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Veilig thuis in een welvarend Roeselare

N-VA gaat voor krachtige oppositie
We moeten er geen doekjes om winden: de verkiezingen van 14 oktober leverden N-VA Roeselare geen goed resultaat op. Onder meer 
door de monsterscore van burgemeester Kris Declercq groeide CD&V fors. We blijven weliswaar de tweede grootste partij. Toch koos 
de burgemeester ervoor om niet met ons, maar wel met de twee kleinste partijen een stadsbestuur te vormen.

Onze lijsttrekker Bart Delaere had één duidelijk doel vooropgesteld: meebesturen. Dat doel werd niet bereikt en dus neemt hij zijn 
mandaat niet op. De kans die hij nu krijgt om zijn professionele activiteiten een nieuwe boost te geven, wil 
hij volledig grijpen. In de gemeenteraad wordt hij vervangen door Bart De Meulenaer. In het afdelings- 
bestuur heeft Chris Deneir de voorzittershamer overgenomen.

Hoe dan ook zal N-VA Roeselare niet bij de pakken blijven zitten. We maken een frisse start en zullen  
met nieuwe energie de belangen van de Roeselaarnaars verdedigen. Met acties ter ondersteuning van  
onze standpunten zullen we garant staan voor een stevige oppositie. 

De verspilzucht, de hoge belastingen, de mobiliteitsknoop, de falende integratie van nieuwkomers, de  
onveiligheid, het tekort aan kwalitateitsvol openbaar groen, de drugsproblematiek, de vriendjespolitiek …  
De N-VA zal de vinger op de wonde blijven leggen. Met onze constructieve maar kritische houding zullen we 
de meerderheid wakker houden en onze accenten leggen. Op ons kunt u rekenen voor een krachtige oppositie.

De leerling centraal
Amper enkele dagen na de verkiezingen kwam de 
scholengroep Sint-Michiel opnieuw met een plan. 
Een plan dat heel goed leek op het plan van juni 
2017. Dat plan stootte toen nochtans op massale 
weerstand van leerkrachten, ouders en leerlingen. 

Het stadsbestuur heeft eigenlijk geen bevoegdheid 
over de inhoudelijke invulling binnen de Roeselaarse 
scholen. Maar kwaliteitsvol onderwijs is een troef 
voor onze stad en dat wil de N-VA zo houden. 
Daarom moeten verschillende scholen en school-
netten, elk met een eigen aanpak en identiteit, blijven 
bestaan. Het debat moet gaan over het belang van 
de leerling, niet over financiële argumenten.  
De N-VA is alleszins tegen de eenheidsworst van 
een brede eerste graad. 

Als oud-leerling van het Klein Seminarie en als 
vader van een leerlinge uit Barnum, volgde Brecht 
Vermeulen dit dossier van nabij op. Dat deed hij 
samen met Mieke De Baene, secretaris van de 
ouderraad van Barnum, Lieve Lombaert, lid van de 
schoolraad Klein Seminarie, en Siska Rommel.

Geen ondoordachte knip in  
Maria’s Lindestraat
Samen met buurtbewoners van 
de Maria’s Lindestraat voerde 
de N-VA bij de gemeenteraad in 
december actie tegen de knip. 
We vinden het onbegrijpelijk 
dat er al geknipt wordt nog 
voordat er metingen gebeurd 
zijn van de mobiliteits-
bewegingen.  
 
Die metingen lijken ons een 
absolute noodzaak, zeker nu de 
omgeving veel veranderingen 
ondergaat. De Moorseelsesteenweg werd recent gedeeltelijk heraangelegd, Top 
Motors is nog niet gebouwd en krijgt – in tegenstelling tot de vroegere feestzaal 
Cofar – een aparte toegang, bij het AZ Delta en het Accent Business Park zijn er 
gigantische werken aan de gang ... 

De N-VA is tegen het ondoordacht knippen van straten. Het algemeen belang 
primeert voor ons. Een knip past enkel in onze logica als er ook duidelijk bewijs 
is dat het voor iedereen de beste oplossing is.

Chris Deneir  
Voorzitter 

N-VA Roeselare

Nieuwjaarsreceptie N-VA arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt
Zondag 20 januari - 11.30 uur - Sport- en eventhal Schiervelde

Zet samen met ons het nieuwe jaar goed in op onze gratis receptie.  
Vanaf 14 uur kunt u ook aanschuiven voor een driegangenlunch aan 45 euro. 
Schrijf u daarvoor in via mieke.debaene@n-va.be

Met gastspreker Jan Jambon

De N-VA voerde samen met buurtbewoners actie 
tegen de knip in de Maria’s Lindestraat.
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Uw gemeenteraadsleden

Siska Rommel 
siska.rommel@n-va.be

“De komende zes jaar 
wil ik me opnieuw met 
veel passie inzetten in de 
gemeenteraad. Als geboren 
en getogen Roeselaarse en 
mama van twee tieners wil 
ik me verder engageren  
voor thema’s die me 
nauw aan het hart liggen: 
verkeersveiligheid voor 
de zwakke weggebruiker 
(zeker op de invalswegen 
en in schoolomgevingen), 
cultuur, jeugd, een goeie 
sportinfrastructuur en een 
leefbaarder Krottegem.

De afgelopen zes jaar heb 
ik samen met de andere 
N-VA-collega’s ook voor 
die thema’s gestreden. 
Zo hebben we al heel wat 
gerealiseerd: een ambitieus  
plan voor Krottegem, 
een sportkunstgrasveld, 
veiligere fietspaden, 
zoen-en-vroemzones, een 
veiligere omgeving aan de 
jeugdlokalen in Rumbeke 
en ‘Iedereen piano’.
 
Ik zet me graag verder in 
voor een warm en veilig 
Roeselare!”

Bart De Meulenaer
bart.demeulenaer@n-va.be

Dieter Carron
dieter.carron@n-va.be

“Ik ben enorm gemotiveerd 
om de komende zes jaar 
mijn eerste politieke stappen 
te zetten als gemeente-
raadslid. Als ondernemer 
heb ik interesse in eco-
nomie, werk en financiën. 
Mijn ervaring in de bouw- 
en vastgoedsector wil 
ik graag aanwenden om 
toezicht te houden op de 
openbare aanbestedingen 
en om goede voorstellen 
voor het woonbeleid uit te 
werken. 

Als vader van drie kleuters 
hecht ik veel belang aan de 
veiligheid in school- 
omgevingen. Daarnaast 
zet ik mij graag in voor een 
goede inburgering en voor 
de bescherming van onze 
eigen culturele identiteit.”

Frederik Declercq 
frederik.declercq@n-va.be

“De afgelopen veertien jaar 
was het voor mij een hele 
eer uw belangen te mogen 
verdedigen in de Roeselaarse  
gemeenteraad. Ook de 
komende zes jaar zet ik mij 
graag opnieuw voor u in.

Als echtgenoot en vader 
van drie wil ik verder 
werken aan een kind- en 
gezinsvriendelijke stad. In 
Roeselare zouden ouders 
zich geen zorgen hoeven te 
maken over het welzijn van 
hun kinderen, en omgekeerd. 
Door in te zetten op thema’s 
als veiligheid, onderwijs, 
vrije tijd, ouderenzorg en 
respect, zorgen we daarvoor. 

Roeselare moet ook een 
stad worden waar een vlotte 
mobiliteit en verkeers- 
veiligheid hand in hand 
gaan. Waar deelgemeenten 
krijgen waar ze recht op 
hebben. Waar mensen 
moeite doen om elkaar te 
verstaan en bij te staan. Een 
stad die bezoekers opnieuw 
kan overtuigen. Die aan 
iedereen de nodige ‘adem-
ruimte’ geeft, zonder dat 
de schaarse open ruimte 
daaronder lijdt. Die elke 
belastingseuro twee keer 
omdraait. Kortom, een stad 
waar het voor elk welmenend 
mens goed is om te leven.”

“Als ingeweken Oost- 
Vlaming, zaakvoerder, echt-
genoot en vader van drie 
studenten, liggen integratie 
en persoonlijke veiligheid 
me na aan het hart. Ook de 
tradities en waarden die 
ons Europeaan, Vlaming en 
Roeselaarnaar maken, houd 
ik altijd in het achterhoofd. 
Zo nam ik het bijvoorbeeld 
op voor het Oude Kerkhof 
toen het een ‘wandelpark’ 
moest worden. 

Financiële verantwoordelijk- 
heidszin vind ik heel  
belangrijk voor wie omgaat 
met het geld van de burger. 
De voorbije jaren heb ik me 
dan ook ingezet om binnen 
het stadsbestuur de finan-
ciële hygiëne te bewaren. 
Mijn aandacht ging daarbij 
onder meer naar Dogbo, de 
belastingdruk, citymarketing, 
Arhus, De Spil ... Ook de 
keuzes rond het wagenpark 
van de technische diensten 
bekijk ik kritisch. 

Een vlotte mobiliteit moet 
van Roeselare blijvend een 
centrale handelsstad maken. 
Ik wil dus geen pestbeleid 
voor auto’s, want dat leidt 
tot winkelvlucht. We moeten 
vermijden dat Roeselare 
de langste pop-uptoog van 
West-Vlaanderen wordt, 
zonder kopende klanten.”
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“Vanuit mijn economische opleiding en als docent in het hoger 
onderwijs wil ik mij opnieuw met veel enthousiasme inzetten 
voor onder meer milieu, financiën, mobiliteit en onderwijs.

Om onze stad leefbaar te houden, moeten we niet alleen 
zorgen voor gezonde lucht, maar ook zwerfvuil opruimen, 
ondergrondse containers aanleggen … Ook een verantwoord 
financieel beleid is essentieel om onze stad verder te ontwikkelen. 
Zelfrijdend openbaar vervoer op maat van onze stad zou een 
oplossing kunnen zijn voor onze mobiliteitsproblemen. Daar-
naast steun ik als onderwijsdeskundige ten volle alle initiatieven 
die ertoe leiden dat Roeselare uitstekend onderwijs kan aan-
bieden en dat op maat van elke leerling. 

Met andere woorden, de komende zes jaar maak ik werk van 
een zorgzame, duurzame en mobiele stad. Dat doe ik met veel 
overgave, voor u en voor alle inwoners van Groot-Roeselare.”

Justine Pillaert
justine.pillaert@n-va.be

Lieve Lombaert
lieve.lombaert@n-va.be

Brecht Vermeulen
brecht.vermeulen@n-va.be
www.brechtvermeulen.be

“Tijdens de campagne bleken veel Roeselaarnaars te denken dat ik na de verkiezingen 
geen ambitie meer zou tonen voor Roeselare en me enkel nog met het parlement 
zou bezighouden. Niets is minder waar! Ik zal mijn mandaat in de gemeenteraad met 
minstens evenveel ernst en enthousiasme opnemen als voorheen. Als hét uithangbord 
van de Roeselaarse N-VA zal ik er de komende zes jaar opnieuw helemaal staan.  
U kunt honderd procent op mij blijven rekenen.

De dossiervreter in mij zal op zoek blijven gaan naar de mankementen in de beslissingen 
van de meerderheidspartijen. Mijn bijzondere aandacht zal daarbij gaan naar de 
belangen van de deelgemeenten, het woonbeleid, de Vlaamse identiteit van Roeselare, 
het veiligheidsbeleid, het sportbeleid, het sociale beleid en de ruimtelijke ordening.”

“Als jongste gemeenteraadslid bracht ik de afgelopen legislatuur een frisse wind in 
de Roeselaarse politiek. Met trots mag ik alle jonge en minder jonge inwoners van 
onze prachtige stad nog eens zes jaar vertegenwoordigen. Vanuit de oppositie zal ik 
verder pleiten voor een verantwoord financieel beleid en zal ik de stem van de jongeren 
blijven vertolken. Daarnaast staan ook mobiliteit, ICT en onderwijs nog steeds op 
mijn persoonlijke agenda. Nu het vuur is aangewakkerd, blijft het branden!”

Geef ons uw mening
Ook na de gemeenteraadsverkiezingen kunt u ons vinden in ons partijsecretariaat in de Zuidstraat 21. Volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen 
houdt er spreekuur op maandagvoormiddag vanaf 10 uur. Maar u kunt ook altijd een afspraak maken via brecht.vermeulen@n-va.be 



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


