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V.U.: BART DELAERE, LUCIEN BOCKSTAELESTRAAT 21, 8800 ROESELARE

Bart Delaere, uw lijsttrekker voor N-VA Roeselare 

Bart is 40 jaar jong, woont in  Beitem, is gehuwd met Maidy Decoene en de 
trotse vader van Nanou en Clement. Deze zaakvoerder van Delektro en  
Re-build en gedreven ondernemer wil zich ook inzetten voor de bewoners van 
Groot-Roeselare.

“Ik ben sinds 2016 voorzitter van N-VA Roeselare en ik kan rekenen op een bestuur van enthousiaste ploegspelers,” aldus Bart Delaere.
Bart krijgt de volle steun van boegbeeld Brecht Vermeulen, die lijstduwer wordt. Samen met Lieve Lombaert, op plaats twee, en de 
hele N-VA-ploeg engageren zij zich om voort te bouwen aan een stad waar het goed is om te leven, te werken en oud te worden. Dat 
realiseren is onze doelstelling.
 
Roeselare is en blijft een Vlaamse en Vlaamsgezinde stad. Daarom mag de N-VA zeker niet ontbreken in het volgende schepencollege. 
De tijd voor Verandering is aangebroken!

Ik trek met een eendrachtig en gedreven  
N-VA-team naar de verkiezingen.  

De tijd voor Verandering is aangebroken!

Brecht Vermeulen duwt N-VA-lijst in 2018
“In 2012 gaf ik het Vlaams-nationalisme in Roeselare mee politiek gestalte”, zegt lijstduwer Brecht Vermeulen. “Ook in 2014 scoorde 
de N-VA. Net zoals toen wil ik ertoe bijdragen dat de N-VA opnieuw de grootste  partij in Roeselare wordt.  In 2012 werden we nog 
in de oppositie gedwongen, maar na de volgende verkiezingen willen we deel uitmaken van een nieuw gemeentebestuur dat goede 
projecten realiseert. Natuurlijk ga ik voluit voor Roeselare, maar dan als lijstduwer.”

Naast fractieleider in de gemeenteraad blijft Brecht ook actief als Kamerlid. 
Hij is er niet alleen voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken, maar 
hij verdedigt in het parlement ook de belangen van de Roeselaarse bevolking.

N-VA Roeselare is niet één man,  
maar een volledig team dat 

Verandering een gezicht en een stem kan geven.

Lieve Lombaert op plaats twee
Lieve is docente internationale handel en logistiek aan de hogeschool VIVES-Kortrijk. Zij beklemtoont: 
“Verandering is voortdurend nodig als je een organisatie efficiënter wil laten werken. Dat geldt ook voor 
Roeselare. Dit moet een stad worden waarin iedere bewoner zich ook betrokken voelt bij wat het bestuur 
beslist.”

Als gemeente- en politieraadslid is Lieve, net als de andere fractie- en bestuurleden van N-VA Roeselare, 
begaan met de talloze veranderingen die broodnodig zijn. “Wij werken samen aan een toekomstvisie voor 
onze stad, waarin wij ook een belangrijke rol zien voor de deelgemeenten”, besluit zij. 

Verandering is nodig voor meer efficiëntie.
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Eindelijk velden voor hockey- en rugbyclub
Na verschillende tussenkomsten van N-VA-gemeenteraadslid Siska Rommel bereikte het 
stadsbestuur eindelijk een akkoord met de rugby-en hockeyclub over de aanleg van een  
(kunstgras)veld. Een geschikte locatie werd gevonden op Onze Kinderen. N-VA Roeselare 
hield de druk om tot een structurele oplossing te komen steeds hoog. Een positieve stap voor 
een sportief Roeselare waar N-VA Roeselare toe heeft bijgedragen.

Nog heel grote uitdagingen bij brandweerzone Midwest
De brandweerzone Midwest bestaat nu bijna drie jaar. Tijd om te evalueren of de grote brandweerhervorming van 2015 effectief 
voor een betere dienstverlening en een efficiënter brandweerkorps heeft gezorgd. De N-VA ziet in ieder geval nog een aantal 
grote problemen die dringend aangepakt moeten worden. 

Ten eerste zijn er veel te weinig beroeps-
brandweerlieden om snel hulp te bieden. 
Het korps zou met minstens 16 brand-
weermannen of -vrouwen aangevuld 
moeten worden. Er zouden ook minstens 
zes officieren bij moeten komen. 

Door het schrijnend tekort aan personeel 
moeten de brandweerpost Roeselare vaak 
beroep doen op de brandweerlieden van 
het netwerk Midwest. Deze vrijwilligers 
hebben tussen de 15 en 20 minuten nodig 
om ter plaatse te komen. Is er hier nog 
sprake van snelle en adequate hulp?

Ten tweede haken de vrijwillige brand-
weerlieden af omdat zij bijna elke dag op-
geroepen worden. Daarnaast geraken de 
beroepsbrandweerlieden gedemotiveerd 
omdat zij geen goede dienstverlening 
kunnen garanderen. Er is ook amper tijd 
om goede bijscholing te volgen. 

Recht op snelle en adequate hulp
Ten slotte heeft de brandweerpost Roese-
lare de verantwoordelijkheid om de logis-
tiek te organiseren van de volledige zone 
Midwest. Om dit beter te kunnen doen, 
heeft men nood aan meer administra-

tief personeel en een groot magazijn. De 
N-VA vraagt zich af of we dit niet beter 
aan externen overlaten, want ‘schoen- 
maker, blijf bij je leest’. 

Deze problemen moeten dringend aan-
gepakt worden. Een basiswet uit 2007 
schrijft namelijk voor dat iedere burger 
recht heeft op de snelste en meest adequa-
te hulp. Maar in een stad zoals Roeselare 
kunnen we ons afvragen of dit wel zo is.

Lieve Lombaert, 
N-VA-gemeenteraadslid

Sanitair station gezinsvriendelijker
Op vraag van N-VA Roeselare 
worden er in het vernieuwd sa-
nitair blok van het station alsnog 
luiertafels geplaatst. N-VA- 
gemeenteraadslid Frederik 
Declercq reageert tevreden: “Dat 
zowel onze stad als de NMBS zich 
hiermee kind- en gezinsvriende-
lijk profileren, geeft ons hoop dat 
deze vorm van reizigerscomfort 
ook buiten Roeselare toegepast 
kan worden.”

Bij de opening van het sanitair 
blok merkte de N-VA meteen dat 
er luiertafels ontbraken. Hierop 
schreven we de klantendienst van 

de NMBS aan, met de vraag om 
niet alleen in Roeselare maar ook 
(om te beginnen) in andere  
centrumsteden luiertafels te plaat-
sen. Het positieve antwoord voor 
onze stad is er al.  
 
De bevoegde 
directie  
onderzoekt 
ook de  
globale vraag.

N-VA Roeselare komt naar je toe

  Rommelmarkt op De Notelaer   Spaghettilunch   Loopwedstrijden

N-VA Roeselare is nu al de grootste 
partij van de stad. Hopelijk halen we  
in 2018 hier het resultaat dat deze  
Vlaamse peiling voorspelt!

  Frederik Declercq, 
N-VA-gemeenteraadslid
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Waterbeschikbaarheid op peil houden
Naar aanleiding van de extreme droogte de afgelopen twaalf maanden moeten we in de toekomst meer 
maatregelen nemen om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Onder andere als gevolg van de  
klimaatverandering zijn er namelijk langere periodes van droogte, vaak gevolgd door hevige regenbuien. 

Vooral onze provincie kreeg te maken met een dreigend tekort 
aan oppervlaktewater, wat voor veel landbouwers een groot 
probleem vormde. Zowel de gouverneur als de minister van 
Leefmilieu ondernamen noodgedwongen actie door het  
tijdelijk verbod om water uit de rivieren en polderkanalen te 
onttrekken.

De Commissie Integraal Waterbeleid (CIW) zal verschillende 
betrokkenen – waterbeheerders, administraties, specifieke 
sectoren – samenbrengen om een waarschuwingssysteem te 
ontwikkelen voor aankomende problemen in het oppervlakte-
water. Zij zullen ook een regeling uitwerken over wie prioriteit 
krijgt om water te gebruiken als er schaarste is.

OCMW en Zorgbedrijf krijgen  
onverantwoord hoge stadstoelage 

In 2016 boekten het OCMW 
en het Zorgbedrijf een geza-
menlijk overschot van bijna 
5,4 miljoen euro. Deze winst 
is opmerkelijk omdat beide 
instellingen enkel werken 
met verlieslatende diensten. 
De conclusie is dan ook 
logisch, volgens de N-VA: 
de jaarlijkse stadstoelage 
aan OCWM en Zorgbedrijf 
– maar liefst 14,5 miljoen 
euro – is te hoog.

Daar komt nog bij dat de 
jaarlijkse overschotten niet 

terugbetaald worden aan 
de stad. Voor 2014 ging het 
over een bedrag van ruim 
5,4 miljoen euro, voor 2015 
om bijna 5,3 miljoen. We 
hopen dan ook dat de bur-
gemeester en het schepen-
college daar rekening mee 
houden als ze het budget 
voor 2018 opstellen.  
De N-VA ziet een bespa-
ring van drie miljoen euro 
voor de stadskas als een 
haalbare  
kaart.

N-VA heeft een  voor Roeselare 
Als inwoner van Roeselare zijn we trots op onze stad. Veel positiefs, maar we blijven kritisch en hebben nog steeds vragen 
naar inhoudelijke verbeterpunten. Vandaag opnieuw enkele voorbeelden. 

 Wanneer wordt het mobiliteitsplan aangepast aan de werkelijke noden?
 Komt er steun voor scholen die het goed doen? 
 Waarom moet het Zorgbedrijf als autonoom bedrijf haar leningen voor investeringen niet zelf afbetalen?

Vele groeten, 
N-VA Roeselare

  Mieke Vanhootegem,  
provincieraadslid

  Georges Decoene,,  
N-VA-fractieleider OCMW-raad

Theo Francken komt naar Roeselare
27 november, Vives, Wilgenstraat 32 
Entree: 2 euro, inclusief drankje

N-VA Roeselare aanwezig  
op de kerstmarkt
17 december

N-VA-kalender



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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