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Verandering voor Roeselare
Op 14 oktober beslist uw stem over de toekomst van Roeselare. Roeselare kan en moet de volgende jaren
beter doen. Een stem voor de N-VA is een stem voor concrete verandering.
Mobiliteit en parkeerbeleid ten
dienste van economie

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Om de economie in Roeselare naar een
hoger niveau te tillen, moeten we het
mobiliteits- en het parkeerprobleem
oplossen. Vijftien jaar geleden keek iedereen op naar onze winkelstad. Maar het
stadsbestuur heeft te veel op zijn lauweren
gerust en te weinig vooruitgedacht.
Winkeliers, handelaars en bedrijfsleiders
denken wél vooruit. Roeselare staat
bekend als een stad van durvers en
doeners, maar hun inzichten worden te
weinig benut. Een stad als Roeselare moet
samenwerken met haar “neringdoeners”
en beter met hen communiceren. Hoe
lopen hun zaken? Hoeveel mensen stellen
ze tewerk? Hebben ze nood aan meer
parkeerplaatsen? Kennen ze een sterke
groei en wordt het daarom tijd voor een
nieuwe locatie? We moeten er alles aan
doen om bedrijven in Roeselare te houden
en hun hier alle kansen te geven.
Mobiliteit, parkeerruimte en leegstand
zijn grote uitdagingen voor onze stad.
“Out of the box” denken is nodig om
mensen aan te trekken. Wie naar
Roeselare komt, mag zich niet ergeren
aan de stroeve mobiliteit of een gebrekkig
parkeersysteem. We moeten bezoekers
net motiveren om terug te komen.
Waarom bijvoorbeeld wie minstens 50
euro uitgaf niet belonen door bij een

volgend bezoek de parkeerkosten via de
handelaars terug te betalen?

Verantwoord omspringen met
belastinggeld

Ook voor de financiële hygiëne in
Roeselare moeten we kritisch zijn. Wie
de meerjarenbegroting onder de loep
neemt, stelt vast dat het stadsbestuur
niet zorgzaam omspringt met het geld
van de Roeselaarse belastingbetaler. Te
veel belastinggeld stroomt naar satelliet-vzw’s zoals Het Portaal (ARhus), het
Zorgbedrijf, vzw Centrumstraten en het
Welzijnshuis. Er is weinig controle en
ook weinig ambitie om de doelstellingen
te halen. In de meerjarenplanning duiken
jaarlijks dezelfde uitgaven op zonder
dat daarbij de vraag gesteld wordt of
financiering nog nodig is. We moeten
van een wit blad durven te vertrekken
en elk onderdeel kritisch evalueren. Ook
de interne werking van het stadsbestuur
is aan een evaluatie toe. Door een teveel
aan “managers” zijn er vandaag te veel
denkers en te weinig doeners, en is het
overzicht op wie wat doet helemaal zoek.
Kortom, de volgende meerderheid heeft
veel werk voor de boeg.
N-VA Roeselare staat – met beide voeten
op de grond – klaar om erin te vliegen.
Maar uw stem beslist. Afspraak op 14
oktober.

Veilig thuis in een welvarend Roeselare

Bart Delaere

Voorzitter en lijsttrekker
N-VA Roeselare
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Speerpunten voor een inspirerend beleid
N-VA Roeselare komt met een totaalproject voor onze stad. Onze belangrijkste speerpunten zetten we hieronder op een
rijtje. Het volledige programma vindt u terug op onze webstek: www.n-va.be/roeselare

Knip ongedaan maken als aanzet voor nieuw
verkeerscirculatieplan
In een totaalplan is er plaats voor de wandelaar, de fietser en ook de wagen.
Daarom maken we de knip ongedaan in de Kanunnik Duboisstraat en de
Domien Craccostraat, met respect voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. In de Jules Lagaelaan maken we traag doorgaand verkeer weer mogelijk,
met een ‘zoen-en-vroemzone’ aan de voorkant van het station. De Trakelweg
maken we weer open zodat we naar de Kaaistraat kunnen afdraaien.

Voor wat, hoort wat
Het Welzijnshuis heeft als opdracht om mensen die het moeilijker hebben weer
een kans te bieden op een zelfstandig leven. Tewerkstelling is daarbij fundamenteel. Daarom willen wij alle leefloners – ook erkende politieke vluchtelingen –
inschakelen in onze maatschappij. Dat kan al via eenvoudige klussen zoals het
opruimen van zwerfvuil. Ook taallessen zijn een noodzaak, want de Nederlandse
taal is een voorwaarde voor integratie.

Geen samensmelting van scholen
Wettelijk gezien heeft het stadsbestuur geen inspraak in de inhoudelijke invulling binnen de
Roeselaarse scholengroep. Maar overleg blijft wel noodzakelijk. Roeselare biedt kwaliteitsvol
onderwijs en dat willen we zo houden. De diversiteit van scholen en schoolnetten, elk
met een eigen identiteit, moet daarom blijven bestaan. Een samensmelting tot grote
campussen doet af aan de geborgenheid voor de leerlingen, beperkt de schoolkeuze
van de ouders en zorgt voor verkeersoverlast. Ook een brede eerste graad keuren
wij af.

Belastingdruk gradueel verlagen
De belastingdruk in Roeselare is de hoogste van de centrumsteden. N-VA Roeselare wil daarom de aanvullende
personenbelasting gradueel verlagen van 8,5 naar 7,9 procent. Zo belonen we wie werkt, spaart of onderneemt.
Met een stapsgewijze aanpak van 0,1 procent per jaar kunnen de noodzakelijke investeringen in onze stad bovendien
op peil blijven.

Nultolerantie voor drugs
Cijfers van de politiezone RIHO tonen aan dat drugs een probleem zijn in Roeselare. De N-VA zet in op preventie en
repressie, maar ook op hulpverlening. Ons beleid gaat ervan uit dat verslaving een ziekte is en dat hulpverlening naar
genezing moet streven. In risicobuurten pleiten we voor meer controle, nultolerantie en sneller ingrijpen.
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De sterke ploeg voor Roeselare
1. DELAERE Bart

14. MANHAEVE Filiep

27. AMERY Willem

2. LOMBAERT Lieve

15. ABEDI Maryam

28. VANTHUYNE Drieke

3. DECLERCQ Frederik

16. VAN DER VEEN Marten

29. ALLIET Lieven

4. PILLAERT Justine

17. SAELENS Sabine

30. VERBEEST Brecht

5. DE MEULENAER Bart

18. LAITEM Johan

31. SNIJDERS Carin

6. ROMMEL Siska

19. PARMENTIER Mieke

32. MEULEBROUCK Nicolas

7. HOUVENAGHEL Grietje

20. MAES Erika

33. VERLINDE Jolien

8. DECOENE Georges

21. LEFERE-DESIMPELAERE Hilde

34. VERHAEGHE Ellen

9. BOONE Gianni

22. MADDENS Maria

35. WALRAVE Pascal

10. RINNAERT Stevie

23. CAUWELIER Dries

36. BECUWE Gudrun

11. VUYLSTEKE Lien

24. VANWEZER Marleen

37. DENEIR Chris

12. BOMMAREZ Filip

25. VAN WASSENHOVE Ingrid

38. CARRON Dieter

13. COFFYN Trees

26. NOLLET Piet

39. VERMEULEN Brecht

Hoe stemt u het best? Door het bolletje bij alle N-VA-kandidaten te kleuren. Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

Overheidsgeld dient niet om de privésector
te beconcurreren
In 2016 richtte het Zorgbedrijf van het OCMW een dienst op voor
thuisverpleging. Nochtans was een nieuwe dienst thuisverpleging niet
nodig, want er was al voldoende kwaliteitsvol privéaanbod. De overheid
moet belastinggeld niet gebruiken om zich als concurrent op te stellen
voor de private sector. Bovendien is de thuisverpleging van het Zorgbedrijf
verlieslatend. Conclusie: een snelle afbouw van die dienst is nodig.

Museum Albrecht Rodenbach
Albrecht Rodenbach was een voorvechter van onze Vlaamse identiteit en is voor
elke Roeselarenaar een voorbeeld. Met een museum rond Roeselaarse figuren zoals
hij willen we inwoners en bezoekers bewuster maken van ons Vlaamse erfgoed. Het
Vlaamse karakter van Roeselare willen we uitdrukkelijk promoten. De Vlaamse
Leeuw is een symbool dat mensen verbindt. De Leeuwenvlag moet dan ook samen
met de Roeselaarse vlag elke dag wapperen aan onze officiële gebouwen.

Politieke fair play
In 2012 kwam N-VA Roeselare als grootste partij uit de verkiezingen en behaalden
we 12 zetels. Het oordeel van de kiezer was dus overduidelijk. Toch werd het
genegeerd. CD&V, sp.a en Groen sloten een coalitie tegen de N-VA. In 2018 moeten
politici de wil van de kiezer respecteren.

Veilig thuis in een welvarend
West-Vlaanderen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Kristof Pillaert
Hooglede

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Johan De Poorter
Meulebeke

2. Sigrid Vandenbulcke
Menen

4. Jan Declercq
Kortrijk

De N-VA leidt de Verandering in
West-Vlaanderen in goede banen.
1 De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt.
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen
dalen.

2 Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen
moet uitgebreid worden. We pakken de
ontbrekende schakels aan.

3 We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

4 West-Vlaanderen moet meer inzetten op
het verduurzamen, het moderniseren en het
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

5 Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze

provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

“

5. Stevie Rinnaert
Roeselare
6. Sofie Vermeulen
Zwevegem
7. Gert-Jan Hovaere
Moorslede
8. Carla Adams
Harelbeke
9. Lander Dewaele
Kuurne
10. Hilde Van Huylenbrouck
Ardooie
11. Els De Gussem
Staden
12. Hannelore Carlu
Wevelgem
13. Rik Buyse
Wielsbeke
14. Els De Rammelaere
Tielt
15. Koenraad Degroote
Dentergem
16. Kurt Himpe
Izegem

West-Vlaanderen is dé
toeristische provincie. Daar
moeten we blijven op inzetten.
Kristof Pillaert
Lijsttrekker

