar domein als privaat, en bij evenementen.



De aankleding van het openbaar domein, met bv. rustbanken, gebeurt in overleg met de
gebruikers. De omgeving van een WZC vraagt immers om een andersoortig straatmeubilair dan
een hangplek voor jongeren. Doorheen de stad blijven we ook inzetten op speelse elementen.



We gaan voor iets meer creativiteit in het straatmeubilair. We kijken hierbij graag richting ons
eigen technisch onderwijs en de lokale sociale tewerkstelling. We streven naar ecologisch
verantwoord en duurzaam straatmeubilair, bijvoorbeeld met verwerking van recyclagematerialen,
maar tegelijk hedendaags met bijvoorbeeld integratie van laadpalen voor GSM’s en WIFIhotspots.



Voor zachte weggebruikers wordt er werk gemaakt van een veilige oversteek (brug of tunnel)
tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos. Bij ontwikkeling van een recreatieve zone buiten de
R32 aan Schiervelde, wordt ook daar voorzien in een veilige oversteek.
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In het kader van gezondheid door beweging is de stad een stimulerende partner voor “10.000
stappen per dag”.

Trappers


In het stadscentrum en in de dorpskernen is de fiets het maatgevend vervoersmiddel. Dit
impliceert dat we maximaal inzetten op veiligheid en comfort voor de fietser.



Fietsstraten zijn bij uitstek straten waar fietsers maatgevend en snelheidsnormerend zijn. In
functie van de schoolgaande jeugd streven wij naar een heus netwerk van fietsstraten zodat alle
scholen vlot en vooral veilig bereikbaar voor de fietsende scholieren. Deze fietsstraten krijgen
maximaal voorrang op kruispunten.



Invalswegen krijgen binnen de kleine ring fietssuggestiestroken. Buiten de kleine ring wordt
maximaal ingezet op vrijliggende fietspaden. In centrumstraten met beperkt éénrichtingsverkeer
(BEV) komen er voldoende wegmarkeringen, met extra aandacht voor de kruispunten.



Het BEV wordt veralgemeend tenzij het echt niet anders kan. Zonodig wordt het wegprofiel
aangepast.



Het principe van ‘rechts door rood’ wordt veralgemeend naar alle kruispunten waar dit zonder
gevaar kan, bv. aan de vrijliggende fietspaden langs de Westlaan.



We pleiten voor de invoering van een ‘groen vierkant’, zeker op de kruispunten met de R32,
zodat ook fietsers die langsheen de ring rijden beschermd worden tegen dodehoekongevallen en
zodat fietsers die linksaf willen, dat in één vlotte beweging kunnen doen. En als fietser sneller
groen krijgen wanneer het regent, dat lukt in Nederland, waarom dan niet in Roeselare?



Doorheen de stad voorzien we voldoende, veilige en zonodig overdekte fietsstallingen. Hierbij is
er ook aandacht voor andersoortige fietsen (bakfietsen, onderwaterfietsen, driewielers,…). Zeker
voor (snelle) elektrische fietsen is er nood aan bewaakte stallingen, op zijn minst aan het station.
Ook fietskluizen worden ter beschikking gesteld.



In straten en wijken met dichte bewoning komen er fietstrommels.



Bij evenementen (niet enkel evenementen gericht op jongeren) worden er tijdelijke
fietsstallingen geïnstalleerd. Ook hier kan bewaking nuttig zijn.



Op strategische plaatsen komen er bij de fietsenstallingen ook lockers om fietshelmen op te
bergen. Nu wordt het dragen van een fietshelm al te vaak achterwege gelaten wegens moeilijk
mee te nemen op de plaats van bestemming.



Een netwerk van openbare fietspompen, te vinden via de app van de stad, biedt eerste hulp bij
pech op de weg.



Roeselare is de trekker in een regio die volop inzet op snelle fietsverbindingen over middelgrote
afstand. De stroroute trekken we als fietssnelweg door via de Meiboomlaan en Koning Albert Ilaan tot aan het station. De conflictpunten op de fietssnelweg Beveren – Rumbeke werken we weg
en we trekken deze snelle verbinding door tot het nieuwe AZ Delta.



De plannen van infrastructuurwerken worden steeds bekeken met de bril van een fietser. Bij
oplevering van openbare werken wordt een praktijktest per fiets uitgevoerd.



Roeselare is een actieve promotor van het functioneel fietsgebruik. Scholen zijn hierbij een
logische partner, maar ook bedrijven worden aangespoord om de omslag te maken, bv. een
fietsen-leaseplan. Prikkelende uitdagingen maken de keuze voor de fiets nog aantrekkelijker.



Het systeem van deelfietsen (Blue-bike) wordt uitgebreid met nieuwe HUB’s, bijvoorbeeld aan de
Hallen.



Bedrijven met meerdere vestigingen of waarbij de werknemers regelmatig de baan op moeten
naar bv. nabije klanten, worden aangemoedigd om hun verplaatsingen zo veel als mogelijk per
bedrijfsfiets te organiseren.
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In samenwerking met de politiezone stellen we een plan van aanpak op met het oog op het verder
terugdringen van fietsdiefstallen.

Openbaar en collectief vervoer
De rechtstreekse rol van steden en gemeenten bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer is
beperkt. Toch hebben steden en gemeenten heel wat mogelijkheden om het gebruik van het
openbaar vervoer te bevorderen:


De rol van de stad inzake openbaar vervoer (De Lijn en NMBS) is vrij beperkt, maar dat mag ons
niet beletten actief te lobbyen voor frequenter, vlotter en comfortabeler openbaar vervoer.



Binnen de vervoersregio nemen we een leidende rol op om met voldoende ambitie te werken
aan alternatieven voor de auto, ook op streekniveau.



We pleiten expliciet voor latere treinen en een bijkomend aanbod in het weekend met minimaal
twee treinen per uur.



Wat het spoor betreft, moet Roeselare blijven pleiten voor een snelle(re) rechtstreekse
verbinding met Gent en Brussel. Hiervoor lijkt het scenario ‘bocht van Gits’ het meest
aangewezen.



Wat de bussen van De Lijn betreft, ijveren we voor maximale inspraak en overleg met de stad
over de organisatie van de stads- en streeklijnen. Een eerste belangrijk punt hierbij is de goede
ontsluiting van het nieuwe AZ Delta die moet operationeel zijn van zodra het ziekenhuis de deuren
opent.



Overal waar het enigszins mogelijk is, krijgt de bus vrije baan. Dat versterkt zijn
concurrentiepositie ten opzichte van de wagen.



Comfortabele, beschuttende bushaltes met aanduiding van wachttijden, maken het wachten
aangenamer. Bushaltes, zeker deze in het buitengebied, beschikken standaard over een degelijke
fietsenstalling.



De park&ride aan Schiervelde verdient een eerlijke kans. Dit kan enkel mits een heel frequente
en snelle pendeldienst naar het centrum.



Als thuisbasis van een wereldspeler inzake milieuvriendelijke bussen, is het niet meer dan
normaal dat Roeselare een modelstad wordt inzake duurzaam openbaar vervoer.



Alternatieve initiatieven van gemeenschappelijk vervoer, zoals De Link, willen wij terdege
ondersteunen.



Ook de diverse systemen van deelwagens verdienen de nodige steun. Gaande van de
georganiseerde vormen zoals Cambio, tot wagens die op wijkniveau of residentieniveau worden
aangekocht en gebruikt. Verkavelaars of ontwikkelaars die een dergelijk systeem opzetten,
kunnen genieten van een verminderde parkeernorm.



De vloot van de stad wordt zo ver als mogelijk ter beschikking gesteld van de bevolking. De
verduurzaming van deze vloot wordt gestaag verdergezet.



Via het principe van taxibonnen kunnen ouders hun kinderen met een gerust een avondje laten
uitgaan.



Wij geloven in de PUC (pick-up community) als hedendaagse vorm van liften. Gezien de schaal
en de structuur van de stad is Roeselare een ideale plek om dit systeem op lokaal niveau uit te
testen.

Parkeerbeleid


De bevolking en de bezoekers hebben duidelijk de klik gemaakt dat het gebruik van de
parkeergebouwen de beste optie is voor (middel-)lang parkeren. Wel blijkt er nood aan een
bijkomende parking in de omgeving Meensesteenweg-Iepersestraat.
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Eens dit parkeergebouw gerealiseerd is, kan de rol van parking De Munt hergedefineerd worden.



De toeleiding naar en wegleiding van de parkeergebouwen moet nog beter kunnen. Ook
binnenin de gebouwen helpen aanduidingen van lege plaatsen om vlotter je wagen geparkeerd te
krijgen.



Het on-street parkeren wordt verder afgebouwd, toch zeker voor wat bezoekers betreft. Hiertoe
voeren we het principe van bewonersparkeren in.



Private parkeerterreinen worden zo optimaal mogelijk benut, bv. ook na sluitingstijd van een
handelszaak.



De communicatie omtrent het parkeergebeuren komt volledig in handen van de stad te liggen.



We richten parkeerplaatsen voor mobilhomes in met degelijke basisvoorzieningen.

Verkeersveiligheid


Een onmisbare schakel inzake verkeersveiligheid is een consequent handhavingsbeleid.
Verkeersveiligheid wordt dan ook een prioriteit in het veiligheidsplan van de politiezone. Hierbij
gaat specifiek veel aandacht naar die verkeersovertredingen die de veiligheid van fietsers en
voetgangers het meest in gevaar brengen. Dit bekent bv kordaat optreden tegen foutparkeren aan
de schoolpoort, maar evenzeer gericht controleren op fietsverlichting.



Bij gewijzigde verkeerssituaties of regelgeving voeren we een actief sensibiliseringsbeleid.



Van verkeersveiligheid maken we het topcriterium bij het kiezen van prioriteiten in herinrichting
van wegen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar schoolomgevingen en andere
kind/jeugdbestemmingen alsook de omgeving van WZC’s en seniorenflats.



Verkeersveiligheid verhogen we ook door verkeersopvoeding. In het verkeer gelden er nu
eenmaal regels en deze moeten gekend zijn. Maar verkeersopvoeding gaat verder dan puur de
regels; het gaat ook om te leren anticiperen op fouten van anderen.



Technische hulpmiddelen, zoals ANPR-camera’s, zijn heel nuttig om verkeersregels te laten
naleven.

Vrachtverkeer


Voor doorgaand vrachtverkeer is er geen plaats binnen de grote ring. Plaatselijke bediening
dient te gebeuren via de invalswegen en passeert enkel voor de laatste meters door woonstraten.



Voor bedrijven en handelszaken die gelegen zijn binnen de grote ring, wordt in samenspraak met
de stad een ideale route bepaald voor aan- en uitvoer van goederen.



Een regeling rond werfverkeer wordt opgenomen in de omgevingsvergunning. Zo worden
conflicten met schoolgaande jeugd onmogelijk gemaakt.



Het gebied binnen de grote ring wordt tractorvrij gemaakt. Uitzondering hierbij wordt gemaakt
voor de belevering van de REO-veiling en mogelijke vergunningshouders, zoals bv. het VABI.



Vrachtwagenchauffeurs verdienen een menswaardig leven. Voor Groen is het onaanvaardbaar
dat (vaak Oost-Europese) truckers hun weekends moeten doorbrengen langs de kant van de weg,
zonder enige basisvoorziening. In samenwerking met de bedrijven waar ze komen laden of
lossen, werken we een protocol uit waarbij er opvang wordt voorzien op het bedrijventerrein, of
indien dit niet mogelijk is, op een stedelijke vrachtwagenparking.



We blijven actief pleitbezorger van het optimaal gebruik van het kanaal in functie van aan- en
afvoer van grondstoffen en producten van de omliggende industrie of voor overslag.



Met een distributiecentrum aan de rand van de stad voorkomen we dat veel handelszaken in het
centrum moet beleverd worden met grote vrachtwagens. Goederen worden op bestemming
gebracht via kleinere, bij voorkeur elektrische bestelwagens of cargofietsen.
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Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid
Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking
en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en
recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed
bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar
vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn. Voor
verdere uitwerking: zie het hoofdstuk 'Ruimtelijke ordening'.
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Groen, natuur en openbaar domein
50 tinten groen
Groen in een stad heeft talloze functies, voordelen en verschijningsvormen. Het gaat om een
scala van robuuste stadsrandbossen tot eenvoudige tegeltuintjes, van groen dat rust moet brengen tot
groen dat aanzet tot bewegen. Een goed groenbeleid moet even divers zijn.
Een constante is wel dat groen blijer en gezonder maakt. Het zorgt letterlijk voor zuurstof in de stad,
het schept ruimte om te bewegen, te relaxen, te ontmoeten. Groen filtert de lucht, buffert overtollig
water en koelt af bij grote hitte.
Bij de verdere vergroening van Roeselare gaan we verder op al deze sporen en richten we de
publieke ruimte in op maat van de gebruikers en de functie. Het groenplan dat de voorbije jaren
werd opgemaakt krijgt als sluitstuk een RUP Groen, waarbij bestaand groen verankerd wordt en
waarin opportuniteiten en toekomstplannen uitgetekend worden.

Natuur verbindt mensen
Het succes van de Facebookgroep ‘Meer bomen in Roeselare’ sterkt ons in de overtuiging dat de
vergroening van de stad die de voorbije jaren werd ingezet, een vervolg moet krijgen. Dit is geen taak
voor de overheid op zich, maar een proces dat in partnerschap met de bevolking moet afgelegd
worden.


Een tegeltuintje aanleggen kan nu al vrij eenvoudig, maar het is natuurlijk veel leuker
wanneer je met een ganse straat aan de slag gaat. Niet alleen is het resultaat veel
zichtbaarder, het gezamenlijk plantmoment versterkt ook het straatgevoel. De stad zet nog
sterker in op het overtuigen van straat- en wijkcomités om hun straat te vergroenen, waarbij
de stad zorgt voor de logistieke ondersteuning. Groenslingers over de straat zorgen letterlijk
voor verbinding tussen (over)buren.



Reeds van bij de toekenning van de omgevings- (bouw-) vergunning is er aandacht voor
mogelijke vergroening, met stimulansen voor gevelgroen en daktuinen als de overtreffende
dak van passieve groendaken.



Het recente subsidiereglement voor de vergroening van speelplaatsen wordt ten volle
uitgerold. Het groen op school kan diverse functies krijgen, van ravotgroen tot een educatieve
moestuin. Scholen worden daarnaast nog sterker ondersteund met het oog op
natuurontdekking door de kinderen. Er worden hiervoor bruggen gebouwd richting bv.
natuurverenigingen, volkstuinierders of compostmeesters.



Een zelfde principe kan toegepast worden in zorginstellingen, waar dankzij verhoogde
bloemperken en moestuinbakken bejaarden met groene vingers langer actief kunnen blijven.
We bieden bewoners van WZC’s ook een maximale kijk op een levendige tuin.



Bij voldoende interesse krijgen nog meer buurten volkstuinen en samentuinen. Het principe
van deeltuinen wordt gestimuleerd, bv bij mensen die hun tuin niet langer kunnen
onderhouden. Bij nieuwe verkavelingen en grote projecten met meergezinswoningen komen
er gemeenschappelijke tuinen.



Projecten van wijkcomposteren worden deskundig begeleid door de compostmeesters.



Bij de (her)aanleg van openbaar groen worden de bewoners actief betrokken. Dit resulteert
niet enkel in maatwerk, maar ook in meer betrokkenheid. Wanneer de buurt de groenzone
beschouwt als hun collectieve eigendom, zal deze met meer zorg behandeld worden.
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Een stap verder is de mogelijkheid die aan wijken geboden wordt om die groenzones zelf te
onderhouden. Uiteraard plaatst de stad hier een budget tegenover en wordt de nodige
expertise gedeeld.
Een gelijkaardig gemeenschappelijk beheer kan ook uitgewerkt worden voor braakliggende
percelen in woonstraten. Deze kunnen in overleg tussen eigenaar, stad en buurt omgevormd
worden tot een pop-up-park.
Buurtgroen kan, op vraag en op maat van die buurt, diverse sociale nevenfuncties krijgen,
met speelelementen, fitnesstoestellen, een deelbarbecue of buurtoven.

Meer natuur- en bosgebied


Onze stadsrandbossen groeien, maar dat gaat traag. In samenwerking met het Agentschap
Natuur en Bos wordt een tandje bijgestoken inzake het verwerven van de gronden die
ingekleurd zijn als bosuitbreidingsgebied. Wanneer de vaak speculatieve grondeigenaars zelfs
bij een hogere financiële vergoeding niet overgaan tot verkoop, kan de mogelijkheid tot
onteigening worden bekeken. Hierbij wordt een uitdoofregeling met flankerende maatregelen
voor de pachtende landbouwers uitgewerkt.



De bossen hebben naast hun ecologische functie ook een recreatieve functie. Beide
worden op elkaar afgestemd. Via de aanleg van wandelpaden, joggingparcours,
mountainbikepistes en ruiterpaden vindt elkeen er zijn plek.



Het Park Van de Walle trekken we door tot aan De Spil.



In Groot-Roeselare is er trouwens ruimte voor een nieuw park.



Groene stapstenen zorgen voor een vergroening van Rumbeke centrum en de omgeving van
Sint-Jozef.



We ontwikkelen een groene as van de Ronde Kom tot de Ooststraat en van aan het
begraafpark tot de Sint-Michielskerk.



De noordelijke stationsomgeving krijgt een parkkarakter.



Het nu nog vrij onbekende en onbeminde begraafbos wordt ruimer bekend gemaakt.



De natuurwaarde van het buitengebied (landbouwgronden) wordt opgewaardeerd, met
bijkomende aandacht voor poelen en beken, hagen en andere kleine landschappelijke
elementen. Hiermee versterken we meteen de (fiets-)toeristische troeven van onze stad en
regio.



Het groenplan wordt uitgerold. Uiteraard worden er hiervoor dan ook voldoende middelen
voorzien.



Groene ruimtes en open ruimtes worden verankerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.



In de stedenbouwkundige verordening scherpen we de vergroeningsdoelstellingen aan.

Natuurontwikkeling in woonzones en bedrijvenzones


Bij verkavelingen wordt standaard een openbare groenzone van 15% voorzien. Deze
groenzone moet bruikbaar en dus niet zomaar een stukje restgrond. De verkavelaar legt een
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financiële reserve aan om deze zone kwaliteitsvol in te richten, in overleg met de
(toekomstige) bewoners.


Bij kleine verkavelingen waar navenant kleine openbare groenzones niet noodzakelijk of nuttig
zijn, storten de ontwikkelaars een equivalent in een stedelijk groenfonds dat kan dienen voor
aankoop van gronden in functie van groenontwikkeling.



Ook bedrijvenzones verdienen kwalitatieve groenzones. Ook hier gebeurt de invulling bij
voorkeur in samenspraak met de mensen die er werken, zo kunnen zij optimaal gebruikt
worden bijvoorbeeld voor een picknick of een recreatieve activiteit over de middag.



Groenzones in zowel verkavelingen als op bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt voor
veilige fietsverbindingen.



De stedenbouwkundige verordening maakt komaf met versteende voortuinen bij
(ver)nieuwbouw, maar dit geldt niet bij bestaande woningen. Naar analogie met de tegeltuinen
zet de stad ook hier op in, met een campagne waarbij straten en wijken tegelijkertijd hun
voortuinen ontgrinten en vergroenen. Hierbij biedt de stad logistieke ondersteuning.



We inventariseren de historische tuinen in de stad en beschermen de meest waardevolle,
zowel naar natuurwaarde als naar ligging.



Daarnaast komt er een inventarisatie van de meest waardevolle, beeldbepalende bomen in
de stad, zowel op publiek als op privaat domein. Ook deze krijgen een beschermde status.



Om kapaanvragen wegens bladval te vermijden, schakelen we de sociale economie in om
daken en goten bladvrij te maken; naar analogie met de sneeuwruimdienst.



De groene omgevingsaanleg rond overheidsgebouwen wordt maximaal opengesteld voor
het publiek in functie van beleving.



We benutten ten volle alle mogelijkheden tot stadslandbouw. Burgers worden hierbij
betrokken met zaai- en oogstmomenten, plukdagen,…



Een handhavingsambtenaar ziet nauwgezet toe op de uitvoering van de in
omgevingsvergunningen opgelegde groenschermen en groenaanleg.



Dankzij een bomenbeleidsplan kunnen we heel gericht werken aan ‘meer bomen in
Roeselare’.

Inrichting en onderhoud van het openbaar domein


Het pleinenplan krijgt een versie 2.0. Hierbij worden de dorpspleinen van de deelgemeenten
prioritair aangepakt.



We gaan voor een vergroening van de invalswegen. Deze moeten een visitekaartje worden
voor alle bezoekers die onze stad binnenrijden.



Bij de aanleg van openbaar groen hebben we oog voor biodiversiteit. Via een
biodiversiteitsplan gaan we na op welke plaatsen en op welke manier we
biodiversiteitswinsten kunnen maken.



En openbaar groen mag best ook eetbaar zijn.



Elke groenaanleg wordt bekeken met een financiële bril. Een onderhoudsvriendelijke
aanpak kan flink kostenbesparend zijn, ook al is er bij de aanleg soms een meerkost.



Hierbij aansluitend wordt voor de verschillende onderdelen van het openbaar domein een
streefbeeld opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gras op bepaalde plaatsen langer
mag uitgroeien of dat bepaalde hagen niet klokvast moeten geschoren worden. Maar ook dat
er op bepaalde weinig gebruikte voetpaden wat mos of gras tussen de tegels mag uitpiepen.
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Belangrijk hierbij is een goede communicatie naar de burger, zo niet neemt deze het
onderhoud over en dan niet zelden op een ecologisch onverantwoorde manier (spuiten of zout
strooien).


Deze sensibiliseringsactie kan uitgebreid worden naar een bewustmaking dat ook private
tuinen niet steriel hoeven te zijn, maar dat een milde vorm van verwildering een zegen is
voor de biodiversiteit.



Naar analogie hiermee neemt de stad een voorbeeldrol op inzake het niet gebruiken van
pesticides en deelt ze haar expertise over ecologisch groenbeheer met de bewoners.



Het openbaar domein wordt leesbaar aangelegd, met respect voor natuurlijke looplijnen. Zo
vermijden we olifantenpaadjes.



Bij evenementen en bij werven wordt nauwlettend toegezien op het vrijwaren van
groenzones. Bij voorkeur preventief, maar zo nodig ook repressief, a rato van de reële kost
van bv een volwassen boom.

Ruimte voor water
Roeselare kent helaas maar al te goed de gevolgen van plotse of aanhoudende hevige regenval. Een
fenomeen dat er door de klimaatverandering helaas niet minder op zal worden. De grootschalige
ingrepen hiervoor behandelen we in het luik Ruimtelijke Ordening.
Toch zijn er ook op het vlak van aanleg van het openbaar domein winsten te boeken, zoals het
doorlaatbaar maken van parkings en bermen.
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Ruimtelijke ordening en
vergunningenbeleid
Ruimtelijke ordening en de procedures voor het afleveren van omgevingsvergunningen (stedenbouw
en milieu) zijn zaken die vaak door de hogere overheid zijn vastgelegd. Bestemmingen die vastgesteld
werden binnen gewestelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, of vergunningen waar de
stad enkel een adviserende rol heeft of waar de deputatie kan overrulen. Daar zit weinig
bewegingsruimte op voor de stad, maar die bewegingsruimte willen we wel ten volle benutten.
De visie van de Vlaamse Bouwmeester vormt de leidraad voor het stedelijk beleid inzake ruimtelijke
ordening en stedenbouw.

Update van oude plannen


Roeselare was een pionier met de opmaak van een Algemeen Plan van Aanleg.
Ondertussen zijn we echter 40 jaar verder en verdient het plan een update.



Heel ruime beschrijvingen worden gepreciseerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het
begrip (para)agrarische activiteiten dat in de praktijk net zo goed industrie kan genoemd
worden.



Oude bedrijfsgronden in de stads- of dorpskernen moeten uitdoven en wonen, recreatie of
diensten als nabestemming krijgen. Nieuwe industriële activiteiten zijn op die plaatsen niet
wenselijk.



We inventariseren leegstaande bedrijfsgebouwen en zetten deze in de markt alvorens
nieuwe gronden aan te snijden.



We onderzoeken de mogelijke langetermijnplanning voor reconversie van de Kop van de
Vaart bij uitdoving van de huidige bedrijvigheden.



Vrije ruimte wordt maximaal gevrijwaard. Elke opportuniteit om het groen-blauwe weefsel te
versterken wordt aangegrepen.



Landbouwgronden die niet anders zijn ingekleurd, blijven behouden als landbouwgrond, bij
voorkeur grondgebonden. We zetten een rem op vertuining en verpaarding.



Bestemmingswijzigingen die vastgelegd werden in het GRUP of het GRS worden
uitgevoerd, ook de zachte herbestemmingen, bijvoorbeeld richting recreatie of bosgebied.



We vragen nogmaals delegatie aan de Vlaamse Regering om de ongelukkig ingekleurde
percelen binnen de contouren van het Bergmolenbos te remediëren naar een bestemming
die daar wel op zijn plek is. We gaan hierbij uit van wat de oorspronkelijk bedoelde
bestemming was, met name bestaande landbouwactiviteiten en paardenmanege.

Nieuwe ontwikkelingen


Bij grootschalige projecten wordt er steevast vertrokken van een ambitienota die opgesteld
wordt in overleg tussen de stad en de ontwikkelaar en, indien van toepassing, de
omwonenden. In deze nota wordt een streefbeeld opgenomen inzake bebouwde oppervlakte,
mobiliteit, energie-efficiëntie, waterhuishouding, woningtypologie,…
AGB?



We streven naar een optimaal gebruik van de ruimte, waarbij delen en combineren de
ordewoorden zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het delen van parkeerplaatsen of het
inschakelen van schoolgebouwen voor naschoolse activiteiten.



Op basis van een degelijk onderbouwde kosten-baten-analyse wordt de toekomst van de
Expo bepaald, kaderend binnen een ruimer masterplan Schiervelde, met een versterking
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van de recreatieve groen-blauwe as. Hierbij zal wellicht moeten samengewerkt worden met
een externe partner.


De administratieve diensten verhuizen naar een stadscampus aan het station. We voorzien
er bijkomende ruimte voor vergaderingen en congressen door externen.



De SASK versterkt de culturele pool aan de Spilleboutdreef en voorziet meteen in voldoende
capaciteit zodat Vedastus kan worden gesloten.



De stedenbouwkundige verordening en woningtypetoets krijgen een regelmatige evaluatie
en zonodig update.



De stad monitort van nabij de evoluties op het vlak van vastgoed en treedt ontradend op bij
vrees voor overaanbod bv. aan appartementen of winkelpanden.



De stad stelt op basis van de inventaris onroerend erfgoed en in overleg met de
erfgoedverenigingen en de IOED een lijst op van waardevolle gebouwen of straatbeelden
die betere bescherming moeten genieten.



Een kwaliteitskamer beoordeelt projectaanvragen die een wezenlijke impact hebben op het
straatbeeld.



We stappen af van de strikte parkeernorm en evolueren naar een mobiliteitsnorm.



Nieuw ontwikkelde wijken zijn echte ecowijken: klimaat- en waterneutraal, groen en autoluw.

Waterbeheer en waterbeheersing


We wachten niet tot het jaar 2040 om te komen tot een betonstop. De stad mag niet meer
groeien in de breedte, alleen nog in de hoogte. Daarom pleiten we voor de opmaak van een
betonstopplan.



Bij alle projecten wordt bekeken hoe de verharde oppervlakte tot een minimum kan worden
beperkt en of er doorlaatbare grond kan worden teruggewonnen.



Hemelwater wordt maximaal op eigen terrein gebufferd en hergebruikt.



We stimuleren de aanleg van groendaken, niet enkel omwille van hun bufferende functie.



Waterlopen houden we zo veel als mogelijk open. Delen die onnodig ingekokerd werden
maken we terug open.



In het buitengebied geven we de waterlopen gecontroleerde overstromingsmogelijkheden.



Het actieplan dat opgemaakt werd na de wateroverlast van 2016 wordt onverkort uitgevoerd.



Naar het voorbeeld van het Groenpark worden ook andere overstromingsgevoelige
stadsdelen aangemoedigd om, met steun van de stad, een eigen ‘buurtrampenplan’ op te
stellen.



We zetten onverminderd verder in op het ontdubbelen van de waterafvoer.



Voor wie niet kan aansluiten op het rioleringsstelsel subsidiëren we de individuele
behandeling van afvalwater, bij voorkeur via open systemen.



We leggen strategische watervoorraden aan voor periodes van extreme droogte.

Handhaving
Elke regelgeving staat of valt met een degelijk handhavingsbeleid. Als vergunningverlenende
overheid kan je heel strikte normen hanteren en strenge bijkomende voorwaarden opleggen inzake
waterhuishouding, vergroening, overlastbeperking,… maar wanneer deze niet worden nageleefd,
verandert er niets.
In eerste instantie willen we hierbij een informerende en sensibiliserende overheid zijn. Regelgeving
wordt sneller aanvaard en toegepast wanneer het waarom duidelijk is. Die informerende rol geldt
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trouwens ook richting verontruste burgers of verenigingen die voorbehoud maakten bij bepaalde
plannen.
Een handhavingsambtenaar ziet gericht en zo nodig doortastend toe op het naleven van de regels en
bijkomende voorwaarden. De prioriteit gaat hierbij naar projecten met een bedenkelijke
voorgeschiedenis, die aanleiding gaven tot bezwaarschriften of klachten, of die gelegen zijn in
kwetsbare gebieden (bv. inzake water of fijn stof).

16

Een duurzaam en klimaatvriendelijk Roeselare
Een ambitieus duurzaamheidsbeleid voeren is per definitie domeinoverschrijdend. Elke schepen is
schepen van duurzaamheid en de strategische cel toetst alle beslissingen op hun impact.


Het klimaatplan van de stad willen we snel en concreet vertalen. We richten daartoe een
taskforce op.



We omarmen alle bottom-up initiatieven en gebruiken deze als hefboom om tot een
algemeen draagvlak te komen.



Via concrete realisaties bewijzen we zwart op wit dat een duurzaam beleid geen meerkost
oplevert, maar op termijn net voordeliger is.



De stad heeft een voorbeeldfunctie en is dan ook voorloper in ambities.



We streven ernaar om als stad klimaatneutraal te zijn tegen 2030.

Een beleidsdomeinoverschrijdend plan


We maken gedurfde maar noodzakelijk keuzes inzake mobiliteit.



We stoppen de versnippering van open ruimte en gaan voor een snelle betonstop.



We kiezen voor een klimaatvriendelijke landbouw en duurzame voedselstrategie.



We gaan resoluut voor het verkleinen van de (plastiek)afvalberg.



We evolueren naar een circulaire en deeleconomie. We maken ruimte voor zogenaamde
‘commons’-initiatieven, waarbij burgers zelf verantwoordelijkheid opnemen voor het beheer
van publieke goederen.



We versterken natuur, milieu en biodiversiteit.



We hanteren een sociale reflex om er voor te zorgen dat iedereen mee is op de trein van
verduurzaming.



We kiezen voor een duurzaam energiebeleid.



We evalueren de stedenbouwkundige verordening en sturen zonodig bij in functie van
energie-efficiëntie, waterbeheersing en vergroening en ontharding.

Energiek Roeselare


Om de energie-omslag in de stad vorm te geven en te versnellen, lijkt een stedelijk
energiebedrijf een nuttig instrument.



Het energiebedrijf zet eigen activiteiten op waarbij snel kan ingespeeld worden op
opportuniteiten, maar begeleidt ook actief burgers en coöperaties.



We rollen wijk per wijk het systeem van Buurzame stroom uit.



Het warmtenet wordt losgekoppeld van de activiteiten van Mirom. Het warmtenet mag nooit
een reden zijn om niet in te zetten op afvalbeperking. We begeleiden bedrijven met
restwarmte actief in het benutten van deze energie.



We bieden een renteloze lening en/of bijkomende subsidies aan verenigingen en scholen die
energiebesparende investeringen doen.



We kiezen voor slimme en energie-efficiënte verlichting in openbare gebouwen en op
straat.
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Logischerwijs draait de stad op 100% groene stroom, zo mogelijk zelf opgewekt. Nieuwe
gebouwen worden per definitie energie-neutraal.



We faciliteren het plaatsen van kleinschalige windmolens. Bij het bouwen van bijkomende
grote windturbines kiezen we voor een coöperatief model waarbij de omwonenden
rechtstreeks voordeel halen uit het project.



We benutten alle mogelijke slimme data om opportuniteiten op te sporen en energiewinsten
te boeken.

Afvalbeperking en recyclage


Inzake ongeadresseerd reclamedrukwerk maken we omslag van de stickers ‘geen reclame’
naar ‘graag wel reclame’.



Op vraag van de buurt installeren we compostpaviljoenen.



Via hippe draagtassen #vanRSL stimuleren we shoppers om af te stappen van
plasticzakken.



Het principe van de restorestjes trachten we te veralgemenen naar de volledige sector.



In samenwerking met de Kringwinkel organiseren we een platform van voor het hergebruik
van bouwmaterialen, zowel overschotten als recuperatie.



Evenementen met wegwerpbekers zijn iets van het verleden.



Voor mensen zonder auto is het recyclagepark moeilijk bereikbaar. Daarom experimenteren
we met mobiele containerparken die op vaste tijdstippen in de wijken komen.



In de stadskern, waar thuiscomposteren moeilijker te organiseren is, voorzien we een GFTophaling.



Het bedrijvenparkmanagement zet een systeem op van collectieve recyclage en selectieve
ophaling.

Zwerfvuil; ergernis nummer één


Voor groenzones stellen we meters en peters aan die, met logistieke steun van de stad,
toezien op de netheid en het snel weghalen van zwerfvuil. Vuil trekt immers vuil aan.



Wijken kunnen een budget krijgen voor het zelf net houden van het openbaar domein. Zo
verhoogt meteen de sociale controle en sociale correctie.



We subsidiëren verenigingen en scholen die zwerfvuilacties houden.



Aan alle openbare gebouwen komen er peuktegels of asbakken. Deze verplichten we ook bij
‘rookzones’ bij bedrijven en aan horecagelegenheden.



Wie een toestemming krijgt om te flyeren zorgt er voor dat er in de ruime geen flyers meer te
vinden zijn.



Er geldt een nultolerantie voor sluikstorten. Daders worden actief opgespoord. Op
sluikstorthotspots plaatsen we mobiele camera’s.
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Wonen in RSL
Op het vlak van wonen is de stad in eerste instantie een regisseur. Het is bij uitstek ook een
beleidsdomein dat intergemeentelijk kan en moet aangepakt worden, waarbij Roeselare, als
centrumstad trekker is en expertise aanlevert.


In het (inter)lokaal woonoverleg bewaken we het aanbod en anticiperen we op toekomstige
noden.



Het is de plek waar alle partners in het verhaal samenkomen om een concrete problemen
aan te pakken en een langetermijnvisie uit te werken.



De woningtypetoets wordt regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Woonkwaliteit


We richten een rollend woningfonds op waarbij we in een coöperatief model slapende
spaargelden activeren om woningen aan te kopen, duurzaam op te knappen en aan te bieden
aan de sociale huurmarkt.



Overbewoning, huisjesmelkerij en verregaande verwaarlozing pakken we kordaat aan.
Bewoners krijgen van de stad een alternatieve woning aangeboden, waarvoor de kosten
verhaald worden op de eigenaar.



Premies voor renovaties houden we voldoende hoog om versnippering tegen te gaan en een
daadwerkelijk incentive te zijn om aan de slag te gaan. Hier worden steeds
duurzaamheidscriteria aan gekoppeld.



We pakken renovaties via premies wijkgericht aan en richten deze vooral op de huurmarkt.



Via een nu-of-nooit-premie in welbepaalde straten en wijken willen we komen tot een snelle
herwaardering van het historische stadsbeeld.



Aan de energetische screening van meergezinswoningen koppelen we een
subsidiereglement om heel gericht de pijnpunten aan te pakken.



Kwetsbare huurders die tijdens een renovatie op straat komen te staan of die na een upgrade
niet terug kunnen keren naar hun woning krijgen een actieve begeleiding naar een nieuw
onderkomen.



Bij huurwoningen die met overheidsgeld werden opgewaardeerd, bouwen we een clausule in
dat de huurprijs slechts minimaal en geleidelijk mag stijgen.

Toekomstgericht wonen


Als stad stimuleren en faciliteren we vernieuwende woonvormen.



We ondersteunen een platform waar (toekomstige) inwoners die geïnteresseerd zijn in
gemeenschappelijk wonen elkaar kunnen vinden.



We stellen binnen de stedenbouwkundige verordening een verduidelijkend kader op over
het opdelen van grote woningen in functie van gemeenschappelijk wonen, waarbij elke unit
recht heeft op een eigen domicilienummer.



Binnen het OCMW wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kamerwonen,
samenwonen en kostendelend samenwonen zodat niemand geschaad wordt in zijn rechten
door de keuze voor alternatieve woonvormen.
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Via een onderzoek naar de woonbehoeften van senioren gaan we na welke de drempels
zijn om de te groot geworden woning in te ruilen voor een kleinere woning. We heroriënteren
de levenslang-wonen-premie.



In de schoot van de zorgzone Beveren willen we experimenteren met co-housing voor
senioren.

Betaalbaar wonen voor iedereen


Door het gestaag toenemend aantal huishoudens moeten we blijvend inzetten op sociaal
wonen. Na het behalen van het sociaal bindend objectief mogen we de ambities optrekken
van 8% naar 10%.



We gaan voor een vernauwde samenwerking tussen het SVK en SHM om te komen tot een
eengemaakt loket voor de burger; dit in samenwerking met het Welzijnshuis.



We versterken het SVK als doorstroom naar de SHM.



Het tegengaan van discriminatie op de huurmarkt is een blijvend aandachtspunt binnen het
immo-overleg. Indien zelfregulering faalt, worden er praktijktesten opgestart.



Via een constante monitoring garanderen we een voldoende aanbod aan nood- en
transitwoningen.



We inventariseren snel activeerbare woningen in functie van plotse noden, zoals de
noodzakelijke versterking van het LOI.



Aan het systeem van de woonbuddy’s koppelen we een professionele ondersteuning richting
opvolging en begeleiden inzake woonattitude.



Met alle actoren streven we er naar om het aantal uithuiszettingen tot een absoluut minimum
te herleiden.



Zowel huurders als verhuurders bieden we juridische ondersteuning aan een (apart)
woonloket.



We werken een ondersteunings- en begeleidingstraject uit voor noodkopers.



Voor daklozen hanteren we het principe van ‘Housing first’ en voorzien voldoende middelen
voor een actieve begeleiding hierbij.
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Sociaal beleid en zorg
Vanaf de volgende legislatuur wordt het OCMW volledig ingekanteld in de stad. Ambtelijk,
administratief en bestuurlijk is dat een verplichting en wordt dit uiteraard zo uitgevoerd, voor het zover
het in de feiten nu al niet zo is. Wel vinden wij het belangrijk dat er in het ruime sociaal beleid verder
op twee sporen wordt gedacht en gewerkt. Enerzijds is er de globale visie, de regierol met
voelsprieten richting het middenveld en anderzijds het klantgerichte spoor.


Het Welzijnshuis is en blijft het intermediaire platform waar het globaal aanbod en het 1-op1-contact samenkomen. Hierbij wordt nog sterker ingezet op het zoeken naar
kruisbestuivingen met externe organisaties om te komen tot een geïntegreerd sociaal beleid
met directe, gecentraliseerde antwoorden op zorgvragen.



De 1-loketfunctie met snelle doorverwijs wordt nog versterkt door nog meer partners te laten
huizen in het Welzijnshuis. Zo vermijden we dat klanten tussen wal en schip belanden.



De sociale kaart van Roeselare is heel uitgebreid, maar evenzeer volatiel. Het up-to-date
houden van de gegevens is een blijvende uitdaging. De bundeling van de accurate data op
een digitaal platform, gekoppeld aan een gebruiksvriendelijke zoekfunctie, maken de sociale
kaart overzichtelijk voor eerstelijns hulpverleners (bv huisartsen of scholen).



Bij het uittekenen van ons sociaal en welzijnsbeleid laten we ons inspireren door veldwerkers,
maar evenzeer door ervaringsdeskundigen. Dit kan gaan om mensen in armoede, mensen
met een migratie-achtergrond of mensen met een beperking, maar net zo goed senioren,
kinderen, jonge ouders, … Zij vormen een waardevolle vinger aan de pols, zowel bij het
evalueren van bestaand beleid als bij de detectie van noden en het uittekenen van toekomstig
beleid.



Dankzij de uitrol van het Zorgbedrijf als zelfstandige entiteit kan de stad ten volle zijn
regisseursrol spelen, waarbij de diensten die door het Zorgbedrijf en door de private sector
(non-profit en profit) worden verleend op een gelijk(w)aardige manier worden ondersteund en
gecoördineerd. Daar waar noden gedetecteerd worden die niet door het private circuit worden
opgepikt, is het Zorgbedrijf wel de eerste partner om bijkomende taken op te nemen, met
financiële tussenkomst van de stad. Daarnaast behoudt het Zorgbedrijf alle rechten om
nieuwe winstgevende activiteiten uit te bouwen om de tekorten uit de reguliere werking uit te
vlakken.



De dienstencentra zitten wat ons betreft niet op hun plaats binnen het Zorgbedrijf, al kan het
Zorgbedrijf er uiteraard zorgtaken blijven uitvoeren. Omdat de eigen werking van de
dienstencentra zich vooral richt op een globale dienstverlening en uitstekend past binnen de
wijkgerichte werking, is het logischer dat zij onder de vleugels van de stad komen. De
dienstencentra moeten evolueren tot buurtknooppunten, al dan niet fysiek. Ze kunnen ook
de boer op gaan. Zo kan een mobiele dienstverlening uitgebouwd worden op heel lokaal vlak.



We pleiten voor een inclusieve leefstad.

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan


We blijven voldoende middelen voorzien om te komen tot een leefbaar inkomen voor iedere
Roeselarenaar. We voorzien een voldoende aanvullende steun bovenop het leefloon, het
pensioen of andere vervangingsinkomens.



Het REMI-systeem wordt verder uitgebouwd. Dit objectiveert de nodige en uitbetaalde steun
en smoort kritiek op bepampering en hangmatcultuur in de kiem.



Via REMI garanderen we bovendien een automatische rechtentoekenning.
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Het voorzien van aanvullende steun is geen eindpunt. Het streefdoel is deze steun op termijn
overbodig maken, waarbij de aanvullende steun even die ademruimte biedt die een nieuwe
start mogelijk maakt. Hiertoe worden de steuntrekkers intensief begeleid richting activering.
Uiteraard gebeurt dit op maat van de individuele cliënt, met oog voor achterliggende
problematieken. Meestal zal een opstap via sociale tewerkstelling nodig zijn. Voor Groen is
integratie op de arbeidsmarkt een middel en geen doel op zich. Zinvolle activering is even
goed mogelijk buiten het reguliere arbeidscircuit.



Iedereen heeft recht op een degelijke huisvesting. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Wonen’.



De nachtopvang blijft een permanent en voldoende groot toevluchtsoord voor (tijdelijk)
daklozen. De samenwerking tussen vrijwilligers en professionelen garandeert kwalitatieve
opvang en betaalbaarheid. Regelmatige vrijwilligers leren door ervaring steeds professioneler
om te gaan met crisis-situaties. Dit biedt de vaste medewerkers de kans om nog meer in te
zetten op structurele oplossingen voor de gasten. Opvang mag immers geen eindpunt zijn.



Binnen een intergemeentelijke aanpak wordt er ook gezocht naar mogelijkheden voor
nachtopvang voor mensen met specifieke problematieken. Deze overstijgen immers de
draagkracht van de reguliere opvang.



Het re-act programma waarbij zorgwekkende zorgmijders opgezocht en begeleid worden
door een straathoekwerker, wordt verdergezet.



In complexe welzijnsdossier wordt één case manager aangesteld ter begeleiding. Deze is het
directe aanspreekpunt voor de zorgvrager en behoudt het overzicht over de aangeboden en
nodige zorg.



Roeselare gaat volop voor de titel van pleegzorgstad.

Strijd tegen armoede


In de strijd tegen (kinder)armoede is het uitermate belangrijk om kort op de bal te spelen. Een
snelle detectie en ingrijpen kan een accumulatie van problemen tegengaan. Daarom zijn er
voldoende voelsprieten nodig. Het project van de schoolpoortwerkers wordt uitgebreid
richting de kinderopvang.



Een armoedetoets wordt ingebouwd bij alle stedelijke beslissingen. Samen met de andere
toetsen wordt deze ondergebracht bij de strategische cel die de helicopterview behoudt.



De vrijetijdspas is een blijvende garantie op participatie. De stad voorziet blijvend voldoende
middelen om de verenigingen die korting aanbieden via de vrijetijdspas te compenseren.



Om de vrijetijdspas nog algemener bekend te maken bij de mogelijke gebruikers, wordt er op
regelmatige basis een campagne uitgewerkt in samenwerking met de organisaties in het
werkveld.



Los van de financiële drempels in het verenigingsleven, zijn er ook vaak materiële drempels.
We moedigen de verenigingen aan om ook deze drempels te verlagen. Hierbij denken wij
bijvoorbeeld aan een tweedehandssysteem voor jeugdbewegingsuniformen of sportkledij en –
gerief. Het principe van de ‘uitgestelde koffie’ kan net zo goed toegepast worden aan de bar
bij een socio-culturele activiteit of na een repetitie van de harmonie of koor.



We verlagen de drempel naar gezonde en lekkere voeding. In samenwerking met de sociale
economie bieden we niet enkel betaalbare maaltijden aan in een sociaal restaurant (binnen
RSL op post) , maar geven ook vorming over hoe er gezonde maaltijden kunnen bereid
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worden met een beperkt budget. Via deeltuinieren en zelfpluk maken we vers voedsel
toegankelijker.


Via repaircafés bezorgen we goederen een langer leven en vermijden zo dure aankopen van
nieuw materiaal.



Armoede leidt vaak tot vereenzaming. Niet zelden vult een huisdier het gemis aan sociaal
contact in, zowel als bondgenoot als als smeermiddel voor intermenselijk contact.
Dierenvoeding en dierengeneeskundige zorgen vormen dan ook geen overbodige luxekosten.

Zorg voor gezondheid


De goedkoopste gezondheidszorg is deze die kan vermeden worden. Als stad willen we dan
ook volop inzetten op het promoten van een gezonde levensstijl. Meer hierover in de
hoofdstukken rond sport en voeding, maar evenzeer natuur en mobiliteit.



De stad blijft, in samenwerking met scholen en jeugdverenigingen sterk inzetten op preventie
inzake roken, alcohol en ander middelengebruik. Maar ook andere doelgroepen verdienen de
nodige aandacht. Nudging is hierbij doeltreffender dan een belerend vingertje.



Dankzij ons aandeel in het bestuur van AZDelta kan de stad ten volle zijn rol spelen in het
betaalbaar en kwaliteitsvol houden van gezondheidszorg in Roeselare. De totale werking
wordt continu geëvalueerd met inspraak van patiënten(verenigingen).



Patiënten worden blijvend bewust gemaakt van hun rechten.



Binnen AZ Delta streven we naar minimum 1 geconventioneerde arts per discipline.



Wanneer er een wijkgezondheidscentrum wordt uitgebouwd kan dit gebeuren onder de
vleugels van het Zorgbedrijf.



Op het vlak van geestelijke gezondheid is snelle detectie en snelle hulp uitermate belangrijk.
Het TeJo-project wordt vanuit de stad ten volle ondersteund. Een dergelijk laagdrempelig
inloophuis voor volwassenen zou evenzeer welkom zijn.



Het bestaande netwerk van hulpverlening inzake geestelijke gezondheid is bijzonder
uitgebreid en specialistisch. De stad bewaart ook hier het overzicht en is de regisseur om zo
efficiënt en gecoördineerd mogelijk samen te werken.



Ook hier is het voorkomen van problemen uiteraard de beste piste. Als stad kunnen we
hierbij inzetten op drie sporen: zorgen voor een aangename, rustgevende (groene)
leefomgeving, waken over een gezonde work-life-balans, ook bij het eigen personeel en een
actief beleid voeren tegen vereenzaming.



We creëren een rustplan waarbij bepaalde zones in de stad uitgebouwd worden als
stilteplekken; plaatsen om te lezen, studeren, mediteren of mijmeren. Plaatsen zonder prikkels
van reclame of muziek.



We hebben aandacht voor mensen die last hebben van een teveel aan prikkels. Bij
evenementen zoals een kermis worden er autivriendelijke momenten of plekken voorzien.
Flitsende reclameborden worden aan banden gelegd.



We stimuleren zoveel mogelijk inwoners om gebruik te maken van het aanbod aan
secundaire preventie die leidt tot vroegdetectie van ziektes.
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De drempel tot tandzorg blijft heel hoog, ook al omdat tandartsen niet geneigd zijn zich in te
schrijven in een derde betalersregeling. We bekijken daarom de mogelijkheden om nieuw
afgestudeerde tandhygiënisten in te schakelen binnen de werking van het Zorgbedrijf, AZ
Delta, de huisartsenwachtpost of een wijkgezondheidscentrum.

Gedeelde zorg


Het sterkste middel in de strijd tegen vereenzaming, is actief buurtgericht werken. Buren die
elkaar kennen zijn elkaars beste behoeders en vangnet.



De buurtwerker krijgt ook de rol van zorgcoördinator. Dit betekent niet meteen dat hij/zij de
zorgtaken op zich moet nemen, maar wel dat het een aanspreekpunt wordt voor mensen met
noden of voor verontruste buren. Deze noden worden opgevangen, hetzij (bij voorkeur)
binnen de buurt zelf, hetzij via de professionele hulpverlening, onder begeleiding van een
zorgccoach.



Door het creëren van buurtpunten wordt het gemakkelijker om een sociaal weefsel uit te
bouwen. Dit kan een traditioneel buurthuis of een dienstencentrum zijn, maar net zo goed een
dorpswinkel of een uitleenpost van de bibliotheek.



Ook intergenerationele samenwerking behoedt ouderen voor het verzanden in
eenzaamheid. Wisselwerkingen tussen scholen of kinderopvang en woonzorgcentra zijn
hiervoor uitermate geschikt.



De stad faciliteert en stimuleert kangoeroewonen, co-housing, kotwonen voor senioren en
andere woonvormen waarbij zorg en bezorgdheid gedeeld worden.



Mantelzorgers zijn van goudwaarde. Ook zij verdienen een mantel om zich heen. De stad
bouwt een actief netwerk van en voor mantelzorgers uit waarbij ervaringen kunnen worden
uitgewisseld, waar stoom kan worden afgelaten, waar er onder gelijkgestemden kan worden
opgepept. Een platform van occasionele opvang maakt het voor de mantelzorger mogelijk
om er even uit te zijn.



Het netwerk van zorgvrijwilligers wordt verder uitgebouwd. Hierbij gaat er speciale aandacht
naar de gevolgen van de vernieuwde regelgeving rond onbelast bijverdienen. Het
vrijwilligerswerk op de domeinen die hier niet voor in aanmerking komen, dreigen immers in
de verdrukking te komen.



Door de steeds verder gaande vermaatschappelijking van de zorg ontstaan er nieuwe
noden en knelpunten. De stad ontwikkelt een plan van aanpak om op deze uitdagingen te
anticiperen.



Subsidies voor levenslang wonen worden geheroriënteerd richting premie voor de verhuis
naar een herfstwoning.

Van jong tot oud en alles er tussenin


Roeselare scoort heel goed op het vlak van aanbod aan voorschoolse kinderopvang. De
private sector staat echter onder druk door de nieuwe Vlaamse regelgeving. Het actief
monitoren van het veld is uitermate belangrijk. Zo kan er snel ingegrepen worden bij tekorten.
Het Zorgbedrijf kan hierbij ingeschakeld worden als buffer en opvangnet.



Buitenschoolse opvang optimaliseren we in nauwe samenwerking met de scholen, het
DKO, sportverenigingen, het sociaal-cultureel veld,…
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Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de regionale spreiding en de diversiteit van het
aanbod en de participanten.



Via een grootschalige bevraging worden de noden rond vakantieopvang in kaart gebracht.
De speelpleinwerking wordt opgewaardeerd, waarbij er speciale aandacht gaat naar
gespecialiseerde opvang.



Het Zorgbedrijf bouwt, in samenwerking met de bestaande diensten van de mutualiteiten, een
netwerk uit voor de opvang van acuut zieke kinderen, zodat deze niet tegen beterweten in
op de schoolbanken belanden.



Het project van de Tovertuin wordt verder uitgebouwd zodat alle kinderen met een zo gelijk
mogelijke bagage aan de start komen, maar zodat ook ouders weerbaarder gemaakt worden.



Ook op het vlak van ouderenzorg is de stad de coördinator. Het aanbod wordt gemonitord en
waar nodig wordt er opgetreden. Ook hier zal het Zorgbedrijf een zekere bufferrol aangemeten
krijgen en zal het voorzien in ontbrekende vormen van ouderenzorg.



In Beveren organiseren we een woonzorgzone met als doel de ouderen en
zorgbehoevenden langer te laten thuis wonen. In het dienstencentrum 2.0 komt er een
zorgknooppunt dat alle zorgvragen beantwoordt.



Het bordurenplan waardoor obstakelvrij kan worden gewandeld en gerold, wordt uitgerold
over de ganse stad, inclusief specifieke aandacht voor blinden en slechtzienden.



Een programmaregisseur screent op maximale Voor Roemen en Polen



bij nieuwe en bestaande openbare gebouwen en bij heraanleg of opwaardering van het
openbaar domein.



In stadscommunicatie wordt er veel aandacht besteed aan leesbaarheid, ook voor minder
geletterde mensen. De doorgedreven digitalisering van zowel communicatie als werking van
de stadsdiensten mag er nooit toe leiden dat mensen hierdoor uit de boot vallen.

Een open Roeselare
Het platform Roeselare Helpt bewees dat we een gastvrije stad zijn. Tal van initiatieven in de stad
zorgen ervoor dat nieuwkomers zo snel en zo goed mogelijk integreren in onze stad. Deze initiatieven
verdienen onze volle steun.
In tijden van verhoogde nood aan opvang van asielzoekers kan Roeselare snel terugvallen op de
expertise die in tijdens de voorbije asielcrisis werd opgebouwd en we zullen dan ook onze
verantwoordelijkheid opnemen.
Hierbij kan er nauw samengewerkt worden met de mensen die we in het verleden opvingen. Als
ervaringsdeskundigen, brugfiguren, tolken of gidsen. Zij zijn de beste toeleiders in diversiteit.
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Jong zijn in Roeselare
Roeselare onderwijsstad
Inzake onderwijs heeft de stad een dubbele opdracht. Enerzijds is zij inrichtende macht van een
aantal basisscholen en het DKO, anderzijds voert ze een flankerend onderwijsbeleid voor de andere
netten. Het is goed dat deze twee opdrachten gesplitst worden en dus een andere bevoegde schepen
krijgen.


Roeselare wil, zowel in het eigen net als doorbuiten een stuwende kracht zijn achter de brede
school.



We gaan voor een zo groot mogelijke integratie van het deeltijds kunstonderwijs binnen het
regulier onderwijs. Dit zowel geïntegreerd binnen het lessenpakket als als naschoolse
aanvulling.



(Ver)nieuwbouw van schoolgebouwen bekijken wij vanuit de optiek van gedeeld
ruimtegebruik. We werken met compartimenteerbaarheid en elektronische toegankelijkheid.



Vermits de stad groeit is een regelmatige netoverschrijdende capaciteitsscreening
noodzakelijk.



Ook in Roeselare zijn er problemen met onbetaalde schoolrekeningen en lege
boterhamdozen. De schoolpoortwerker zorgt voor een snelle detectie van problemen en een
vlotte doorverwijs met blijvende opvolging.



We introduceren de vrijetijdspas ook in het onderwijs omdat zelfs de maximumfactuur voor
sommige ouders nog te hoog is en we niet willen dat kinderen om die reden uit de boot vallen
bij excursies en buitenschoolse activiteiten.



We stimuleren ouders om hun kleuters naar school te sturen.



De stad ondersteunt, over de netten heen, inhoudelijk schoolse projecten rond actuele
thema’s. Experten van binnen de stadsdiensten verzorgen zo bijvoorbeeld nabesprekingen bij
maatschappelijk relevante schoolvoorstellingen of zorgen voor een lokale vertaling en duiding
van bepaalde problematieken



We gaan voor een nauwere samenwerking tussen de twee academies, weliswaar met
behoud van hun pedagogische eigenheid.



In het kader van duaal leren biedt de stad leercontracten en ook stageplaatsen aan.

Over de geplande hervormingen binnen de scholengroep Sint-Michiel hoort de politiek zich niet uit
te spreken. Wij respecteren de vrijheid van onderwijs. Anderzijds moeten wij wel vaststellen dat het
secundair onderwijs een essentiële schakel vormt binnen het stedelijk weefsel. Wij zouden het dan
ook ten zeerste appreciëren indien de scholengroep ingrijpende wijzigingen tijdig doorpraat met het
stadsbestuur. Zo kan er, bijvoorbeeld inzake mobiliteit, geanticipeerd worden op nieuwe situaties.
Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat het voor de stad een meerwaarde is wanneer de scholen of
campussen ruim verspreid liggen op het grondgebied van de stad.

Jeugd in beweging


In onze omgang met jongeren gaan wij, net zoals bij volwassenen, uit van vertrouwen, los
van betutteling.



Wanneer we hangjongeren een zekere verantwoordelijkheid geven over hun hangplek, hen
ambassadeur maken, dan wordt het gedrag niet langer als problematisch ervaren, maar
eerder als meerwaarde.
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Jongeren verdienen actieve inspraak in het bestuur van de stad. Wij zijn er van overtuigd dat
jongeren niet enkel een interessante insteek kunnen geven inzake fuiven of
speelpleininrichtingen maar over nagenoeg alle beleidsdomeinen.



Jonge kinderen trachten we te bereiken, bv. via de scholen. Ook zij mogen meedenken over
hun stad, waarbij het inspraakproces even belangrijk is als de output.



De niet langer geoormerkte Vlaamse middelen voor jeugdbeleid blijven we bestemmen voor
jeugd. We garanderen dat er voldoende subsidies blijven gaan naar onze jeugdbewegingen.



Kinderen en jongeren hebben recht op ruimte waar zij zichzelf kunnen zijn, liefst in de buurt,
zonder het gevoel te hebben opgesloten te zitten in (speel)reservaten.



De ideale openbare ruimte en mobiliteit is volledig op kindermaat en kindveilig.



Doorheen de stad voorzien we speelprikkels. We blijven kinderen en jongeren prikkelen om
buiten te spelen.



Openbare gebouwen maken we kindvriendelijk en we stimuleren de handel en horeca om
ons daarin te volgen. Ook op evenementen hebben we aandacht voor kindvriendelijkheid.



We stimuleren jeugdverenigingen om zo inclusief mogelijk te werken. We zijn een
bruggenbouwer tussen de traditionele jeugdbewegingen en de jeugdbewegingen gericht op
doelgroepen.



Het eigen aanbod voor kinderen en jongeren houden we bewust laagdrempelig. We streven
naar een goede toeleiding voor groepen die minder makkelijk te bereiken zijn.



Op basis van het onderzoek naar participatie bij jonge senioren, werken we een plan voor een
algemeen leeftijdsvriendelijke stad uit.

°
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Genieten in Roeselare
Roeselare is een bruisende stad en dat willen we zo houden. En zelfs versterken. Via een aanbod
naar ieders meug, met ruimte voor actieve en passieve beleving, met een evenwicht tussen leven en
rust.

Cultuur, sport en vrije tijd zijn één geheel


De schotten tussen de verschillende stadsdiensten sneuvelden al. Die geïntegreerde visie
willen we ook volledig doortrekken op het terrein.



Via gedeeld ruimtegebruik tussen de meest diverse actoren stimuleren we
kruisbestuivingen. Trax moet hierbij een voorbeeldfunctie opnemen. Dit veronderstelt een
actieve werking achter Trax die opborrelende initiatieven ondersteunt en hiaten invult.



We creëren ruimtes voor creativiteit en ontspanning zonder exclusieven.



We investeren in digitale toegangssystemen voor culturele, jeugd, sport- en
onderwijsinfrastructuur zodat meervoudig gebruik gemakkelijker wordt.



De stad is een adviserende en probleemoplossende coach bij bottom-up initiatieven, eerder
dan een organisator.



Evenementen, vooral dan outdoor, leggen enige druk op een omgeving. Daarom maken we in
overleg met de buurt een duidelijk kader vast waarin er duidelijke afspraken staan rond bv
duur en frequentie van de evenementen en waarbij organisatoren en buurtbewoners een
directe lijn met elkaar krijgen.



Uiteraard analyseren we de risico’s bij evenementen, maar we vertrekken steevast wel van
vertrouwen in de organisatie.



We streven naar een absoluut gelijkwaardige behandeling van alle mogelijke vormen van
cultuur, sport en ontspanning.



Het streefdoel is verbinden en dus zijn diversiteit en toegankelijkheid, ook financieel,
belangrijker dan een subjectieve kwaliteitsmeting. We streven naar inclusie op fysiek,
generationeel en etnisch-cultureel vlak.



Roeselare is klaar voor een multicultureel festival.



Evenementen en het aanbod aan cultuur, sport en ontspanning kunnen beter verspreid
worden over het volledige grondgebied van de stad.



Ook De Spil en ARhus dagen wij uit om nog meer uit de muren te breken en de boer op te
gaan. We denken hierbij bv aan live-streaming vanuit De Spil in woonzorgcentra of aan
uitleenautomaten van ARhus in het station of AZ Delta.



Ook na het verdwijnen van de sectorale Vlaamse dotaties verzekeren we de werking van De
Spil en ARhus. Daartoe leggen we een duidelijk financieel kader vast voor de volledige
legislatuur.



Het DKO, maar even goed de sportclubs, willen we maximaal voet aan de grond laten krijgen
in het leerplichtonderwijs.

Een hart voor cultuur


Het traditionele socio-cultureel verenigingsleven staat, ook in Roeselare, onder druk. Tegelijk
zien we tal van nieuwe initiatieven opduiken die soms tijdelijk van aard zijn. Beide verdienen
een gelijkaardige ondersteuning en stem.
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We intensifiëren de band tussen het DKO en de verenigingen voor podium- en beelden
kunsten.



Het cultureel ambassadeurschap blijft een opstap richting professionalisering, maar een
vervolgtraject ontbreekt. Daarom werken we een ondersteuningsmechanisme uit voor
professionele kunstenaars(collectieven) die Roeselare als hun thuisbasis blijven kiezen.



We monitoren het aanbod aan toon-, creatie- en repetitieplekken. Stadsgebouwen die leeg
komen te staan, zijn de aangewezen plek om eventuele noden op te vangen. We kiezen
hierbij uitdrukkelijk voor een zo optimaal mogelijk gebruik en een totaalvisie.



Tentoonstellingsruimtes activeren we door er workshops en andere vormen van beleving aan
te koppelen, bijvoorbeeld in samenwerking met het regulier of kunstonderwijs.



In samenwerking met De Spil zetten wij verder in op sociaal-artistiek werk.



We inventariseren en koesteren ons cultureel erfgoed.



Via een eigen inventaris van ons onroerend erfgoed wordt een bewaarlijst opgesteld. We
zorgen er hierbij voor dat er binnen elke omgeving referenties naar het verleden blijven.



Creativiteit die gelinkt is aan nieuwe media en technologieën geven een stek in de ast in de
Sint-Jorisstraat. Hiernaast komt er een makersatelier toegespitst op upcycling in
samenwerking met het technisch onderwijs.

Iedereen in beweging
Bij het sportbeleid mikken we duidelijk op twee sporen. Bij het spoor van de georganiseerde sport
zetten we in op een gerichte ondersteuning van de clubs. De niet-georganiseerde sporter geven we
prikkels en ruimte.


De clubs ondersteunen we in het opzetten van een goede jeugdwerking met gekwalificeerde
trainers en begeleiders.



We stimuleren de clubs om een rol te spelen in spelen bij de integratie van maatschappelijk
zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie.



We bepleiten een goede lokale verankering van de Roeselare topsportploegen en honoreren
de rol die de supporters(verenigingen) daarbij spelen.



Een G-sport-coördinator is een brugfiguur tussen de sporters met een beperking en de clubs
en levert hen de nodige expertise om tot maximale inclusie te komen.



Naar analogie met de cultureel ambassadeurs willen we ook sportambassadeurs
ondersteunen in het ontplooien van hun talenten. Zij zijn een visitekaartje voor de stad en
rolmodellen voor de jeugd.



We garanderen de clubs maximale toegankelijkheid van het nieuwe zwembad, volgens hun
noden. Daarnaast waken we over de betaalbaarheid van het recreatief zwemmen, met
speciale aandacht voor kansengroepen.



Doorheen de stad voorzien we speelse sportprikkels en zetten zo de niet-georganiseerde
sporter aan tot bewegen.



Er komt een netwerk van loopparcours in de stadsrandbossen, andere groene zones, het
buitengebied en zelfs de kern van de stad. We geloven dat zien sporten motiverend werkt om
ook te gaan bewegen.



Koers! moet het kloppende hart worden voor de talloze wielerrecreanten van onze stad en
ver daar buiten. Dit wordt visueel en belevingsgewijs doorgetrokken in de heraanleg van het
Polenplein met integratie van een Koers-outdoor-belevingspark.
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De wielerpiste, ook onder de vleugels van Koers! wordt dan weer het symbool voor Rumbeke
fietsdorp.



Een bewegingscoach spoort bewegingsarmoede op en haalt gericht mensen uit hun zetel.



We bepleiten de ontwikkeling van de recreatieve zone op de Zilten. Het lijkt ons één van de
mogelijke ideale plaatsen voor een natuurlijke zwemvijver.
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RSL is ‘r ook voor de dieren
De afgelopen legislatuur was er voor het eerst een echte schepen van dierenwelzijn. Het mag
duidelijk zijn dat dit ook in de toekomst absoluut noodzakelijk is.

Roeselare is een diervriendelijke stad


Ook wanneer we dichter opeen gaan wonen, moet er voldoende (ontspannings-)ruimte zijn
voor honden. Het aanbod aan hondenloopweides wordt uitgebreid.



Binnen het Bergmolenmos voorzien we ruimte voor recreatie per paard.



We voorzien in zowel de stedelijke als in groene omgevingen voldoende palen voor het
droppen van hondenpoepzakjes, zodat de baasjes er snel van verlost zijn. Een overzicht van
de palen wordt online ter beschikking gesteld.



Binnen het immo-overleg bepleiten we het schrappen van huisdierverbiedende bepalingen in
huurcontracten.



We integreren huisdieren in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.



We erkennen de maatschappelijk verbindende meerwaarde van samen dieren houden,
zoals in Kippegem.



De problematiek van de zwerfkatten blijven we op diverse manieren aanpakken.
o Het sinds kort verplichte steriliseren blijven we promoten en zo nodig verder
financieel ondersteunen.
o De ‘poezendames’ zorgen ervoor dat zwerfkatten niet verhongeren of vuilniszakken
hoeven open te krabben en signaleren nieuwe of zieke dieren.
o We ondersteunen het chippen van katten.



Een infobrochure specifiek gericht op huisdiereneigenaars somt de mogelijkheden en
verplichtingen op.



Roeselare heeft een hart voor assistentiehonden.



Binnen zowel de politie- als de brandweerzone zorgen we voor specialisatie inzake het
herkennen, benaderen en behandelen van dieren.



We stappen mee in het stickersysteem dat aan de hulpdiensten aangeeft dat er dieren in de
woning aanwezig zijn.



We blijven er naar streven om een zo bij-vriendelijk mogelijke gemeente zijn, waarbij we
zowel inzake aanleg als onderhoud van onze groenzones een voorbeeld zijn voor de burgers.



We vrijwaren zoveel mogelijk natuurlijke habitats voor amfibieën, (akker)vogels en kleine
zoogdieren.



Dieren horen niet thuis op een kermis, roofvogels zijn geen entertainment.

Dieren leveren soms overlast op


We blijven keihard sensibiliseren rond en zonodig bestraffend optreden tegen het voederen
van dieren op het openbaar domein.
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Voor de bestrijding van ongewenste dieren verkiezen we de meest diervriendelijke
methodes. Het inzetten van natuurlijke predatoren (of imitaties), verjagen en wegvangen zijn
de betere alternatieven voor afmaken.



In de strijd tegen een teveel aan duiven kan er een anticonceptieprogramma opgezet
worden, maar dan wel enkel wanneer er absolute garantie is dat het behandelde voer enkel
toegankelijk is voor de duiven.

Verloren dieren


Er komt een centraal meldpunt voor zowel gevonden als verloren huisdieren.



We voorzien ook in het weekend een dienst voor het ophalen van kadavers op het openbaar
domein. Dode huisdieren worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip en zo
mogelijk worden de baasjes op de hoogte gebracht.



Het dierenasiel heeft recht op een nieuwe, hedendaagse huisvesting.



Dankzij de nieuwe structuur kan het asiel giften ontvangen. Vanuit de stad maken wij dit meer
bekend.



Het asiel blijft een ideale plek voor sociale tewerkstelling, maar dit vereist wel de nodige
deskundige coaching.
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Samenleven in diversiteit
Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda. Al te vaak op een manier die geen recht
doet aan pogingen van velen om te verbinden. Groen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk
samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht aanpakken.


Samenleven is het overstijgen van het wij-zij-denken, het doorbreken van hokjes. Een goed
integratiebeleid gaat daarom verder dan een doelgroepenbeleid. Een doelgroepenbeleid kan
een nuttige tussenschakel zijn bij acute problemen, maar is geen eindpunt.



Integratie wordt al te vaak verengd tot etnisch-culturele integratie. Om tot een evenwichtige
samenleving te komen, mogen we ons niet al te zeer focussen op dit ene aspect. Het gaat
hem evenzeer om bv. intergenerationeel samenleven of om het versterken van het buurtgevoel.



Samenleven gebeurt niet enkel meer op straat. Sociale media vormen steeds meer een
plaats van ontmoeting. Het is belangrijk dat ook de stad hier aanwezig is, in een
tweerichtingsverkeer, als informatieverstrekker en vraagbaak, maar ook als detector van wat
er leeft in de stad. Ter opsporing van ontkiemende initiatieven maar evenzeer van
ongenoegen of wrevel. Virtuele contacten kunnen echter nooit intermenselijke gesprekken
overbodig maken.

Samen maken we de stad


De overheid staat niet boven de samenleving. ‘De stad’ moet evenzeer integraal deel
uitmaken van de samenleving. Hiertoe moet er nog veel meer buurtgericht gewerkt worden,
naar de mensen toe.



De stad is geen keizer-koster. We geven onze bewoners en verenigingen vertrouwen en
verantwoordelijkheid. De energie hoeft niet te gaan naar het uitschrijven van
projectsubsidie-aanvragen of het opmaken van evaluatieverslagen. De energie moet gaan
naar het op het terrein ontplooien van samen-leven.



Met nieuwe vormen van inspraak, zoals het wijkbudget, krijgt elk idee om van de straat,
buurt, wijk of hele gemeente een nog betere plek te maken, een evenwaardige kans.



Een lokaal vrijwilligersbeleid toont dat je het als lokaal bestuur echt meent met het
engagement van je mensen. Via het vrijwilligersloket zetten we nog sterker in op het matchen
van vraag en aanbod.



We erkennen dat vrijwilligers ook wel eens tegen hun grenzen opboksen. Om te vermijden dat
meteen alle engagement verdwijnt, gaat een vrijwilligerscoach na op welke manier de
vrijwilliger kan ondersteund worden, al dan niet professioneel, al dan niet tijdelijk.



Bedankingsmomenten voor vrijwilligers zijn meer dan een uiting van appreciatie. Het zijn
ook netwerkmomenten waarbij nieuwe kruisbestuivingen kunnen ontstaan.



Het verenigingsleven kleurt de stad. Dit blijven we ondersteunen via een duidelijk,
laagdrempelig subsidiebeleid. Structurele financiering van verenigingen, zonder veel
papierwerk, zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op hun werking. Ook nieuwe of ad-hocverenigingen kunnen rekenen op een snelle startsubsidie.



Meer nog dan op puur financiële ondersteuning, zet de stad in op het faciliteren van
initiatieven. Het systeem van de vouchers wordt verder uitgebreid.

Samen maken we de buurt


De bewoners kunnen niet genoeg betrokken worden bij hun buurt. Hoe groter de
betrokkenheid, hoe groter het verantwoordelijkheidsgevoel, hoe groter de bereidheid om te
waken over de wijk.
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Het systeem van ambassadeurs wordt verder uitgebouwd. Het zijn buurtbewoners die
bijvoorbeeld waken over de netheid van een groenzone of die beschadigingen aan het nabije
openbaar domein gericht melden.



Deze ambassadeurs kunnen rekenen op een directe lijn met een vast aanspreekpunt binnen
de stadsdiensten.



Daarnaast wordt ook het meldpunt 1788 verder uitgewerkt. Er komt een duidelijkere
opsplitsing tussen de acute meldingen (van bv. gebreken) en globalere meldingen over
structurele problemen bv. rond sluipverkeer of milieuproblematieken. De tweede soort
meldingen verdient een buurtgerichte, participatieve aanpak of een ruimer publiek debat.



1788 wordt uitgebreid richting zorg- en welzijnsvragen.



Buurtwerkingen zijn nu vaak georiënteerd op volwassenen. Door ook voor kinderen en
jongeren meer buurtgericht te werken versterken we ook daar het buurt- en
verantwoordelijkheidsgevoel.



Buurtinformatienetwerken kunnen zoveel meer zijn dan een vereniging van verontruste
bewoners. Ze kunnen letterlijk de ogen en oren zijn voor de noden binnen de buurt.



Buurtonthaalnetwerken kunnen zorgen voor een vlottere integratie van nieuwe
buurtgenoten.

Onthaal en integratie van nieuwkomers
Roeselare heeft een beperkte geschiedenis van immigratie. Dit leidt ertoe dat we wat achterop hinken
in het wennen aan etnisch-culturele diversiteit. De instroom van nieuwkomers is ook anders dan in de
centrumsteden waar die migratie decennia geleden op gang kwam. Het gaat bij ons niet om hechte
gemeenschappen die en bloc de oversteek maken, maar om een meer diffuse instroom van
grotendeels Oost-Europeanen en een beperkt aantal vluchtelingen.


Roeselare is een gastvrije stad. Nieuwkomers begeleiden we zodat ze zich zo snel mogelijk
thuis voelen in onze stad.



Voor Polen en Roemenen, de grootste groepen van nieuwe Roeselarenaars, wordt een
specifieke toeleider uit de groep voorzien.



De traditionele onthaalmomenten bieden nieuwe inwoners een eerste indruk van onze stad.
Dit vullen we aan met een onthaalmap/onthaalapp met een praktische wegwijs.



Voor mensen die niet vertrouwd zijn met zaken die voor ons heel evident zijn, zoals pakweg
het sorteren van afval, verdiepen we deze informatie. Hierbij zetten we uiteraard in op een
begrijpelijke taal, ondersteund met pictogrammen. Gebruik van vreemde talen bij de eerste
noden moet kunnen, zoals voorzien in de taalwetgeving.



We zetten ervaringsdeskundigen in om zicht te krijgen op de concrete noden aan informatie.



Deze ervaringsdeskundigen kunnen ook gidsen en bruggenbouwers zijn.



Verenigingsleven voor en door niet-Belgen verdient ondersteuning. Het zorgt voor
gemeenschapsvorming en het zorgt voor een aanspreekpunt tussen de gemeenschap en de
overheid. Dit etnisch-cultureel verenigingsleven mag echter geen eindpunt zijn. Het moet
leiden tot een doorstroom naar het reguliere verenigingsleven, elk naar eigen meug.



Taal is essentieel in het integratieproces. Als stad willen wij dan ook maximaal inzetten op
taalverwerving, zowel in een schoolse als in een gemoedelijke sfeer. We ondersteunen het
onthaalonderwijs en geven impulsen voor Nederlands op de werkvloer, waarbij we
ontzorgend willen zijn voor de werkgever.



Als tegengewicht voor de top-down benadering van het Vlaams integratie- en
inburgeringsbeleid, streven we lokaal naar een bottom-up integratiebeleid. Integreren doe je
met een hele gemeenschap.
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De schoolpoort is dé brug voor integratie. De zorg voor de schoolgaande kroost is een
universele zorg en dus ook een evident aanknopingspunt voor een gesprek en mekaar leren
kennen en appreciëren.

De stad als voorbeeld


Samenleven is een taak van iedereen. Het is dan ook logisch dat elke schepen meteen ook
schepen van samenleven is, over alle beleidsdomeinen heen.



Als overheid moeten we een spiegel van de samenleving zijn, in al zijn diversiteit.



We doorbreken de traditionele rollenpatronen door in alle beleidsdomeinen aandacht te
hebben voor gender.



Binnen het bestuur en als werkgever streeft de stad ernaar een gezinsvriendelijke
organisatie te zijn.



We voeren een actief regenboogbeleid om discriminatie op grond van geaardheid,
genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken te bestrijden.



We zetten in op toegankelijke communicatie, zowel geschreven, gesproken als on-line.



Eigen diensten en organisaties zijn maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking.
Ook bij evenementen georganiseerd met steun van de stad vragen wij hiervoor speciale
aandacht.



We voeren een strikt antidiscriminatiebeleid, in samenwerking met Unia. We gaan in
overleg met bv werkgevers of de immo-sector om te sensibiliseren. Het lokale contactpunt van
Unia in het Welzijnshuis maken we nog wijder bekend.
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Roeselare, bedrijvige handelsstad
Een groeiende stad en een gezond ondernemersklimaat zijn niet los van elkaar te zien. Bedrijven
zorgen voor werkgelegenheid, de groeiende bevolking zorgt voor een wervingsreserve voor nieuwe en
ambitieuze ondernemingen. Meer inwoners betekent meer commercie, maar ook meer nood aan
klantenwerving en -binding. Het matchen is een blijvende uitdaging, waarbij de stad moet zorgen voor
het juiste klimaat.

De kern(en)
Kernversteking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijke gemeente. Ze zorgt ook voor een
versterkte sociale cohesie en een versterkte lokale economie en handel.


Het kernplan wordt verder uitgerold, constant geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Uiteraard
zijn de (toekomstige) handelaars hierbij bevoorrechte gesprekspartners, maar evenzeer de
(potentiële) klanten.



Shoppingbeleving is cruciaal in de strijd met de e-commerce. Hierbij gaat het om
aanlokkelijke evenementen, maar evenzeer om de algemene look&feel van het
kernwinkelgebied.



De Ooststraat verdient een make-over, met extra aandacht voor vlotte begaanbaarheid. Hier
is enkel ruimte voor mindervalidenparkeerplaatsen en shop&go.



Evenementen worden verspreid over de stad, dus ook in de deelgemeenten. Er hoeft geen
scheidingslijn te lopen tussen commerciële evenementen en andere evenementen. Plein
Publique dat cultuur brengt op de Batjes is hierbij een goed voorbeeld. (meer over
evenementen in het hoofdstuk ‘bruisend RSL’.)



Winkelleegstand in het kernwinkelgebied moet tot een minimum herleid worden. Via een
cumulatieve leegstandsheffing waarbij de belasting exponentieel toeneemt naarmate één
eigenaar meerder leegstaande winkelpanden bezit, pakken we de speculatieve leegstand
aan.



We binden de strijd aan tegen verloederende winkelpanden door een creatieve invulling van
de etalages, bijvoorbeeld in samenwerking met kunstenaars of ter promotie van
stadsinitiatieven.



Omdat wonen boven winkels niet steeds blijkt te lukken, willen we de verloederende
bovenverdiepingen van winkels in het kernwinkelgebied ook vlotter ombouwbaar maken tot
kantoorruimte, die dan toegankelijke is tijdens de reguliere openingsuren van de winkel.



Wij geloven sterk in de meerwaarde van nichemarkten waarbij elkeen zijn gading vindt en die
meerwaardezoekers aantrekken. Centrumstraten met een eigen profiel lokken gerichte
klanten en bieden garantie op een geslaagde koopjesjacht.



Een sterke, goed verspreide en gedifferentieerde horeca is onmisbaar voor de
winkelbeleving.



Een doorgedreven verweving van functies in de stad zorgt ervoor dat het centrum niet enkel
een plek is waar je komt om te winkelen. Werken en schoollopen in de stad zorgt voor animo.
En door het aantrekkelijk maken van wonen in het centrum, ook voor jonge gezinnen,
vermijd je veel versmachtende mobiliteit en versterk je de sociale controle, ook na sluitingstijd.



Het kernplan wordt uitgebreid naar de kernen van de deelgemeentes en buurten.



Buurtwinkels of buurtcafés zijn vlot bereikbaar, ook zonder auto, en zijn
ontmoetingsplaatsen. Daarom maken we een koppeling tussen de buurtwinkels en
(overheids)diensten. Het versterkt de ondernemers en brengt de dienstverlening dichter bij
de mensen.



Een wekelijkse markt in Rumbeke versterkt het Rumbekegevoel en brengt gezonde voeding
binnen handbereik.



Baanwinkels hebben een plek in het handelsweefsel van de stad, al was het maar omwille
van de tewerkstelling die ze opleveren, maar wel enkel voor moeilijk draagbare producten,
zoals doe-het-zelf-materiaal, tuingerief of middelgrote elektro. Deze markt lijkt ons verzadigd.
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Via het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid roepen we nieuwe
ontwikkelingen een halt toe.


Een regionaal citydepot zorgt voor de duurzame en gegroepeerde last-mile belevering van
de handelszaken in het centrum. In de opstart kan dit financieel ondersteund worden door de
stad.

Ondernemen in RSL


Ondernemers zijn zelfstandigen, maar daarom geen eenzaten. We versterken de
ondernemersnetwerken.



Starters begeleiden we heel doelgericht vanuit één laagdrempelig ondernemersloket en we
brengen hen op netwerkevenementen in contact met de collega-ondernemers.



Naar analogie met de ‘dag van de buren’ houden we een ‘dag van het bedrijventerrein’.
Ondernemers kennen vaak hun buren niet. Zo missen ze misschien interessante
samenwerkingsverbanden of blijken mogelijke leveranciers plots om de hoek te huizen.



Ook een nauw contact met de omwonenden is hierbij belangrijk. Goed nabuurschap ontstaat
door elkaar te leren kennen. Dit maakt ‘overlast’ bespreekbaar en versterkt de sociale cohesie
en controle.



Nieuwe bedrijventerreinen krijgen daarom ook een groots openingsfeest, in interactie met de
buurt.



Een bedrijventerreinmanager behoudt het overzicht over de bedrijven en hun activiteiten. Hij
zoekt kruisbestuivingen inzake circulaire economie, innovaties, duurzame mobiliteit, energie of
tewerkstelling.



Etnisch ondernemerschap verdient onze speciale ondersteuning.



Ondernemingen die moeten herlokaliseren omwille van een onmogelijke uitbreiding of het
niet langer passen binnen het ruimtelijk kader, worden actief begeleid.

Roeselare aan het werk


De tewerkstellingsgraad binnen Roeselare is hoog en dat willen we uiteraard zo houden.
Toch zien we vaak een mismatch. Bepaalde functies raken moeilijk ingevuld, terwijl
Roeselarenaars vaak ver moeten pendelen naar het werk. Als stad willen we een actieve
promotor zijn van werk in eigen streek.



Roeselaarse ondernemingen hebben het moeilijk om aan voldoende (technisch) geschoold
personeel te geraken. Het (imago van het) technisch onderwijs willen we opkrikken in een
grootschalige actie, in samenwerking met het onderwijs, het opleidingsveld en de bedrijven.



Door een versterking en verdere specialisering van het aanbod hoger onderwijs binden we
jongeren aan ons. We voorkomen zowel een braindrain als dat we nieuw talent laten
kennismaken met Roeselare.



Hoger opgeleide mensen hebben niet zelden een ruimer verwachtingspatroon inzake bv
cultuur en ontspanning. Het invullen van deze noden helpt bij de keuze voor Roeselare als
werkplek, maar ook als woonplaats.



In Roeselare zijn er tal van bedrijven die een beroep doen op al dan niet tijdelijke
buitenlandse werkkrachten. We waken er over dat er voor deze mensen een voldoende
groot en kwalitatief aanbod is aan huisvesting. We zorgen, samen met de bedrijven, voor een
goede inbedding van deze werknemers en hun eventuele gezinnen binnen het sociaal
weefsel van onze stad.
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De stad als werkgever heeft een voorbeeldrol, zowel naar personeelsbeleid, naar welzijn op
het werk als naar het nieuwe werken. Bij aanwervingen zijn competenties belangrijker dan
diploma’s.



Als stad werken we actief samen met de VDAB om de plaatselijke vraag, aanbod en
opleidingen nog beter op elkaar af te stemmen. Speciale aandacht gaat hierbij naar jongeren
en nieuwkomers die momenteel onvoldoende vlot doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Sociaal werken


Voor sommige mensen is het regulier arbeidscircuit al dan niet tijdelijk, te hoog gegrepen. We
streven ernaar ook hen toe te leiden tot een zinvolle job die als opstap kan dienen richting de
traditionele arbeidsmarkt.



De impact van de omvorming van het PWA-statuut naar Wijkwerk is nog niet volledig in te
schatten. We zijn er waakzaam voor dat er geen mensen met een vroeger PWA-statuut
verweesd achterblijven.



De stad neemt een regisseursrol op en zorgt voor een brede waaier aan
tewerkstellingsplaatsen.



Mensen die aan het werk waren via art.60 bieden we een gerichte nazorg nadat ze
doorstroomden naar de arbeidsmarkt. Zo vermijden we dat ze in een draaideur terechtkomen.



Omdat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt niet altijd zal kunnen, voorzien we
zinvolle alternatieven via sociale economie of vrijwilligerswerk.



Als stad werken we graag samen met maatwerkbedrijven en bedrijven uit de sociale
economie.



Deze bedrijven belichten we ook extra bij netwerkmomenten met ondernemers.



Vluchtelingen die (nog) niet mogen werken, helpen we bij hun zoektocht naar een zinvolle
dagbesteding.

Samen werken


De deeleconomie wordt meer en meer een niet te negeren factor binnen de globale
economie, mede met dank aan de ontwikkeling van digitale deelplatformen. Hierbij gaat het
bv. om het kleinschalig aanbieden van diensten, het delen van gebruiksgoederen of bv het
samen beheren van een moestuin. Als stad willen wij dit, omwille van zijn verbindende rol,
ten volle ondersteunen, voor zover de platformen op zich geen commercieel doel krijgen.



Ook co-working-spaces willen we ondersteunen omdat zij zowel een laagdrempelige instap
kunnen zijn voor starters, een plaats voor rustig telewerken of een Roeselaarse hub voor een
niet-Roeselaars bedrijf.



In samenwerking met de buurtwerkingen onderzoeken we de mogelijkheden van een
uitleendienst voor gereedschappen op wijkniveau.



We faciliteren en promoten projecten die inzetten op het recycleren van materialen en
gebruiksgoederen een langer leven geven.



In haar aankoopbeleid gaat de stad zo veel als mogelijk een samenwerking aan met lokale
handelaars en dienstenaanbieders.



Van ‘Made in RSL’ maken we een keurmerk.



We ondersteunen de coöperatieve economie. Als stad gaan we partnerschappen aan met
burgercoöperaties om bijvoorbeeld buurzame stroom te realiseren of het patrimonium aan
betaalbare huurwoningen uit te breiden.
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Goed boeren
Hoewel het aantal actieve landbouwers ook in Roeselare afneemt, blijven we het hart van de
voedingsindustrie.


Landbouwgrond wordt gevrijwaard als landbouwgrond, met de focus op grondgebonden
activiteiten. Para-agrarische bedrijven krijgen een plek op bedrijventerreinen.



De stad ondersteunt boeren in diversifiëring en omschakeling naar nicheproducten met een
grotere meerwaarde, naar linken met toerisme, welzijn of sociale economie, naar biologischer
en duurzamer werken of naar hoeveverkoop.



Ook hier geldt uiteraard het keurmerk ‘made in RSL’.



In samenwerking met de (hoge)scholen en Inagro zetten we ten volle in op innovaties in de
land- en tuinbouw, voor zover zij leiden tot meer duurzaamheid, gezonder en lekkerder
voedsel of meer dierenwelzijn. We stimuleren de ontwikkeling van alternatieve eiwitproductie.



In bestekken voor bv schoolmaaltijden of voor de keukens van de woonzorgcentra van het
Zorgbedrijf wordt een lokaal criterium ingeschreven.



Ook bij landbouwbedrijven streven we naar goed nabuurschap met de omgeving.



We promoten beheersovereenkomsten met landbouwers in functie van natuur, milieu en
landschap en ondersteunen de landbouwers bij het aanvragen.



We faciliteren vernieuwende vormen van landbouw, zoals daklandbouw, een stadsboerderij,
zelfplukboerderijen of CSA.
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Bestuur en beleid
De tijd dat burgers om de 6 jaar hun bestuurders konden kiezen en vervolgens aan de zijlijn stonden,
is definitief voorbij. Gelukkig maar. De tijd dat gemeenteraadsleden alles voor het zeggen hadden, is
ook voorbij. Veel bevoegdheden werden gedelegeerd naar het schepencollege, worden opgepikt door
intercommunale samenwerkingsverbanden of zijn ondergebracht in verzelfstandigde entiteiten.

De gemeenteraad, het kloppend hart


De gemeenteraad willen we opwaarderen door het introduceren van thematische debatten,
al dan niet gelinkt aan de actualiteit. De vergadering van de fractieleiders zet deze op de
agenda.



Commissievergadering maken we opener door het betrekken van experten, betrokken
burgers of middenveldorganisaties.



Burgers krijgen vlotter spreekrecht tijdens de gemeenteraad.



De zittingen van zowel gemeenteraad als commissies worden gestreamd. De
videobestanden zijn vlot raadpleegbaar via de website van de stad.



Om de agendapunten aanschouwelijker te maken, worden plannen, situatieschetsen of
powerpoints geprojecteerd in de raadzaal. Ook deze worden ter beschikking gesteld via de
website.



Goedgekeurde notulen van het schepencollege zijn vlot online raadpleegbaar, indien nodig
geanonimiseerd.



Burgers of organisaties kunnen met concrete vragen of grieven op spreekuur komen bij het
voltallige college van burgemeester en schepenen. Zo kan er meteen een gedragen antwoord
komen. Indien dit nuttig is, gebeurt het op locatie.



Jaarlijks is het schepencollege op zijn minst één keer te gast in elk van de deelgemeentes,
waar zij open staan voor alle mogelijke vragen.



Een heldere deontologische code voor de mandatarissen moet zorgen voor maximale
transparantie.



We investeren in sterke raadsleden door actief vorming te stimuleren.



We kiezen voor een transparant beleid en houden een register bij met contacten tussen het
bestuur en ontwikkelaars of lobbyisten.

Roeselare als leider


Als grootste stad zijn we de natuurlijke leider binnen Midwest. We nemen deze trekkersrol
met veel ambitie op.



Intergemeentelijk overleg mag er niet toe leiden dat er afgeklopt wordt op het kleinste
gemeen veelvoud.



We streven ernaar om de versnippering aan intercommunales zo veel mogelijk te herleiden
naar het werkingsgebied van Midwest.



Mocht er ooit geëxperimenteerd worden met rechtstreeks verkozen bestuursorganen bij
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, dan staat Roeselare op de eerste rij om hierin
mee te stappen.

43



Intercommunales stellen op regelmatige basis hun werking voor in een
gemeenteraadscommissie. Vertegenwoordigers van de stad binnen deze intercommunales
verduidelijken er de rol die zij opnamen.



Verzelfstandigde entiteiten leggen een beleidsplan voor aan de gemeenteraadsleden. Hierin
worden de prioriteiten van de werking opgelijst en duidelijke operationele en strategische
doelstellingen geformuleerd.



Roeselare staat open voor vrijwillige fusies met buurgemeentes.

Burgerparticipatie


Via wijkbudgetten ondersteunen we burgerinitiatieven.



Het principe van de groepsaanplant van tegeltuintjes, waarbij de stad instaat voor logistieke
ondersteuning, breiden we uit naar andere domeinen om tot co-creatie tussen stad en
bewoners te komen.



Een deel van het investeringsbudget van de stad reserveren voor een burgerbegroting dat
via een breed participatief traject een bestemming krijgt.



Bij stedelijke initiatieven trachten we informatievergaderingen eerder om te vormen tot
inspraakvergaderingen. Dit betekent dat ze voldoende vroeg in het proces worden
ingepland. We ontwikkelen hiervoor een aantal participatiemodellen.



Bij ingrijpende particuliere projecten koppelen we aan het openbaar onderzoek een objectieve
infovergadering.



Burgers die in de loop van een openbaar onderzoek bezwaarschriften indienen, honoreren
we en geven we feedback.



Bij participatietrajecten en inspraakrondes waken we er maximaal over dat iedereen aan het
woord kan komen. We werken daarom op parallelle sporen, met naast klassieke
vergaderingen ook bv actieve bevragingen of creatieve workshops.



De klassieke adviesraden zijn hun relevantie kwijt geraakt. Wij geloven, ter vervanging, in
flexibele reflectiepanels van experten en mensen uit het werkveld als inspirator en corrector
van het beleid.



De sociale media bieden tal van kansen voor inspraak en aftoetsen van beleid.

Tot uw dienst
In de voorbije 6 jaar werd de stadsadministratie omgevormd tot een performante en hedendaagse
organisatie. Centraal hierbij staan enerzijds het directe, samenwerkende contact met burger en
middenveld en anderzijds een toekomstgericht en domeinoverschrijdend denken.


De stadsdiensten werken klantvriendelijk, empathisch en probleemoplossend.



Dienstverlening wordt maximaal digitaal aangeboden, maar het digitale vervangt nooit
volledig de fysieke diensten.



Er wordt een systeem van decentrale, wijkgerichte dienstverlening uitgewerkt, bijvoorbeeld
in samenwerking met de dienstencentra of in woonzorgcentra.



De schotten tussen de verschillende diensten worden verder afgebouwd in een projectmatig
denken en werken.



Voor complexe opdrachten worden taskforces opgericht met een concrete taakstelling,
verwachting en timing.
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De strategische cel vormt de spil in het visionaire denken en monitoren van trends.



Het takenpakket van deze strategische cel willen we nog uitbreiden met een helikopterview.
Zij moet het beleid screenen op haar reële impact, via een scala aan toetsingskaders. Wij
denken hierbij aan een armoedetoets, een duurzaamheidstoets, een toegankelijkheidstoets,
een singlestoets, een ouderentoets en een kindtoets.

Gezond financieel beheer


De aanvullende personenbelasting en opcentiemen worden niet verhoogd.



We houden de autofinancieringsmarge op peil.



We blijven investeren in een duurzame opwaardering van de stedelijke infrastructuur en
openbaar domein, op maat van de inwoners en bezoekers.



We zorgen voor een begroting die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.



Stadsgelden worden enkel ethisch belegd.



Belastingen en retributies die niet sturend zijn, stemmen we af op de draagkracht van de
inwoners, met oog voor de meest kwetsbaren, of schaffen we af.



Maatschappelijke last mag belast worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een belasting
op telecommunicatie- en hoogspanningsmasten.



De belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk trekken we op,
maar in ruil lanceren we een online-platform waar lokale handelaars hun promoties kunnen
aankondigen.



Om leegstand en verkrotting tegen te gaan, zien we streng toe op de correcte inning van de
leegstandsheffing, ook voor commerciële panden. Eigenaars van meerdere leegstaande
panden laten we extra betalen.



Het middel van de gemeentelijke administratieve sancties wordt actief gebruikt voor het
bestrijden van asociaal, vervuilend gedrag.



Het GAS-systeem wordt aangevuld met een GABY-systeem, waarbij positief gedrag loterijgewijs beloond wordt.



Gemeentelijke (subsidie-)reglementen bevatten soms clausules en mechanismes die meer
kosten aan administratie dan dat ze opbrengen. Wij verkiezen het schenken van vertrouwen
boven ingewikkelde waarborg- of controleregelingen.



In aankoopprocedures en bij investeringen houden we rekening met het totale kostenplaatje,
de totale levensduur en de onderhoudskosten. Leasing kan daarbij interessanter zijn dan
aankoop.



Een weldoordacht en weldoorsproken beleid voorkomt meerkosten tijdens de uitvoering van
projecten.
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Een veilig Roeselare
Uit alle cijfers blijkt dat Roeselare een veilige stad is, maar toch heerst er een disproportioneel
onveiligheidsgevoel en zijn er mijdplaatsen. Dit willen wij aanpakken door het versterken van de
sociale cohesie (zie hoofdstuk samenleven), door een versterkte aanwezigheid van aanspreekbaar
blauw en paars op straat en door een strikte handhaving bij overlast.

Veiligheid is een gedeelde zorg


Het creëren van veiligheid en een veiligheidsgevoel zal steeds een en-en-verhaal zijn. Een
verhaal van preventie, responsabilisering, handhaving en opvolging.



We gaan voor een nabije en aanspreekbare politie op straat. In het stadscentrum is een
fietsbrigade even snel als een patrouille in de combi, maar een stuk aanweziger en
bereikbaarder.



We versterken het sociaal profiel van de wijkagent. Het is de aangewezen persoon voor een
snelle bemiddeling bij (dreigende) conflicten in een buurt, houdt een vinger aan de pols en is
het gezicht van de politie in de buurt. We ontlasten de wijkagenten maximaal van
administratieve taken.



De stad en de politie ondersteunen burgers, handelaars, bedrijven en organisaties met
preventieadvies op buurtniveau. Onder preventie verstaan wij zowel de materiële preventie
als de sociale preventie.



Scholen en verenigingen kunnen subsidies krijgen voor het inbraakveilig maken van hun
lokalen.



De gemeenschapswachten krijgen naast hun handhavende taken ook expliciet de opdracht
mee om positief gedrag te belonen en stimuleren.



Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daarom zijn wij geen voorstander van het
privatiseren van publieke veiligheidstaken. Uiteraard staat dit los van in de inzet van bv
stewards bij (sport-)manifestaties, waar er ook wel een duidelijke wisselwerking met de
veiligheidsdiensten moet zijn.



Door een goede planning en risico-analyse bij evenementen, maar ook dagdagelijks, kan er
veel onheil voorkomen worden of kan het tot een minimum herleid worden.



Door het versterken van de veerkracht van jongeren maken we hen weerbaarder tegen de
lokroep van bv. drugs of extremisme.



We zetten verder in op drugs-, alcohol- en tabakspreventie.



We zetten in op goede slachtofferbegeleiding, zo mogelijk inclusief bemiddeling tussen
dader en slachtoffer.

Een kwalitatieve politie


Zowel telefonisch als fysiek is de politie vlot toegankelijk. Wie aangifte doet, wordt respectvol
en discreet ontvangen.



De samenstelling van het politiekorps is een dwarsdoorsnede van de bevolking.
Machogedrag en racisme zijn niet te tolereren.



De politie handelt integer en gemeenschapsgericht. Ze vormt geen eiland, maar functioneert
geïntegreerd in het stadsweefsel.



We moedigen agenten aan om hun woon-werkverplaatsingen in uniform af te leggen, bij
voorkeur te voet of per fiets. Dit verhoogt hun zichtbaarheid.
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Er is op regelmatige basis overleg tussen de korpsleiding en het schepencollege. Hierbij
kunnen samen beleids- of handhavingsprioriteiten worden bepaald en kunnen er afspraken
worden gemaakt over de preventieve, vermanende dan wel repressieve aanpak van bepaalde
gedragingen.



De politie mag gerust actiever communiceren en objectieve duiding geven bij
gebeurtenissen of acties. Door snel correct te informeren, ook op de sociale media, kunnen
indianenverhalen gevat gecounterd worden.



Bij heftige incidenten moet de politie snel op de bal kunnen spelen om het geschonden
veiligheidsgevoel te herstellen, bijvoorbeeld door extra zichtbaar te zijn op bepaalde
plaatsen of momenten. Ook hierover is duidelijke communicatie noodzakelijk.



We ondersteunen onze politiemedewerkers in het vinden van een goede work-life-balans.
Na emotioneel belastende interventies bieden we de nodige nazorg.

Een goed uitgeruste brandweer


Roeselare neemt de leidende rol op zich in de brandweerzone.



We investeren in up-to-date materiaal voor onze hulpverleners. We voorzien in voldoende
bijscholings- en specialisatiemogelijkheden.



Wanneer er nieuwe ontwikkelingen komen, zoals de komst van een bedrijf dat specifieke
verwachtingen eisen stelt inzake brandbestrijding, dan wordt er vanuit die kant een injectie
gevraagd om de uitbreiding van het arsenaal te betalen.



We ondersteunen de brandweer actief in het rekruteren van nieuwe vrijwilligers, al dan niet
via de jeugdbrandweer.



We garanderen voldoende nazorg voor zowel vrijwillige als beroepsbrandweerlui na
confronterende interventies.

Overlast aanpakken


Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. We verzetten ons tegen een tendens
waarbij het geluid van spelende kinderen als overlast wordt beschouwd. Groen pleit voor een
constructieve en nuchtere aanpak van overlast, met bijvoorbeeld de inschakeling van
straathoekwerkers.



Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een zinvol instrument in een lokaal
veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine
criminaliteit die veel ergernis wekken maar anders vaak onbestraft blijven. Wij zijn wel op onze
hoede voor absurde uitwassen en vragen daarom een regelmatige rapportage over het
gebruik van de GAS in de gemeenteraad. Een verlaging van de leeftijdsgrens is niet aan de
orde.



Bij het hanteren van GAS besteden we de nodige aandacht aan de rechten van de
verdachte en kiezen maximaal voor bemiddeling en herstelgerichte taakstraffen.



Het stadsbestuur bepaalt een prioriteitenlijst voor het aanpakken van soorten overlast, met
thematische campagnes.



Een handhavingsambtenaar bekommert zich om de naleving van vergunningen en de daarin
opgenomen bijkomende voorwaarden.
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Roeselare in de wereld
Groen kan zich perfect vinden in het eisenpakket dat geformuleerd wordt door de stedelijke noordzuid-raad. We nemen dit dan ook onverkort over:


Er moet een sectoroverschrijdende, actieve werkgroep opgericht worden die de duurzame
ontwikkelingsdoelen implementeert in het beleid, opvolgt en monitort. In de werkgroep
zetelen ambtenaren en mensen uit het middenveld.



De Noord-Zuidraad is de officiële gesprekspartner inzake het lokaal mondiaal beleid en is
zo de bevoorrechte partner om het nieuwe beleid mee vorm te geven.



De stad blijft personeel (minimum 1 VTE) en de nodige werkingsmiddelen voorzien voor de
uitwerking van een degelijk lokaal mondiaal beleid.



De stad heeft een structureel duurzaam aankoopbeleid met een mondiale impact, met o.a.
aandacht voor ‘schone kleren’, eerlijke handel en ethisch beleggen. Als Fairtradegemeente
kiest de stad prioritair voor Fair Trade gecertificeerde producten.



De stad zet actief in op wereldburgerschap binnen het lokaal mondiaal beleid en informeert
over het bestaande educatieve aanbod.



De stad behoudt een subsidiesysteem voor de Noord- en Zuidwerkingen van de
Roeselaarse verenigingen. Het huidige subsidiebudget wordt minimaal behouden en jaarlijks
geïndexeerd.



De stad werkt een beleid rond noodhulp uit.



De stad bouwt verder aan de stedenband met Dogbo. De stad blijft personeel en
werkingsmiddelen voorzien om de continuïteit te verzekeren.



De stad zorgt ervoor dat Dogbo nog meer een gezicht krijgt in de stad.
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