
Op 27 februari 
2016 hebben 
de Roeselaarse 
N-VA-leden ge-
kozen voor een 
nieuw bestuur, 
een nieuwe 
voorzitter en 
ondervoorzitter.
Ik werd tot 
voorzitter 
verkozen en kijk 
ernaar uit om 
een sterk duo te 
vormen met 
ondervoorzitter Chris Deneir. Samen 
met een gedreven bestuur nemen 
we deze belangrijke taak op ons. Als 
Vlaamse ondernemer draag ik ‘Denken, 
Durven en Doen’ hoog in het vaandel. 
Hoewel ik in het achterhoofd hou dat 
je niets bereikt zonder de steun van 
mensen met talenten en expertise.

In 2018 wordt van de grootste partij 
van Roeselare veel verwacht. U gaf ons 
in 2012 volop het vertrouwen en liet 
ons de verkiezingen winnen. Toch werd 
u bedrogen, want we werden verwe-
zen naar de oppositiebanken. In 2018 
mag dit zich niet herhalen. We moeten 
geschiedenis schrijven door met een 
sterk beleidsplan Roeselare weer op de 
rails te krijgen. Het gemeenterapport 
van Het Nieuwsblad liegt er niet om: de 
Roeselarenaar is niet tevreden over het 
gevoerde beleid.

Wij willen en zullen luisteren naar u.  
De Vlaamse Leeuw moet opnieuw met 
fierheid wapperen aan het stadhuis.

Het Nieuwsblad peilde 
naar de tevredenheid over 
het stadsbestuur in Roe-
selare. De ondermaatse 
resultaten waren geen 
verrassing. Burgemeester 
Martens krijgt een onvol-
doende. Ook het huidige 
stadsbestuur krijgt maar 
net 5,4 op 10. Verder vindt 
één op de drie Roeselare-
naars dat het huidige be-
stuur slechter presteert dan 
het vorige. Één op de twee 
vindt zelfs dat er sinds 2009 
niets is verbeterd.

Veel Roeselarenaars waren 
ook ongelukkig toen 
CD&V een coalitie wou 
vormen zonder de grootste 
partij. De bevolking voelde 
zich niet gerespecteerd in 
haar kiesgedrag.

De N-VA wijst erop dat 
de stad koploper blijft in 
belastingdruk. Het is niet 
omdat de Gezinsbond, het 
ACV en andere midden-
veldorganisaties hierover 
geen gegroepeerde acties 
meer opzetten dat de 

Roeselaarse burger dit 
vergeten is. Mobiliteit blijft 
een heet hangijzer. Volgens 
de N-VA heeft men niets 
geleerd uit de experimen-
ten rond Krottegem, de 
Westlaan en de Constant 
Dubois-wijk.

Het gemeenterapport 2016
Roeselare haalt onvoldoende
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ROESELARE

 Bart Delaere, 
voorzitter N-VA 
Roeselare

Woord van de voorzitter

www.n-va.be/roeselare

VU
: V

an
de

r S
tic

he
le

 K
oe

n,
 G

ab
rie

ls
tr

aa
t 6

5 
A,

 8
80

0 
Ro

es
el

ar
e

Agenda

Remi Vermeiren is inspirator van het Warandemanifest van de Denkgroep in  
De Warande’, en spreekt over ‘België, de onmogelijke opdracht. 
Gratis toegang.
Iedereen welkom op 19 mei, om 20 uur
Cultuurcentrum De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, Roeselare

In 2016 komt N-VA Roeselare op verschillende locaties naar u luisteren.  
Vanaf 20 uur kan u onze mandatarissen en bestuursleden vragen stellen,  
opmerkingen maken of suggesties geven die voor uw (deel)gemeente belangrijk zijn.
Iedereen welkom op 12 mei.
Café Gemeentehuis, Meensesteenweg 772, 8800 Beitem

N-VA Roeselare luistert naar u

Lezing Remi Vermeiren

Spaghettilunch
Iedereen welkom op 26 juni
Zaal Ter Beke, Honzebroekstraat, Roeselare



Het OCMW en Zorgbedrijf krijgen 
dit jaar een stadstoelage van 14,5 
miljoen euro.

In vergelijking met 2014 is dit een 
stijging van gemiddeld 6 procent. 
De werkingskosten van OCMW en 
Zorgbedrijf zijn nochtans maar met 2 
procent toegenomen en de lonen met 
1,6 procent. 

Waarom moet de stadstoelage dan 
nog meer stijgen?
Als je dan weet dat het OCMW 
in 2014 al een overschot had van 

3 600 000 euro en men voor 2015 
een overschot van 4 500 000 euro 
verwacht, kan men dit nog minder 
verantwoorden. Sinds 2016 heeft het 
Zorgbedrijf ook een eigen begroting. 
Net zoals bij het OCMW houdt 
het beleid geen rekening met de 
werkelijke behoeften. Op die manier 
wordt de stadskas een grabbelton.

De N-VA neemt dan ook een 
kritische houding aan. Wij willen 
een verantwoord en zuinig beheer. 

Georges Decoene, OCMW-raadslid

De intentie van de provincie om een WGC op te richten 
in vier centrumsteden van West-Vlaanderen viel bij 
N-VA Roeselare niet in dovemansoren. Toch blijft de 
N-VA pleiten voor een geïntegreerde gezondheidszorg 
die toegankelijk is voor iedereen. Zo hebben sommige 
patiënten sinds 1 oktober een derdebetalersregeling 
en betalen ze maximaal 1,5 euro per consultatie. Het 
financieel excuus voor het oprichten van een WGC is 
daarom overbodig. 

N-VA Roeselare vreest ook dat het opzetten van zo een 
parallel systeem de overheid alleen maar meer geld kost. 
Bovendien zorgt dit voor een nieuw stigma voor mensen 
die leven in armoede. Armoede bestrijden doe je niet 
door een ideologisch geïnspireerde WGC op te richten, 
maar wel door mensen te integreren en hen maximaal 

gebruik te laten maken van de bestaande structuren 
binnen de gezondheidszorg.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere redenen 
waarom de N-VA geen voorstander is. Het oprichten 
van een WGC is geen kerntaak van de provincie. 
Bovendien zorgt het voor oneerlijke concurrentie t.o.v. de 
huisartsen, want de overheid financiert. 

Daarnaast bedraagt de subsidie slechts 50 000 euro. Dit 
is gewoon onvoldoende om de activiteiten volledig uit te 
bouwen. N-VA Roeselare is ervan overtuigd dat dit de 
stad niet vooruithelpt. De slimme derdebetalersregeling 
is goedkoper dan een provinciale WGC.

Mieke Van Hootegem, provincieraadslid

Op de Raad van bestuur van het Zorgbedrijf legde 
de meerderheid op 16 september een voorstel 
neer tegen de openbare sector om een dienst voor 
thuisverpleging op te richten.

De private sector heeft 
de thuisverpleging in 
Roeselare bijzonder 
goed uitgebouwd. Het 
voorstel zorgt voor 
onnodige concurrentie 
uit de openbare sector 
en creëert overaanbod.

De openbare sector moet pas initiatief nemen 
als blijkt dat de private sector tekortschiet. Deze 
houding werd in het verleden altijd door alle 
politieke partijen vooropgesteld.

Vandaar ook de grote verbazing bij de 
Roeselaarse N-VA-fractie toen CD&V en Open Vld 
het voorstel van een dienst voor thuisverpleging 
door het Zorgbedrijf goedkeurden. 

N-VA Roeselare keurde dit voorstel in ieder geval 
af: vanuit de openbare sector wedijveren met de 
private sector roept immers veel vragen op.

Arne Beyens en Georges Decoene,  
OCMW-raadsleden

Het Roeselaarse kenniscentrum Albrecht Rodenbach 
(ARhus) heeft haar eerste jaar achter de rug. Hoewel 
de naam ‘ARhus’ een doorn in het oog blijft, zorgt het 
centrum wel voor de nodige verandering.
Het kenniscentrum wil een nieuw verhaal schrijven. 
Geen statische bibliotheek meer, zoals we vroeger 
gewoon waren, maar een plaats waar kennis gedeeld 
wordt.

Het nieuwe centrum wil kennisuitwisseling tussen 
mensen, verenigingen, instellingen, bedrijven en 
overheid stimuleren. Door samenwerking met andere 
kennisgerelateerde centra kan ARhus zich specialiseren 
in specifieke thema’s. Een eerste thema was gezondheid. 

ARhus wil ook een platform zijn om technologische 
innovatie te ondersteunen. Zo kunnen verschillende 
actoren samen nieuwe ideeën uitwerken. ‘Verbinden, 
vernieuwen en ondernemen’ vatten de nieuwe aanpak 
samen.
De reacties liegen er niet om: ARhus was een 
voortrekker op dit gebied en is niet alleen een referentie 
geworden in Vlaanderen, maar ook buiten de grenzen.

N-VA Roeselare heeft altijd constructief meegewerkt 
aan dit project. Het kenniscentrum uitbouwen, was 
ook één van de punten in ons verkiezingsprogramma 
van 2012. Wij hebben een serieuze impact gehad op de 
transformatie van het kenniscentrum.

Kris Delafontaine

Begin jaren tachtig had het 
Roeselaarse stadsbestuur een 
duidelijke toekomstvisie op 
mobiliteit. Of deze visie haar 
doel heeft bereikt, laten we 
hier nu even in het midden. 
Het is wel een feit dat deze 
visie gedurende de laatste 35 
jaar niet meer werd herzien.

We stellen vaak vast dat het 
stadsbestuur plaatselijke 
ingrepen doet zonder het 
grote geheel te bekijken. 
Mobiliteit gebeurt niet vanzelf, er 
is altijd een aanleiding. Verkeer ziet 
men best zoals water. Het zoekt zich 
een eigen weg. Als je dus iets voor het 
verkeer afsluit, zoekt het een andere 
weg.

Sommige problemen veroorzaakte 
het stadsbestuur zelf, zoals de 
Westlaan. Deze kleine ring werd 
verbouwd en slaagde niet in zijn 
opzet om doorgaand en vlot verkeer 
mogelijk te maken. 

Het laatste redmiddel is 
amputeren of knippen, maar 
dat lost het probleem nooit 
op. ‘Gelukkig’ hebben we het 
parkeerverwijssysteem om ons 
uit de nood te helpen. 

Het systeem kost dan wel 
7200 euro per maand, maar 
zo kan elke bezoeker vlotjes 
vanaf de kleine ring naar de 
verschillende parkeerplaatsen 
rijden. 

Tenminste als die weg toegankelijk 
is. Pas in 2017 is het einde van deze 
werken gepland.

Filiep Manhaeve, gemeenteraadslid

Stadskas is geen grabbelton

Wijkgezondheidscentrum (WGC) in Roeselare?

Thuisverpleging zorgbedrijf: 
onnodige concurrentie

Roeselaars kenniscentrum:  
een positief verhaal

Stadsmobiliteit loopt mank

roeselare@n-va.be www.n-va.be/roeselare

De bewoners van de KADO-wijk lopen sinds de knip 
van de Kannunik Duboisstraat er zeer ongelukkig 
bij. Zij moeten volledig rond rijden om het noorden 
van de stad te bereiken. 

De CO2-uitstoot vermeerdert door het vele rondrijden. 
Is dit dan wat men met Groen in deze stad wil 
bereiken? 

Aan de Aldi in de Leopold III Laan (vroegere 
Mirando-site) heeft men ook een knip uitgevoerd. 
De middenberm is afgesloten en de winkel is slechts 
bereikbaar via het rondpunt. Opnieuw moet men 
omrijden. Streeft men bij de meerderheid naar nog 
meer CO2-uitstoot?

Ook de bewoners van Krottegem lopen er niet 
vrolijk bij, door de knip aan het station zijn de 
Krottegemnaars gescheiden van het ander gedeelte van 

de stad. Daarenboven is de mobiliteit in Krottegem ook 
een volledige ramp.

Volgens de N-VA is het knippen van straten het gevolg 
van een slecht mobiliteitsbeleid. De knip van de 
Kannunik Duboisstraat komt door het niet zorgzaam 
aanleggen van de Westlaan. Deze meerderheid heeft 
geen langetermijnvisie op mobiliteit. Zij pakken het 
gevolg aan en niet de oorzaak. 

Lieve Lombaert

Knip, knip en nog eens knip
Stadsbestuur blijft straten onderbreken



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


