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Jong in Roeselare
Ik ben Justine Pillaert, 22 jaar en het jongste gemeenteraadslid van  
Roeselare. Als jongere voel ik me thuis in de stad. De inzet en ideeën van 
de jeugdraad zorgen daar ook voor. Je kan zorgeloos studeren in ARhus 
of feesten op de Dag van de Jeugdbeweging. 

Voor elke leeftijd is er een gevarieerd aanbod. Zo ging ik vroeger mee 
met Teentime. Ook op sportief vlak heeft Roeselare een mooi aanbod. 
Ik turnde zeven jaar bij Flink & Fris, maar er zijn ook andere sport-
mogelijkheden. Zo denk ik maar aan de bloeiende hockeyclub. 
Een avondje uit is voor mij ook ontspanning: Fuiven van jeugd- 
bewegingen, evenementen op de Trax-site of gewoon in de stad.  
Er is altijd iets te doen. Mijn volgende afspraak? 11 juli. Een dag 
waarop ik me trots voel om Vlaming te zijn en bovendien weer  
een reden tot feesten. Wat moet de jeugd in Roeselare meer hebben?

Beste burger  
van Roeselare,

Wij zijn nu halfweg 2016 en behalve 
een nieuwe burgemeester en enkele 
postjeswissels is er op beleidsniveau 
weinig gebeurd sinds de vorige verkie-
zingen. De meerderheid blijft het geld 
van de Roeselaarse belastingbetaler 
uit ramen en deuren gooien.

N-VA Roeselare weet dat we moeten 
investeren in de toekomst van  
Roeselare. Maar als ik de toekomst-
plannen van het stadsbestuur bekijk, 
kan ik mezelf niet overtuigen dat er 
spaarzaam en doelmatig omgegaan 
wordt met ons belastinggeld.

Wij willen een zuiniger en efficiën-
ter beleid en een stadsbestuur dat 
respect toont voor de bevolking. Wij 
blijven luisteren naar de Roeselaarse 
inwoners zodat ook uw stem gehoord 
wordt. 

Daarom, laat u horen! Wij staan 
open voor uw suggesties. Wij blijven 
kritisch en waken erover dat deze stad 
bestuurd wordt in het belang van haar 
inwoners. Wij informeren jullie via onze 
website, Facebook en Twitter.

Er was al een luisteravond in Beitem 
en op de Zilverberg. Na de vakantie 
luisteren we naar jullie in Beveren, 
Rumbeke, Roeselare-centrum en 
Oekene. Meer info op onze website.

Bart Delaere  
Voorzitter N-VA Roeselare
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Ons enthousiast bestuur

Morsen met stadsgeld p. 2

8 september: Roeselare luistert naar u!  

(19.30 uur, Beveren, Bourgondisch Kruis)

18 september: N-VA zomert na
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Aankoop woning Abelestraat: morsen met stadsgeld

Autoverkeer opnieuw toelaten aan station

Op de gemeenteraad van maart 
besliste de meerderheid om dan toch 
de woning in de Nieuwe Abelestraat 
aan te kopen voor de herinrichting 
van het kruispunt van de N36 en de 
Kwadesteraat, aan de toekomstige 
afrit van de E403 naar AZ Delta.

De N-VA verzet zich, omdat deze 
aankoop niet gebeurde in het belang 
van de stad:

  Er hangt een kwalijke geur aan 
de prijs, die normaal lager moet 
blijven dan de geschatte prijs. De 
eerste schatting gebeurde op 14 mei 
2014, een tweede schatting op 1 juli 
2014 en een derde schatting op 6 
augustus 2015. In die periode werd 

de schatting verhoogd van 270.000 
euro naar 394.000 euro, hoewel de 
vastgoedprijzen in die periode niet 
gestegen waren. Een aankoopprijs 
van 350.000 euro is te hoog en de 
belastingbetaler betaalt te veel.

  De Vlaamse overheid was bereid 
om deze woning zelf aan te kopen. 
Zo kon de stadskas van Roeselare 
onaangeroerd blijven. In januari 
2016 werd het dossier overgemaakt 
aan het kabinet van minister 
Weyts. Op 2 mei gaf de minister 
zijn akkoord i.v.m. de minnelijke 
schikking. De Vlaamse overheid 
kan de woning dus direct verwer-
ven, maar Roeselare betaalt liever 
zelf.

De meerderheid koos om de achterkant van het station verkeersvrij te 
maken. Voor bussen en fietsers is er een uitzondering. De meerderheid 
pakte wel de rijbaan aan de Jules Lagaelaan niet aan, maar plaatste enkel 
verkeersborden. Resultaat: de autobestuurders bleven doorrijden om via 
het busplein de Ardooiesteenweg te bereiken. Daarom installeerde het 
stadsbestuur hier een ANPR camera. Bedoeling was om automobi-
listen die over het busplein bleven rijden een GAS-boete te geven.

De N-VA is geen voorstander van deze camera, omdat het au-
toverkeer rond het station verbieden volgens ons de verkeerde 
keuze was. Dat blijkt ook. N-VA-raadslid Frederik Declercq: 
“In de eerste weken waren er al 180 overtredingen per dag. Het 
bestuur zit aan meer dan 15.000 GAS-sancties. Dat komt neer op 
800.000 euro.”

Klinken op succes!
Woonzorgcentrum De Zilverberg bestaat 5 jaar!
Dienstencentrum Schiervelde bestaat 10 jaar!

De N-VA is blij met deze succesvolle centra. 
Zeker omdat de basis werd gelegd onder impuls 
van de toenmalige OCMW-secretaris Georges 
Decoene. Zijn brede visie is nog altijd actueel!

Autonoom zorgbedrijf moet 
verantwoordelijkheid nemen
Het OCMW investeert één miljoen euro in de renovatie van het 
kinderdagverblijf De speelboot. Deze investering is vooral inte-
ressant voor het autonoom zorgbedrijf Roeselare. 

Opmerkelijk was dan ook de reactie van het zorgbedrijf dat zij 
deze investering niet mee financieren. Het OCMW en de Roese-
laarse belastingbetaler moeten alles ophoesten.

Volgens de OCMW-raadsleden van de N-VA pakt het zorgbedrijf 
uit met hun autonome status, maar bedotten ze de burgers omdat 
ze hun financiële verantwoordelijkheid niet 
opnemen.

“Ondanks extra signalisatie,  
nemen de overtredingen toe. 
Dat zegt veel over de  
mobiliteitssituatie. De N-VA  
wil dat er terug een afslagbe-
weging naar rechts richting  
de Ardooiesteenweg komt.”

Frederik Declercq, gemeenteraadslid

“Behalve cliëntelisme, is er  
geen reden voor het stadsbestuur  
om deze woning aan te kopen.  
Opnieuw betaalt de Roeselare-
naar…”

Fractieleider Brecht Vermeulen
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Aanpassing parkeerbeleid dringt zich op

Beleidskader voor kleine windmolens

Stadskernvernieuwing: geen vraag om subsidies?

De N-VA stelde onlangs voor om het 
huidige parkeerbeleid aan te pas-
sen. Het beleid beperkt het aantal 
parkeerplaatsen en laat het par-
keerbedrijf te hard optreden. Het 
stadscentrum wordt onaantrekkelijk 
voor wie graag eens winkelt of iets 
wil drinken of eten. Het is dan ook 
geen goeie zaak om auto’s te weren 
uit het centrum. 

Er is dan ook veel leegstand in  
Roeselare, zelfs in de kern. De win-
keliers hebben het momenteel niet 
gemakkelijk. Er is de schaalvergroting 
door de winkelketens, de vestiging 
van winkels buiten het centrum met 

gratis parkeerplaatsen. Er is de  
opmars van de e-commerce. Winke-
liers in het centrum vragen zeker niet 
naar een beperkend parkeerbeleid.

Recent gaf UNIZO-directeur  
Luc Ardies in de pers kritiek op 
het parkeerbeleid in kleinere 
centrumsteden zoals Roeselare.  
Een sterk winkelkern is een must.

De slogan ‘Roeselare: tof winkelen!’ 
mag geen holle slogan worden.  
De N-VA wees daarom op de moeilijke 
bereikbaarheid van het stadscentrum. 
Maar de meerderheid had daar geen 
oren naar.

De provincie startte eind 2014 een proefproject in samenwerking met de 
Universiteit Gent voor zes gemeenten, waaronder Roeselare. Het opzet 
was om de vergunningsaanvragen van kleine windmolens (tot 15 meter 
masthoogte) te beoordelen.

Doordat de energieproductie niet hoger mag zijn dan de eigen behoefte  
worden particulieren uitgesloten en komen enkel KMO’s en landbouw- 
bedrijven hiervoor in aanmerking. De provincie legt nog andere 
voorwaarden op zoals het garanderen van economische rentabiliteit.

Ook zijn veel gemeenten terughoudend, omwille van het storend 
visueel karakter in het landschap alhoewel door wetenschappe-
lijke studies is bewezen dat de impact bijzonder klein is. 
Ook het Roeselaars stadsbestuur is geen voorstander om het  
provinciaal kader te hanteren. Bovendien is onze regio 
minder interessant in vergelijking met de Westhoek door  
de dichte bebouwing.

In de stad zijn er overal vernieuwingen. Dat brengt de nodige verkeers- 
hinder met zich, maar het heeft ook een grote impact op het budget. 
De vraag stelt zich hoeveel deze veranderingen en investeringen precies 
kosten. De N-VA vindt niets terug in de begroting 2016.

De investeringen van de Grote Markt bedragen 300.000 euro. De investeringen 
op de botermarkt bedragen 200.000 euro. De investeringen in de Henri Hor-
riestraat 300.000 euro. Voor de aanleg van het De Coninckplein wordt een budget 
van 550.000 euro voorzien. Dus samen 1,35 miljoen euro. En zeggen dat dit niet 
terug te vinden is in de begroting. Voor zo een groot bedrag bestaan er moge-
lijkheden om subsidies aan te vragen bij de Vlaamse overheid in het kader van 
‘oproep stadsvernieuwing 2016’.

“Nu het energiedebat weer 
volop aan de gang is, moet 
men toch zoeken naar 
alternatieven waaronder 
windenergie. En laat nu 
net West-Vlaanderen de 
windrijkste provincie van 
Vlaanderen zijn!”

Provincieraadslid Mieke van Hootegem

“De meerderheid diende geen aanvraag 
in en laat blijkbaar liever de Roeselaarse 
burger de volledige factuur betalen.”

Gemeenteraadslid Lieve Lombaert

“Als Roeselare een gezellige, 
aantrekkelijke winkelstad wil 
blijven, dan wordt het hoog tijd 
om het parkeerbeleid grondig  
bij te sturen.”

Gemeenteraadslid Siska Rommel



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /


