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Bijsturen, meebesturen
We willen van Roeselare een stad maken om jaloers op te zijn. De N-VA is de enige partij die echte verande-
ring kan brengen. We staan voor een grote uitdaging. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Maar we laten 
ons niet afschrikken en we zullen met een sterk programma nieuwe ideeën naar voor brengen en oplossin-
gen aanbieden voor bestaande problemen.

Financieel verantwoord beleid en investeren gaan hand in hand
De N-VA wil, samen met u en het stadspersoneel, een succesverhaal schrijven in Roeselare. Wij willen als goede huisvaders met uw 
belastinggeld omgaan: zuinig en weloverwogen. Tegelijkertijd investeren we in mensen, diensten, sociale en groene thema’s, in sport 
en cultuur, in het behoud van ons erfgoed en patrimonium… Ook uw veiligheid is voor ons een prioriteit. 

Ons partijsecretariaat ontvangt u met open armen
U kan ons perfect helpen om onze boodschap waar te maken en te verspreiden. N-VA Roeselare 
kan als enige de huidige koers van het stadsbestuur bijsturen. Om onze doelen te verwezenlijken 
en om nog dichter bij u te staan, hebben we op 2 februari onder grote belangstelling en in aanwe-
zigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois een gloednieuw secretariaat geopend in 
het stadscentrum, op de hoek van de Patersstraat en de Zuidstraat. Het is de perfecte uitvalbasis 
om te luisteren, info te verschaffen, te helpen…

N-VA-lijst krijgt verder vorm
Ik heb de eer u enkele kandidaten van onze kieslijst van 14 oktober 2018 voor te stellen. Wat al 
bekend was: ikzelf trek de lijst, Lieve Lombaert staat op plaats twee en Brecht Vermeulen is lijstdu-
wer. Voor de derde plaats kozen we onze vaste waarde: gemeenteraadslid Frederik Declercq, die het 
reilen en zeilen in de partij en de lokale politiek al lang kent. Kortom, een man met ervaring. De 
verdiende vierde plaats is voor Justine Pillaert, een jeugdige, talentvolle dame, die ook al gemeente-
raadslid is. Ze is voorzitter van de lokale Jong N-VA-afdeling en heeft veel ambitieuze plannen.

Bart DELAERE
Lijsttrekker
Afdelingsvoorzitter 

N-VA Roeselare opent secretariaat
Open van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur - Zuidstraat 21  - Spring gerust eens binnen!

 De N-VA heeft een 
hart voor Roeselare.
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N-VA Roeselare gaat voor een verantwoord  
erfgoedbeleid
Roeselare is een stad met een rijke geschiedenis, maar met een beperkt patrimonium. Daarom moeten 
we dat koesteren, behouden en beschermen.

Roeselare moet meer aandacht hebben voor zijn verleden
N-VA Roeselare betreurt de afbraak van onder meer het 
geboorte- en sterfhuis van Albrecht Rodenbach en van 
café De Zalm. Bij de naamgeving van het kenniscentrum 
aan De Munt werd pas na protest van onze partij en enkele 
Roeselaarse Vlaamse verenigingen schoorvoetend de naam 
van Albrecht Rodenbach als ondertitel toegevoegd. Voor 
de heraanleg van het De Coninckplein (St.-Amandsplein) 
tot groene zone werd er door het huidige stadsbestuur even 
aan gedacht om het standbeeld van onze dichter elders te 
plaatsen. De Roeselaarse archieven zijn verspreid over ons 
eigen stadsarchief en dat van Ieper en Kortrijk. Ons Stedelijk 
Museum van Volkskunde bestaat niet meer.

Beleidsplan geschiedenis en patrimonium centraal
N-VA wil niet lijdzaam toezien hoe historische graven op de 
oude begraafplaats verkommeren, wil het Vlaamse karakter 
van Roeselare niet wegmoffelen , maar weer in de verf zetten. 
Een stad, die naam waardig, hecht 
belang aan zijn geschiedenis en zijn 
patrimonium. Daarvoor schrijven 
we een nauwkeurig beleidsplan uit, 
dat de dynamische groei van onze 
stad niet zal belemmeren.

N-VA-voorstel goedgekeurd

Nieuwe Expoparking gezinsvriendelijker
Tijdens de gemeenteraadszitting van april 2010 werd ons toegevoegd punt om bij de (her)inrichting van 
stadsparkings over te gaan tot de aanleg van gezinsvriendelijke parkeervakken quasi unaniem goedgekeurd. 
Alleen Groen keurde ons voorstel niet goed. 

De aanhouder wint
Bij de voorstelling van de plannen om de Expoparking heraan te leggen moesten 
wij vaststellen dat in het ontwerp opnieuw geen rekening werd gehouden met deze 
gemeenteraadsbeslissing.

Uiteraard lieten wij niet na om zowel in de commissie voor mobiliteit en openbare 
werken als in de gemeenteraad aan te dringen op bijsturing waardoor de ruimere 
parkeervakken voor gezinnen er dan toch zullen komen. De aanhouder wint!

Filip BOMMAREZ
Bestuurslid
Heemkundige

Frederik DECLERCQ
Gemeenteraadslid

N-VA Roeselare in beeld 

Naar jaarlijkse gewoonte deelde 
N-VA Roeselare ook dit jaar weer 
valentijnschocolaatjes uit.

De lokale Jong N-VA-afdeling samen 
met N-VA-ondervoorzitter en Europees 
Parlementslid Sander Loones. 

De nieuwjaarsreceptie was ook dit 
jaar weer een groot succes. 
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Bedrijven en onderzoekscentrum kiezen niet voor Roeselare

Roeselare laat kansen liggen
In West-Vlaanderen heerst er een heuse investeringskoorts, maar 
onze centrumstad laat heel wat kansen liggen. 

Kiezen voor andere gemeenten
Wever en Ducré, de verlichtingsfabrikant, verhuist definitief naar 
het bedrijvenpark Evolis in Kortrijk. Het nieuwe onderzoekscentrum 
Veg-i-Tec opent medio 2020 z’n deuren in onze zusterstad en wordt 
een baken voor de voedings- en agro-industrie.

Roeselare was voorbestemd
Roeselare werd eerder aangeduid als centrum voor de voeding, met 
het Huis van de Voeding in de Spanjestraat als uitvalsbasis. Die 
keuze was evident gezien onze centrale positie binnen de regio voor 
groenten verwerkende bedrijven. Op die manier zou Roeselare als 
centrumstad eindelijk een duidelijke en specifieke identiteit krijgen.

Streep door de rekening
Dat het nieuwe onderzoekscentrum in Kortrijk komt, is een streep 
door onze rekening. Het Huis van de Voeding wordt hierdoor een 
doodgeboren kind. Welke troef zal Roeselare in de toekomst nog 
kunnen uitspelen naar de agro-industrie toe? Een hub? Een postbus?

Roeselare heeft boot gemist
De voedingsbedrijven zullen vanzelfsprekend 
rechtstreeks Kortrijk verkiezen en niet de om-
weg maken via Roeselare, want dat is tijdver-
lies. Roeselare heeft duidelijk de boot gemist.

Naar een nieuw sociaal beleid voor OCMW Roeselare

“Voor wat hoort wat”
1   Een job: garantie tegen armoede en hefboom voor 

integratie
Het spreekt voor zich dat een job hebben de beste garantie tegen 
armoede is. Daarnaast zorgt een job ook voor integratie van 
bijvoorbeeld vluchtelingen. Het OCMW moet er dus zonder meer 
voor zorgen dat iedereen een job krijgt. Daarvoor kan het samen-
werken met andere diensten. Eenvoudige klussen kunnen de aan-
zet zijn voor meer. Zelf iets verdienen is efficiënter en geeft meer 
zelfvertrouwen en meer toekomstperspectief dan een leefloon. 

2  Nederlands is bindmiddel
Onze Nederlandse taal is essentieel om te kunnen integreren. 
Zonder voldoende kennis van het Nederlands, is een job vinden 
bijvoorbeeld niet evident. Bovendien is onze taal het maatschap-
pelijke bindmiddel bij uitstek in onze samenleving. De taallessen 
die aangeboden worden, moeten dus strikt gevolgd en ook door 
de verantwoordelijke instanties nauwgezet opgevolgd worden.

3  Sparen 
Mensen met een leefloon en erkende vluchtelingen willen we 
aanzetten tot sparen. Dat doen we door een goede, vakkundige 
begeleiding te voorzien. 

4  Sporten onder begeleiding 
Een job of niet, iedereen wordt uitgenodigd om één uur per week 
te komen sporten in het Sportstadion van Roeselare. We voorzien 
begeleiding van een sportieve maatschappelijk werker.
  

N-VA doet voorstellen voor meer verkeersveiligheid rondom 
jeugdlokalen Rumbeke
Sinds de opening van de nieuwe lokalen van Chirum- 
bero verloopt het verkeer allesbehalve vlot in de  
Koestraat bij het begin en het einde van de activiteiten 
van Chirumbero en Scouts Parsifal.

Straat jeugdlokalen onveilig
Siska Rommel: “Mijn dochter is een ‘Chirowietje’ en ziet er tegenop 
om met de fiets naar de Chirobijeenkomst te rijden. Het is onvei-
lig voor de kinderen, omdat de inrichting van de straat niet werd 
aangepast aan de nieuwe noden.” Simon Deneir, scoutsleider en Jong 
N-VA- lid, bevestigt deze problematiek.

N-VA bindt kat de bel aan op gemeenteraad
Tijdens  de gemeenteraadszitting  van februari deed Siska enkele voorstellen om de situatie snel te verbeteren: “Een 
uitbreiding van de zone 30, een zebrapad en het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Koestraat is nodig. Ook de 
aanleg van een fietssuggestiestrook richting P. Slossestraat én Hoogstraat zou de situatie verbeteren.”

Gemeentebestuur belooft beterschap
Het gemeentebestuur bevestigde de problemen en stemde in om onmiddellijk enkele maatregelen te nemen. Siska 
Rommel is verheugd dat ze met haar tussenkomst haar steentje kon bijdragen aan een verkeersveiligere situatie voor 
onze jeugd in Rumbeke. Ze zal de aanpassingen op de voet volgen.

Mieke VAN HOOTEGEM
Provincieraadslid 

Georges DECOENE, Jef HENDRYCKX, 
Grietje HOUVENAGHEL en Arne BEYENS
OCMW-fractie
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


