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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 juni. 

Onze stad is officieel een erfgoedgemeente (p.3)N-VA Roeselare klaagt belangenvermenging aan (p.2)

Ze zullen hem niet temmen!
Het is ongetwijfeld de bekendste zin uit ons Vlaamse  
volkslied. Die refreinzin was de laatste tijd erg  
betekenisvol voor ons, Roeselarenaars, Vlamingen, want 
we hebben bijzondere maanden beleefd. Ook in Roeselare 
waren er veel Vlaamse leeuwen en leeuwinnen in de weer 
om iedereen bij te staan. Denk maar aan zorg- en  
hulpverleners, leerkrachten via afstandsonderwijs,  
winkelpersoneel, huisvuilophalers, ordediensten.  
Hartelijk dank om jullie dubbel te plooien.

Technisch werkloos
Velen, inclusief mezelf, waren wekenlang technisch  
werkloos en dat gaf een vreemd gevoel. Het verkeer viel stil. 
Er werd massaal gewandeld en gefietst. Wat opviel was dat 
mensen nogal stroef en afstandelijk met elkaar omgingen. 
Hopelijk kunnen we de draad van ons oude, normale leven 
stilaan weer opnemen.

Ook de plaatselijke politiek duwde de pauzeknop in.  
Bestuursvergaderingen konden niet  plaatsvinden en  

gemeenteraden verliepen via videomeetings. Onze  
mandatarissen waren daarom extra aandachtig om de  
meerderheid in de gaten te houden. Gemeenteraadslid  
Dieter Carron was alvast bij de pinken. Daar leest u verder 
in dit nummer meer over.

Roeselare erfgoedstad
Vanuit de Vlaamse Regering kwam er heel goed nieuws voor 
onze stad. Ministers Diependaele, Weyts en Jambon  
verrasten ons met de erkenning van Roeselare als  
erfgoedstad. Er komt ook extra financiële ondersteuning 
voor onze sport-, jeugd- en cultuurverenigingen.  
Ook daarover in dit huis-in-huisblad meer.

Intussen is nogmaals duidelijk geworden dat onze Belgische 
staatsstructuur niet werkt. “Het is op!”, schrijft Isabel Albers 
in De Tijd. Ondanks alles willen we er toch een mooie 
Vlaamse feestdag van maken op 11 juli. 

We wensen iedereen een deugddoende vakantie  
toe. Hou het gezond!

VLAAMSE FEESTDAG
Afhaalmaaltijd 11 juli

Om de Vlaamse feestdag in deze coronatijden wat op te vrolijken, 
biedt onze Roeselaarse afdeling de uitgelezen kans om een lekkere 
maaltijd te bestellen. Wij zorgen voor een ribstuk van 800 gram voor 
twee personen en een fles rode wijn. 

• Kostprijs? 30 euro. 5 euro extra bij levering aan huis
• Wanneer ophalen? Op vrijdag 10 juli tussen 18 uur en 19.30 uur 
• Waar? Zuidstraat 21, 8800 Roeselare 

Bestellen kan via overschrijving op het rekeningnummer BE71 8538 
1428 966 met de vermelding ‘11 juli-pakket’. Indien we de maaltijd 
aan huis moeten leveren, vragen wij u om ook uw adres te vermelden.

Chris Deneir
Voorzitter N-VA Roeselare
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N-VA Roeselare klaagt  
belangenvermenging aan
De verkoop van een grond in de Hadewijchstraat in Roeselare 
lokte bij ons heel wat verontwaardiging en kritiek uit. Tijdens 
de digitale gemeenteraad van 27 april kwam gemeenteraadslid 
Dieter Carron uitvoerig aan het woord. 

Het perceel stadsgrond van 329 vierkante meter, dat tussen de 
spoorweg en de verkaveling van de Hadewijchstraat en de Jacob 
van Maerlantlaan ligt, werd van de hand gedaan voor 13.000 
euro. Dat is amper 39 euro per vierkante meter. Een ander 
stuk grond op dezelfde verkaveling staat te koop voor bijna het 
tienvoudige bedrag per vierkante meter. Omgerekend geeft de 
stad dus een cadeau van 94.000 euro aan de koper. Die koper is 
bovendien familie van de lokale CD&V-voorzitter. Ongezien.

Duidelijk kader nodig
N-VA Roeselare diende, in overleg met de andere oppositie- 
partijen, een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  
We stellen alles in het werk om de verkoop nietig te doen  
verklaren. Om orde op zaken te stellen, zette Dieter Carron  

dat punt nogmaals op de agenda van de gemeenteraad van mei. 
Op die manier willen we in de toekomst een duidelijk kader 
creëren voor de verkoop van stadsgronden. Het kwaad in de 
Hadewijchstraat is intussen wel geschied.

N-VA-fractievoorzitter 
bracht ode aan  
hulpverleners
Vanaf midden maart werd op  
verschillende plaatsen in ons land  
geapplaudisseerd om steun te betuigen  
aan de zorgsector. Dat gebeurde steeds  
stipt om 20 uur. Ook heel wat muzikanten 
brachten een ode aan al onze zorgverleners. 
N-VA-fractieleider Brecht Vermeulen  
deed dat op een wel zeer originele manier. 
Hij speelde dagelijks enkele melodietjes op 
zijn doedelzak en hield dat meer dan twee 
maanden vol. Respect!

Meer dan miljoen euro  
voor sport-, jeugd- en  
cultuurverenigingen
Ministers Jan Jambon en Ben Weyts, respectievelijk 
bevoegd voor cultuur en sport, reserveerden 87 miljoen 
euro voor de Vlaamse lokale sport-, jeugd- en  
cultuurverenigingen. Door de coronacrisis liepen die 
heel wat inkomsten mis. De Vlaamse Regering vindt 
dat die financiële steun het sociale weefsel van onze 
Vlaamse gemeenschap kan versterken na deze moeilijke 
periode. Het is vooral een vorm van appreciatie voor de  
belangeloze inzet van zoveel Vlamingen.

Roeselare ontvangt zo’n 1,27 miljoen euro. “Die extra 
middelen zijn voor veel van onze verenigingen de motor 
van hun voortbestaan”, weet voorzitter Chris Deneir.

Problemen met gratis Roeselaarse mondmaskers
Gemeenteraadslid Siska Rommel kaartte op de meest recente gemeenteraad aan dat de gratis 
mondmaskers niet voor iedereen even makkelijk te gebruiken zijn. 

“Vooral senioren ondervinden problemen om de lintjes vast te knopen. Dat is jammer, want  
ouderen zijn net het meest vatbaar voor het virus. Waarom werd er niet gekozen voor een model 
met elastiekjes? N-VA Roeselare vraagt zich af of het stadsbestuur ook bij Roeselaarse bedrijven 
polste voor het maken en aankopen van mondmaskers.

 Een ander stuk grond op dezelfde verkaveling staat te koop voor 
bijna het tienvoudige bedrag per vierkante meter.
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N-VA Roeselare opgetogen  
met erkenning als  
onroerenderfgoedgemeente
Onroerend erfgoed vormt een belangrijke hoeksteen van onze identiteit 
en onze gemeenschapsvorming. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed 
Matthias Diependaele erkende onze stad als nieuwe onroerenderfgoed-
gemeente. Het stadsbestuur kan daardoor gemakkelijker een eigen beleid 
voeren op dat vlak.

N-VA-fractievoorzitter Brecht Vermeulen: “Het bewaren van het lokale  
onroerend erfgoed is essentieel voor de N-VA, omdat het een wezenlijk  
onderdeel vormt van onze identiteit als Vlaming en Roeselarenaar. Onze  
stad was tot de 18de eeuw nog vrij klein. Daardoor zijn we op het vlak van historische gebouwen niet bijzonder goed bedeeld.  
We moeten wat we hebben dan ook met de nodige zorg koesteren en een meerwaarde geven.”

Het stadsbestuur wil extra aandacht schenken aan zijn imago van historische stad. Men zal afsprakennota’s opstellen met een aantal 
lokale erfgoedinitiatieven zoals vzw Roeselaarse Kiosk, Orgelkring Adriaan Willaert en de Roeselaarse Klokkengilde. De werkgroep 
‘Erfgoed’ en de sterk verankerde erfgoedgemeenschap in de scholen en wijken zullen kunnen rekenen op werkingssubsidies.

“Alle grootouders zaten tijdens de lockdown in hetzelfde schuitje. Geen gezellige drukte van kinderen en kleinkinderen 
meer, geen logeerpartijtjes, geen oppasmomenten. We hoorden hoe ouders alles uit de kast moesten halen om hun 
gezin draaiende te houden. Dat ze dat deden om ons te beschermen, stemt me dankbaar. Toegestuurde tekeningen en 
gesprekken via sociale media waren een troost, maar dat we nu eindelijk elkaar weer in levende lijve mogen terugzien is 
onbetaalbaar. Meer dan ooit werd het belang van een warm gezin en familie duidelijk.”

Lut Vanbrussel, grootouder

 Roeselare is op het vlak van historische gebouwen niet 
bijzonder goed bedeeld, daarom moeten we zorg dragen 
van ons onroerend erfgoed.

“Elke dag werden we gebriefd over de stand van zaken. De cijfers die we kregen volgden de nationale trend. Toen ik 
merkte dat die daalden, gaf me dat toch een gevoel van triomf. Nog nooit voelde ik zoveel eensgezindheid binnen het 
ziekenhuis. Allemaal vechten voor een doel. Hopelijk blijft die positieve ingesteldheid ook na de crisis nog hangen.”

Siska Rommel, verpleegkundige

“In veel gezinnen weegt de huidige situatie zwaar door. Bepaalde leerlingen werden van dichtbij met het virus  
geconfronteerd. Ze zagen kennissen en familieleden verzwakken en in het ziekenhuis belanden. Sommigen moesten 
zelfs afscheid nemen van iemand. Tijdens de wekelijkse contactmomenten merkte ik dat een groot deel van de  
leerlingen het echt moeilijk heeft. Ze missen hun vrienden, de leerkrachten en de school in het algemeen.  
Het onderwijs vervult een niet te onderschatten functie.”

Daisy Bouckaert, leerkracht in het VTI Roeselare

“Mijn patiënten stelden me veel praktische vragen. Van de manier waarop ze hun rolstoel in orde konden zetten tot het 
mobiliseren van hun spastische lichaam. Ik voelde hun dankbaarheid omdat ik hen niet in de steek liet. Dat was voor mij 
absoluut de grootste stimulans om door te gaan. Mensen helpen zit me in het bloed.”

Grietje Houvenaghel, kinesitherapeut

Onze N-VA’ers bleven ook in coronatijden aan de slag
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht
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