
Een museum voor 
Roeselare!
Roeselare is sinds twee jaar een on-
roerend erfgoedgemeente. We associ-
eren dat graag met een beleid dat een 
combinatie vindt tussen het bewaren 
van erfgoed én ervoor zorgen dat onze 
inwoners daarvan kunnen genieten. 
N-VA Roeselare denkt dat er in onze 
stad op dat gebied nog erg veel werk is. 
Momenteel zijn er talloze kleine initia-
tieven maar we missen een globale visie 
en richting. We zien het grote verhaal 
niet dat we over het verleden van onze 
stad aan onze inwoners en bezoekers 
moeten vertellen. 

Waar willen we naar toe? 
Onze archieven werden bewaard in 
Kortrijk en Ieper, oude gebouwen werden 
afgebroken en ook het landelijk karakter 
van onze stad teniet gedaan. Stel je voor 
dat een van onze voorouders van 100 of 
500 jaar geleden met een teletijdmachine 
terugkomt? Die herkent zijn stad niet 
meer. Een stad evolueert natuurlijk, maar 
we mogen ook niet vergeten waar we 
vandaan komen. 

Wat stellen we concreet voor? 
We willen een écht museum voor Roese-
lare en de omliggende regio. We hebben 
weliswaar Koers als thema-museum, 
maar ons verleden is heel wat ruimer dan 
dat. Albrecht Rodenbach, maar ook Gui-
do Gezelle of kunstenaars zoals Alfons 
Blomme, musici zoals Adriaen Willaert 
of Cecilia Callebert, en met hen vele an-
deren zijn mensen die een blijvende plaats 
verdienen in het museum. Het zijn de 
rolmodellen van hun tijd die ook vandaag 
ons verder op weg kunnen helpen. 

Ergens in een kelder
Het materiele verleden van Roeselare met 
historische documenten, archeologische 
objecten, schilderijen, kostuums en attri-
buten moet beschikbaar en toonbaar zijn, 
samen met de gezichten van de mensen 
erachter, én het verhaal van de gewone 
man. Dat erfgoed hoort niet thuis op een 

zolder of in een kelder. Ook de evolutie 
van onze stad en omgeving, van land-
bouwcentrum en stede van de Nieuw-
markters tot de krachtige economische 
motor van vandaag is een verhaal dat met 
trots verteld mag worden. Samen met de 
verhalen van de mensen daarachter. 

Dankbaar voor erfenis
Bij twijfel over erfgoedwaarde: kies voor 
behoud. We hebben niet het recht het 
erfgoed van voorgaande generaties te 
vernietigen. Het is een erfenis die we 
dankbaar moeten koesteren, niet slopen. 
Bescherm en onderhoud de onroerende 
zaken die relevant zijn. Reken hier niet 
alleen op privé-initiatief. Dit voorstel van 
N-VA Roeselare kost geld. Maar we zien 
ons stadsbestuur tientallen miljoenen 
uitgeven aan prestigieuze bouwprojecten 
(zes miljoen euro voor een tweedehands-
winkel!) maar een finale oplossing voor 
een museum kan niet? Absurd en onvoor-
stelbaar! 

Annus horribilis, annus 
mirabilis?

Het jaar 2021 zou het jaar van de 
vrijheid worden. We zouden corona 
defi nitief de rug toekeren. Voor 
een deel is dit wel gelukt: de 
Roeselaarse bevolking is met meer 
dan 90 % gevaccineerd. Maar de 
recente besmettingscijfers drukten 
ons met de neus op de realiteit: dit 
beestje is moeilijk klein te krijgen. 
Maar moeilijk gaat ook!

Waren er dan lichtpuntjes in 2021? 
Natuurlijk! We konden genieten van 
een zorgeloze zomer. In Roeselare 
werd de 165ste geboortedatum van 
Albrecht Rodenbach uitvoerig gevierd, 
samen met het 200-jarige bestaan 
van brouwerij Rodenbach. Talloze 
familie- en verenigingsfeesten werden 
ingehaald.

Vooral de herdenking van de 
geboorte datum van Albrecht Roden-
bach lokte heel wat inwoners naar 
het stadscentrum. Dat was voor N-VA 
Roeselare meteen ook de aanzet om 
opnieuw de vraag te stellen waarom 
er geen permanent Albrecht Roden-
bach-museum kan komen in onze 
Rodenbachstad?

Cultuur is er voor iedereen, en daar 
hebben we het er in dit infoblad ook 
over.  

Mag ik jullie namens het N-VA- 
bestuur prettige feestdagen wensen.

Een zalig kerstfeest en een 
fantastisch 2022.

Chris Deneir, 
voorzitter N-VA 
Roeselare

Albrecht Rodenbach

Lieve Lombaert
N-VA-gemeenteraadslid
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N-VA vraagt bescherming oude begraafplaats 
N-VA-gemeenteraadslid Brecht Vermeulen stelt voor om de stedelijke begraafplaats aan de Blekerijstraat te beschermen als 
erfgoed. Vandaag hangen er berichten bij heel wat graven dat voor het einde van dit jaar er een verlenging van de concessie moet 
gebeuren. Uiteindelijk zal bij niet verlenging het stadsbestuur beslissen wat er met het graf moet gebeuren. N-VA Roeselare stelt 
zich hier ernstige vragen bij. Er werden in het verleden al spijtige keuzes gemaakt rond ons Roeselaars erfgoed. 

N-VA Roeselare wil de oude stedelijke begraafplaats 
 beschermd zien, als monument of als beschermd stadsge-
zicht. Via uitleg bij verschillende graven kan men de geschie-
denis van Roeselare leren kennen. “Het is bovendien visueel 
een historische toplocatie, een soort van Campo Santo of 
Père Lachaise in Roeselare”, zegt Brecht Vermeulen.

Er zijn herstellingen nodig om het aftakelingsproces te stop-
pen en de schade te herstellen. Daarnaast vraagt de N-VA 
om actiever te communiceren rond dit bijzonder erfgoed, de 
levensverhalen van de overledenen in kaart te brengen en te 
digitaliseren, met een directe band naar het nieuwe stadsmu-
seum dat we in Roeselare opgericht willen zien. 

N-VA Roeselare reikt de nieuwe schepen van Cultuur en Erfgoed hiervoor de hand. “We zitten graag rond de 
tafel om de praktische aanpak en invulling, budgettering en locatie door te praten. ‘Plus est en nous’ [sic] zegt 
onze burgemeester graag. We mogen ons dus niet laten tegenhouden. Tijdens deze legislatuur nog willen we 
de eerste stappen hiervoor gezet zien”, aldus een vastberaden Brecht Vermeulen. 

Brecht Vermeulen
N-VA-gemeenteraadslid

Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. De regering-De Croo 
– met een Vlaamse minderheid en een premier uit de zevende partij –
begon met grote woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Een dreigende asielcrisis.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.
Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie. Een écht activeringsbeleid.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.
Een energiefactuur die 
de pan uit rijst. Een energiekorting 

voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

Een begroting in evenwicht.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. Besparen én investeren.

 De stedelijke begraafplaats, een Père Lachaise in Roeselare?
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