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De balans

Na vier jaar bestuur doet de meerder-
heid van CD&V, sp.a en Groen haar 
uiterste best om goed te communice-
ren en probeert zij met de hulp van de 
Roeselaarse pers haar blazoen wat op 
te poetsen.

Wat ik vooral zie is eigenbelang en 
geen concrete, deugdelijke oplossin-
gen. Wie begrijpt deze meerderheid 
nog? De verkeersproblemen in Roe-
selare zijn het gevolg van een gebrek 
aan visie. Hier en daar een straat 
verkeersvrij maken, zomaar de rijrich-
ting veranderen en ‘wat we vandaag 
uitvoeren zullen we morgen wel weer 
veranderen’ komt de Roeselaarse eco-
nomie niet ten goede. N-VA Roeselare 
blijft zich verzetten tegen deze trieste 
gang van zaken.

De laatste maanden hebben we 
moeten vaststellen dat er een hard, 
maar rechtvaardig beleid nodig is op 
vlak van veiligheid. De N-VA wil een 
veilige stad, 24 uur op 24, en 7 dagen 
op 7. En dat betekent niet: een tijdelijk 
samenscholingsverbod instellen om 
het probleem wat te verdoezelen of 
om het desnoods te verplaatsen. N-VA 
Roeselare wil echte maatregelen: meer 
blauw op straat en grondig ingrijpen 
waar nodig.

Ondanks alles wens ik iedere Roesela-
renaar een goed nieuw jaar!

Bart Delaere
Voorzitter

Jubileumjaar Albrecht Rodenbach 
Op 27 oktober 2016 was het 160 jaar geleden dat Albrecht Rodenbach 
in Roeselare geboren werd. Daarrond is bijzonder weinig georganiseerd 
door de meerderheid. 

In ARhus (= Albrecht Rodenbach Kennis-
centrum) was er een zielig standje op de 
vierde verdieping gewijd aan de figuur die 
aan Roeselare z’n bekendste bijnaam gaf: 
Rodenbachstad. 

De herdenkingsplaat aan het sterfhuis van 
Rodenbach, dat werd afgebroken om plaats 
te maken voor de Munt, zou een promi-
nente plaats krijgen, maar ligt nog altijd 
stof te vergaren in de kelders van ARhus. 
Het zou jammer zijn als dit icoon van de 
Vlaamse ontvoogding in Roeselare – wij 
herhalen: de Rodenbachstad –genegeerd 
wordt. 

Het zou nog erger zijn als de naam Roden-
bach enkel en alleen geassocieerd wordt 
met het bekende bier, ook al versmaden 
wij ‘een pittig bruintje’ niet. De Roden-
bachstoeten van vroeger waren een enor-
me publiekstrekker en zetten Roeselare op 
de kaart.

N-VA Roeselare blijft constructief druk 
uitoefenen om de trots over de historische 
figuur te bewaren. Rebels en talentrijk als 
hij was, blijft hij van grote betekenis voor 

onze socio-culturele ontvoogding. Aan-
dacht voor Albrecht Rodenbach is geen 
dwaze nostalgie, en is geen zaak van partij-
politieke recuperatie. Het tilt Roeselare 
naar een hoger niveau als centrumstad.

  Ook Jong N-VA blijft Albrecht Rodenbach 
jaarlijks herdenken door zijn graf te poetsen 
op 1 november.” 

Nieuwjaarsreceptie N-VA Roeselare
Op zondag 15 januari 2017 om 11 uur nodigen we jullie  
uit om samen met ons te klinken op het nieuwe jaar!  
De receptie vindt plaats in zaal Schiervelde in Roeselare.

Gastspreker: minister-president Geert Bourgeois
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Jong N-VA schenkt fietslichten 
aan schoolgaande jeugd 
Onlangs verscheen in de pers dat één op de vijf fietsers 
elke dag naar school fietst zonder voor- of achterlicht. 

Aangezien Jong N-VA sterk inzet op veiligheid van fietsers, besloot de 
Roeselaarse jongerenafdeling meteen om actie te ondernemen. Onder 
het motto ‘wees zelf een groot licht, gebruik een fietslicht’ deelden de 
leden begin november dan ook pakketjes met fietslichten uit. Zo zal de 
Roeselaarse jeugd voldoende opvallen tijdens de donkere wintermaanden. 

Ter Berken: klein, maar fijn
Twintig jaar geleden werd het woonzorgcentrum Ter Berken  
gebouwd volgens de toenmalige oppervlaktenormen. Het 
bestuur drong er toen herhaalde malen op aan om de kamers 
enkele vierkante meter groter te maken dan de toegelaten norm, 
en men zou die aanpassingen met eigen middelen klaren. 

De toenmalige minister 
van Welzijn, Luc Martens 
verzette zich evenwel 
tegen deze optie. Om het 
bejaardenhuis te kunnen 
bouwen heeft het OCMW 
dan maar de richtlijnen 
van Brussel gevolgd. Van-
daag klaagt men over die 
bekrompen visie van toen i.v.m. de te kleine kameroppervlakte.

Toch is men erin geslaagd om van Ter Berken een modelinstelling 
te maken. De eertijds gehuldigde filosofie blijft gehandhaafd.  
Dit wil zeggen: residenten moeten overdag opgekleed zijn om  
te kunnen meedoen aan activiteiten. Alleen voor de nachtrust is  
de bejaarde aangewezen op de eigen kamer. De kwaliteit van  
de dienstverlening staat voorop in het zorgaanbod. Door de  
creativiteit van de opeenvolgende directies en medewerkers  
werd Ter Berken een voorbeeldinstelling. Voor de N-VA mag  
het nog jaren zo blijven!

Waarom moet politie verhuizen?
N-VA Roeselare vindt de verhuis van de politiepost aan de 
Botermarkt naar het nieuwe stationsgebouw een slecht idee, 
want de locatie voldoet niet. Ook de politiemensen zelf lijken 
weinig enthousiast. Die verhuis is een beslissing van de meer-
derheid die trouwens niet eens gemotiveerd werd. Vooral de 
NMBS wordt daar financieel beter van. Naar verluidt zou het 
vooropgestelde budget van het stadsbestuur trouwens niet 
meer realistisch zijn.

N-VA vindt de leegstaande Rijkswachtkazerne aan de  
Mandellaan een beter, comfortabeler en vooral ook  
goedkoper alternatief. Het administratieve gebouw werd in 
2014 nog gebruikt door de Dienst Douane en Accijnzen.  
Die dienst is daar vertrokken en is nu gevestigd aan de 
Rondekom. Het gebouw staat dus leeg. Ook de voormalige 
schietstand en de garages zijn op dit moment ongebruikt.

N-VA is positief-kritisch over nieuwe zwembad
De groep Sportoase nv zal via een private samenwerking een nieuw zwembad bouwen en uitbaten op  
Schiervelde. N-VA betwist de noodzaak ervan niet, maar in de gemeenteraad kaartte Siska Rommel  
gegrond aan dat men van plan is om daarbij ook een fitness- en een dansclub uit te baten. Dat is oneerlijke 
concurrentie met de bestaande Roeselaarse privécentra.

Voorts wees Siska ook op het feit dat het zwembadcomplex heel 
wat parkeerruimte zal innemen, die er nodig is voor de evene-
menten die er in de buurt vaak plaatsvinden. Parkeerplaatsen 
bij de REO-veiling, aan de overkant van de drukke Diksmuidse-
steenweg, zijn geen veilig alternatief.

Bovendien hadden de watersportclubs geen inspraak bij de opmaak 
van de plannen. Ze betreuren dat de nadruk ligt op het recreatieve 
en het commerciële en dat het zwembad amper beantwoordt aan 
hun noden. Bovendien is het niet geschikt voor waterpolo.

De uitbater vraagt blijkbaar aan het stadsbestuur ook een vaste 
prijs per jaar aan het stadsbestuur van 1 440 000 euro of net geen 
4 000 euro per kalenderdag! Ook de toegangsprijs zal stijgen.

Voor de N-VA is het evident dat de naam van Roeselaars Olym-
pisch zwemkampioen Frederik Deburghgraeve op het nieuwe 
zwembad prijkt, als eerbetoon aan ‘ons Fredje’. Het stadsbestuur 
gaat er (nog) niet op in. Zouden ze dat echt durven weigeren om-
dat het voorstel van N-VA Roeselare komt? N-VA heeft dus nog 
veel vragen en onthield zich daarom bij de stemming.

© Jos Bogaert

“De politie kon beter intrekken in 
de vroegere rijkswachtkazerne. 
Dat was een beter, comfortabeler 
en goedkoper alternatief.”
Brecht Vermeulen

Zorgbedrijf gaat uit 
eten?!
Het Roeselaarse Zorgbedrijf wil de eenzaamheid 
bij senioren aanpakken en laat de maaltijdbezor-
gers één keer per week lunchen met hun klanten. 
Heeft het Zorgbedrijf al stilgestaan bij de duizenden 
vrijwilligers en mantelzorgers die jaar in jaar uit en 
al gedurende decennia bij kennissen en familie de 
eenzaamheid aanpakken? Weet het Zorgbedrijf niet 
wat al jaren gebeurt en wil men nu plots met over-
heidsgelden de eenzaamheid aanpakken? Het zou 
al deze mensen moeten huldigen in plaats van ze te 
negeren. Misschien kan men alle vrijwilligers een 
vergoeding uitbetalen, die gelijk is aan het uurloon 
van de medewerkers van het Zorgbedrijf? Showen 
met overheidsgeld is een misplaatste stunt!

De N-VA voert samen met 
verschillende organisaties 
actie tegen ‘immobiliteits-
plan’ van de stad.

Wateroverlast in Roeselare 
dringend aanpakken
Naar aanleiding van de enorme wateroverlast van eind 
mei 2016 zijn maatregelen noodzakelijk: infiltratiezo-
nes, meer hemelwateropvang op eigen terrein, meer 
oude (en kleine) gemengde riolen vervangen door 
gescheiden rioleringen en beter straatgrachtenonder-
houd. 

Een aantal van die verbeteringen kunnen al op korte termijn 
gebeuren. Mieke Van Hootegem, gemeenteraadslid en provincie-
raadslid voor N-VA, wijst erop dat waterbeheersing een prioriteit 
voor de stad moet zijn. Zij zal de uitwerking en uitvoering van de 
actieplannen in de provincieraad en de gemeenteraad nauwlettend 
opvolgen.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


