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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 november

Wij wensen u
gezonde en veilige

feestdagen

Annus mirabilis
Annus horribilis 2020. Horrorjaar: dat 
zal wellicht een van de kernwoorden zijn 
in het jaaroverzicht van diverse media.

Waarom een verschrikkelijk jaar? Na-
tuurlijk omdat die vreselijke pandemie 
ons al bijna een volledig jaar in de tang 
houdt. Nog nooit zoveel handgel ge-
bruikt, mondmaskers gedragen, sociale 
afstand moeten respecteren… Maar toch 
is er die  massale solidariteit, dat gevoel 
van verbondenheid, die inzet. En we 
leven mee met wie noodgedwongen de 
activiteiten moest staken.

Waarom ook nog een Annus horribilis? 
Meer dan 500 dagen heeft het geduurd 
om een regering te vormen, en dan nog 
met een Vlaamse minderheid. Lang leve 
Vivaldi?! Dit is zeker niet onze regering!

De lokale N-VA-afdeling bleef bijzonder 
actief: onze mandatarissen roerden zich 
heftig en met reden tijdens de gemeente-
raadszittingen online. Als oppositiepar-
tij blijven we het beleid van het stadsbe-
stuur met arendsogen volgen. 

Ik wil jullie graag en ondanks alle 
beperkingen prettige, warme feestdagen 
toewensen. Een zalig kerstfeest! En ho-
pelijk wordt 2021 een Annus mirabilis, 
een wonderjaar!

Chris Deneir
Voorzitter

Afhaling van 7u30 tot 9u30
Zuidstraat 21, Roeselare

Afhaling gebeurt coronaveilig!

14 FEBRUARI 2021

V.U. Chris Deneir, Zuidstraat 21, 8800 Roeselare

N-VA ROESELARE
VIERT VALENTIJN MET EEN ONTBIJTPAKKET

Valentijnsdag is een dag waarop we onze geliefden extra aandacht geven. 
Verwen je gezin met een lekker ontbijtpakket.
Prik de datum en hou onze Facebookpagina & Instagram in de gaten!
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LIEVE LOMBAERT (gemeenteraadslid en lid van de Politieraad)

• Na de sluiting van de nachtopvang voor daklozen door 
corona vroeg gemeenteraadslid Lieve Lombaert in de ge-
meenteraad verduidelijking over de aanpak van het stads-
bestuur. Er waren geen afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld 
over hoeveel er betaald moet worden. Grietje Houvena-
ghel, N-VA-gemeenteraadslid, had die problematiek ook al 
aangekaart op de zitting van het Bijzonder Comité Sociale 
Dienst. Duidelijke afspraken werden ten slotte op papier 
gezet.

• Roeselare kent nogal wat straatincidenten en overlast. We stelden vast dat er mazen in het ANPR- 
cameraschild zitten en we vonden ook dat drugspreventie in Roeselare geactiveerd dient te worden. Bij de 
goedkeuring van het lokaal integraal veiligheidsplan 2020-2024 werd dit door ons duidelijk beklemtoond. 
N-VA Roeselare blijft oproepen om in en rond het station een blijvende politieaanwezigheid te hebben en 
die politiepost ook als een operationele uitvalsbasis te laten functioneren (uit ons verkiezingsprogramma 
2018).

DIETER CARRON (gemeenteraadslid en lid van de Raad van bestuur van Motena, het 
Roeselaarse Zorgbedrijf-OCMW)

• Het nieuwe reservatiesysteem van Kidz voor kinderop-
vang werkte niet. Veel jonge gezinnen verkeerden in on-
zekerheid. We kaartten dit probleem aan tijdens een zit-
ting van de raad van bestuur van Motena  (Zorgbedrijf).

• Door de sluiting van de horeca midden oktober was het 
aldaar beschikbare sanitair niet meer toegankelijk. We 
drongen erop aan om nieuwe initiatieven te nemen rond 
mobiel sanitair.

• Eerder dit jaar tekende de N-VA protest aan tegen de verkoop van een stuk grond in de Jacob van Maer-
lantwijk. Het terrein werd voor een heel lage prijs verkocht aan een familielid van iemand van de meerder-
heid. Uiteindelijk hebben we kunnen bereiken dat dit ‘openbaar groen’ niet afgeschermd mag worden en 
voor het publiek toegankelijk moet blijven.

BART DE MEULENAER (gemeenteraadslid en lid van de Politieraad)

• Een zware brand bij de firma Belcroom zette Roeselare even op scherp. Risico’s op milieuschade en 
gezondheidsproblemen doken plots op. We vroegen in de gemeenteraad toelichting over de timing en de 
inhoud van de communicatie naar de burgers en welke lessen we uit deze ramp konden trekken.  

• In de politieraad drongen we er op aan om phishing vlotter op de website van de politiezone te kunnen 
melden. We stelden immers vast dat dit nogal omslachtig was. Op basis van ons constructieve voorstel zal 
er een meldingsknop op die website komen.

Gedurende de laatste maanden waren onze gemeenteraadsleden heel actief. Een bloemlezing.

Vragen voor onze gemeenteraadsleden?  
Soms hebben we invloed op de handel en wandel van het stadsbestuur, soms ook niet. Maar oppositie voeren doen we samen. 
Met jullie hulp kunnen we  veel verbeteren in Roeselare. U kan ons met vragen, problemen of voorstellen altijd contacteren.        
Wenst u meer informatie of hebt u vragen voor onze gemeenteraadsleden? Mail naar roeselare@n-va.be of spreek een bestuurslid 
of mandataris aan. Alle contactinformatie kunt u op onze website vinden: https://roeselare.n-va.be/. Ook op Facebook zijn we 
voortdurend actief met nieuwe informatie die u aanbelangt: https://www.facebook.com/nvaroeselare
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N-VA Roeselare wil respect op Roeselaarse kerkhoven

Nieuw bestuur 
Jong N-VA Roeselare

Op sommige begraafplaatsen in Roeselare wordt de rust helemaal niet geres-
pecteerd en dat getuigt van weinig eerbied voor onze overledenen. Er worden 
immers tal van recreatieve activiteiten toegelaten. Dit kan gaan van fietsen, 
picknicken tot het spelen van een partijtje city-golf met familie, vrienden of 
collega’s. Wie het graf van een overledene wil bezoeken, moet soms uitkijken 
om niet omvergereden te worden door een fietser. Het kan ook gebeuren dat je 
een verdwaald golfballetje tegen je hoofd krijgt. Of je kan meedansen op een of 
ander beat die over de begraafplaats klinkt. Samenscholingen zijn er schering en 
inslag; lege bierblikjes en vuilnis worden achteloos achtergelaten.

Op onze begraafplaatsen moet er geen ruimte zijn voor recreatieve activiteiten. 
Onze overledenen verdienen rust en respect. Op al onze begraafplaatsen kun-
nen dan ook de nodige troostplekken gerealiseerd worden, ook voor doodgebo-
ren kindjes, onze sterrenkinderen. 

Begraafplaatsen mogen geen speeltuin worden, maar kunnen ook nog een open 
museum zijn. Het is best mogelijk om ons met moderne middelen de weg te 
wijzen langs de graven van talrijke historisch belangrijke figuren op velerlei 
terreinen en ons bondige uitleg te geven. Sommige Vlaamse steden hebben ons 
dat al voorgedaan. Roeselare hoeft niet achter te blijven.

Lieve Lombaert 
Gemeenteraadslid en politieraadslid N-VA Roeselare

Jong N-VA Roeselare wil de drempel naar onze 
vereniging verlagen. We willen een uitlaat-
klep zijn voor de jeugd van Roeselare in deze 
moeilijke tijden. Wij zijn erop gebrand om de 
jongeren van Roeselare te enthousiasmeren 
en te motiveren. Of je van Roeselare-centrum, 
Rumbeke, Beveren of Oekene bent, het maakt 
geen verschil.

Roeselare is een stad met een heel rijke ge-
schiedenis. Die geschiedenis willen wij in ere 
houden via ludieke activiteiten. Daarnaast is er 
ook ruimte voor een goed gesprek of discussie 
over de actualiteit, al dan niet met gerstenat van 
eigen bodem. 

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar oud is én ben jij 
een aangenaam, sociaal persoon? Dan ben je 
bij ons aan het juiste adres. Word nu lid via: 
https://mijn.n-va.be/word-lid-jong/  
 
Simon Deneir, voorzitter Jong N-VA Roeselare

Foto © Lut Vanbrussel

Van links boven naar rechts onder: Simon Vandenhende, Reinhilde Vermeulen, Aurelie 
Lammertyn, Brecht Verbeest, Brecht Berteloot, Simon Deneir.
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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

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld
Franstalig België la
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

,5m
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