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Noteer alvast in uw agenda!

Geen half werk

Onze Rodenbachstad heeft vele 
mogelijkheden en een uitstraling 
over de stadsgrenzen heen, maar 
een aantal projecten geraken 
maar niet afgewerkt. Een bedrijfs-
leider kan toch ook niet tevreden 
zijn als het werk onaf is? Nee, het 
moet 100 procent zijn. 

Zo zijn er de parkeerruimtes. Ze 
liggen dicht bij het centrum, zijn 
mooi en groot maar ze geraken 
niet vol. Mijn vraag: hoe komt het 
dat de inwoners én de bezoekers 
die parkeerplaatsen niet vinden? 
Het antwoord: het half werk van 
de meerderheid dat een bron van 
ergernis is voor velen.

Als grootste oppositiepartij van 
Roeselare doen wij veel haalbare 
voorstellen om de problemen met 
mobiliteit en veiligheid weg te 
werken en we blijven dat doen. 
Wij luisteren echt naar de mensen 
en hun goede ideeën. Soms zit de 
oplossing in een klein hoekje en 
indien er een duidelijke visie, open 
communicatie en een degelijke 
uitvoering is, zou het volgens 
ons een geslaagd project kunnen 
worden.

N-VA Roeselare gaat voor de volle 
maat, en niet voor half werk. We 
zijn alvast klaar voor de verkiezin-
gen van 2018.

Bart Delaere
Afdelings- 
voorzitter

Krottegem heeft nood aan verandering
Dat Krottegem als buurt in Roeselare vaak over het hoofd wordt gezien en meer vermeden 
dan bezocht wordt, dat kan voor N-VA Roeselare niet langer.  Daarom stellen wij u een  
concreet actieplan voor dat een oplossing zal bieden aan de grootste knelpunten in  
Krottegem. Té lang is er stilgestaan en er werd ook de voorbije legislatuur geen aandacht 
geschonken aan de diversiteit, het woonbeleid en de veiligheid in de buurt. Het is tijd voor 
verandering, en dit actieplan biedt degelijke fundamenten.

Binnenkort lanceren we een concreet voorstel om de mobiliteit te verbeteren, de onveilig-
heid aan te pakken, de woonkwaliteit in Krottegem te verhogen en de buurt te vergroenen. 
De N-VA wil ook meer zelfstandigen aantrekken in de buurt en vrije tijdsbeleving  
promoten. Wij kijken ook uit naar jullie reacties.

16 mei (20 uur) in zaal Komedie De Spil:
gespreksavond met Vlaams Volksvertegenwoordiger Nadia 
Sminate en Kamerlid Koen Metsu.

25 juni in zaal Ter Beke:
spaghettinamiddag

13 mei: 
geleid bezoek Vlaams en Federaal Parlement 
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Autobestuurder, laat u niet  
klissen door het stads- 
bestuur!
In november 2015 werd de eerste vaste ANPR-camera  
aan de bushalte van het station geactiveerd. Er waren 
maar liefst 30 000 inbreuken waardoor er 1,65  
miljoen euro extra in de stadskas zat. 

Niet veel later plaatst men een tweede ANPR-camera op het kruis-
punt van de Oost- Delaere- en J.Mahieustraat. Niet-vergunning-
houders mogen hier de Ooststraat niet verder in, anders 55 euro 
boete. Gemeenteraadslid Frederik Declercq blijft ijveren voor een 
betere signalisatie en een passagevergunning voor mantelzorgers.

Boerenmarkt in Sint-Amandskerk
Op de gemeenteraad van december 2016 reageerde N-VA 
Roeselare op de nieuwe plannen van het stadsbestuur over de 
invulling van de Sint-Amandskerk. Zeg nu zelf: een boeren-
markt?

Trax-site is geschikt
Volgens de N-VA zou de markt beter op de Trax-site georganiseerd worden. 
“Er is voldoende ruimte en parkeergelegenheid. Kan de voormalige kerk, 
centraal gelegen in onze stad, niet beter dienst doen als een multifunctionele 
aantrekkingspool waar alle Roeselaarse troeven (op sportief, cultureel,  
toeristisch-recreatief vlak ) versterkend kunnen werken om meer mensen 
van buiten Roeselare aan te trekken naar onze handelsstad. 

Dit is toch het economische hart van West-Vlaanderen”, besluit gemeente-
raadslid Siska Rommel.

Hevige discussie over nieuwe provinciale kiesdistricten

Deputatie geeft negatief advies
De N-VA staat achter de plannen om bij de volgende provincieraadsverkiezingen (in 2018) het aantal raads-
leden te halveren en het aantal députés te verminderen. Hierdoor moeten er ook wijzigingen doorgevoerd 
worden in het provinciaal kiesdecreet. 

Het is dan ook logisch dat het aantal kiesdistricten vermindert 
van zeven naar drie. Brugge/Ieper-Oostende –Diksmuide/
Kortrijk-Roeselare-Tielt. Maar dit was buiten de meerderheid 
gerekend. De deputatie pleit voor vijf districten om de band met 
de verschillende gemeenten te behouden en de representativiteit 
te waarborgen. Provincieraadslid Mieke Van Hootegem vraagt 

zich af of daar iets meer achter zit. “Hoe groter het aantal distric-
ten, hoe moeilijker de kleine partijen in de provincieraad komen. 
Op deze manier hopen ze de huidige coalitie verder te zetten.” 
Zo ziet u maar hoe de meerderheid in de provincie ingaat tegen 
de besluiten van hun partij op nationaal Vlaams niveau.

 Meer weten? Mieke.vanhootegem@n-va.be
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N-VA heeft een  voor 
Roeselare 
Op 11 februari deelde het bestuur van N-VA Roeselare  
Valentijnschocolaatjes uit aan de Roeselaarse bevolking.  
De N-VA wil hiermee onderstrepen dat ze een hechte samen- 
leving ondersteunt en gemeenschapsvorming belangrijk vindt.

Roeselare: inkoopstad 
van de toekomst? 
N-VA Roeselare wil dat er structurele maatregelen 
komen om het handelscentrum aantrekkelijk te houden 
voor mensen die komen winkelen. De meerderheids-
partijen lijken echter alles te willen doen om auto’s uit 
het stadscentrum te houden. “De Ooststraat is de (slag)
ader van de stad en dit moet zo blijven”, zegt Lieve 
Lombaert. 

Daarom pleit N-VA Roeselare voor het volgende:

  een parkeergebouw nabij de Meensesteenweg op 
maximaal 400 meter van centrum;

  invoeren van kort parkeren (40 minuten) in de 
Ooststraat;

  het eenrichtingsverkeer in de Henri Horriestraat 
opnieuw van richting veranderen, zodat men minder 
ver in de Ooststraat moet aanschuiven en een korter 
traject kan rijden naar de Muntparking.

Ook de jongerenafdeling van N-VA Roeselare zit niet stil. Sinds kort 
heeft de ploeg een nieuw bestuur: voorzitster Justine Pillaert leidt de 
enthousiaste bende bestaande uit Jolien Verlinde (ondervoorzitster), 
Pieter-Jan Pillaert (secretaris), Heleen Dhondt (penningmeester), Lorenz 
Jehs (webverantwoordelijke), Laurens Feys (bestuurslid), Grigor Sa-
rafyan (bestuurslid), Drieke Vanthuyne (bestuurslid) en Simon Deneir 
(bestuurslid). 

“Er staan weer heel wat leuke, interessante en ludieke acties op de plan-
ning”, zegt Justine Pillaert. “In maart zijn we in het stadscentrum de 
rolstoeltoegankelijkheid van winkels en horecazaken gaan opmeten om 
aan te vullen in de app ‘On Wheels’ en met Pasen en de examenperiode 
delen we ook altijd ‘pakketjes motivatie’ uit.” Nog een boodschap voor 
de enthousiastelingen: sluit u aan!

NIEUW BESTUUR JONG N-VA ROESELARE

Politieke vernieuwing: N-VA-wenslijst
De Federale werkgroep Politieke Vernieuwing, waar Brecht Vermeulen voorzitter 
van is, moet het politiek blazoen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel oppoetsen. 
N-VA heeft hiervoor een lijst van 29 maatregelen. Speerpunten zijn transparantie 
in mandaten voor kabinetsmedewerkers en leden van raden van bestuur binnen 
overheidsbedrijven, loon naar werken voor parlementsleden, een lobbyregister, 
daling van het aantal parlementsleden, afschaffen van de Senaat en de invoering 
van stemrecht i.p.v. stemplicht. De werkgroep moet tegen 30 juni met conclusies 
komen.

 Brecht Vermeulen, voorzitter van de werkgroep Politieke Vernieuwing, moet 
zorgen voor meer transparantie en de politieke geloofwaardigheid opkrikken.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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