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KAMER – 10DE PLAATS  SENAAT – 8STE OPVOLGER 

8.760 STEMMEN!!  16.880 STEMMEN!! 

Ter vergelijking de andere Roeselaarse kandidaten: 

Vlaams Belang 

Peter Loggghe (lijsttrekker) 
Gemeenteraadslid          10.563 

Lijst Dedecker 
Jan Vandenberghe (9)     1.649 

Open VLD 
Annelies Carron (8) 
Gemeenteraadslid      6.212 

CD&V 
Nathalie Muylle (2) 

Volksvertegenwoordiger 
Schepen           26.116 
sp.a 

Michèle Hostekint (15) 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Voorzitter gemeenteraad    8.379 
GROEN! 
Filiep Bouckenooghe (6) 

Gemeenteraadslid      1.817 

 Vlaams Belang 

- 
 

Lijst Dedecker 
Gianni Boone (7)    2.879 
Open VLD 

- 
 

CD&V 
Griet Coppé (10de opvolger) 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Schepen           18.032 
sp.a 

- 
 
 

GROEN! 
- 
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BEDANKT!! 

FEDERALE KAMER SENAAT 

25,88% 30,91% 
 Vlaams Belang   9,71% 

 Lijst Dedecker   7,00% 

 Open VLD  11,60% 

 CD&V  24,52% 

 sp.a   14,17% 

 GROEN!    5,98% 

 Vlaams Belang   9,97% 

 Lijst Dedecker   5,41% 

 Open VLD  11,00% 

 CD&V  21,66% 

 sp.a   14,73% 

 GROEN!    5,28% 

 

De cijfers spreken voor zich, ook Roeselare kleurt sinds 13 juni geel. Zowel onze beide 
kandidates op zich als de N-VA in haar geheel zetten een indrukwekkend resultaat neer. 
Uiteraard is de rol van onze nationale voorzitter Bart De Wever hierbij niet te onderschatten 
en de geesten waren er, ook in een traditioneel CD&V-nest als Roeselare, rijp voor. 
Toch was deze schitterende score niet mogelijk dankzij u, de vele (bestuurs)leden en 
sympathisanten van N-VA Roeselare. De vele borden plaatsen en affiches plakken, in 
recordtempo 25.000 folders bussen, met volmacht stemmen, mails en brieven versturen, ‘de 
markten doen’,… en vooral de overtuigende mond-aan-mond-reclame. Er werd vol overgave 
gemobiliseerd en overtuigd. Zo droeg ieder elk op eigen manier zijn of haar steentje bij aan 
deze overwinning en daarvoor zeggen voorzitter en bestuur van N-VA Roeselare u allemaal 

Bedankt! Bedankt!! Bedankt!!! 
 

GROENE N-VA 
Enige tijd terug nam arrondissementeel secretaris  
Marniek De Bruyne ontslag uit de Roeslaarse 
afdeling daar hij naar Kortrijk verhuisde. Daardoor 
moest onze afdeling niet enkel afscheid nemen van 
een zeer verdienstelijk bestuurslid, maar ook van 
onze vertegenwoordiger in de Roeselaarse 
milieuraad. 
Als deze lokale raad na de zomervakantie haar 
werkzaamheden hervat, wil N-VA haar zitje zeker 
niet leeg laten. Daartoe komt iedereen in 
aanmerking en politieke ervaring is absoluut geen 
must. Heb je dus interesse in milieuvraagstukken  
en hoe er in Roeslare (niet) mee omgegaan wordt 
en wil je de N-VA vertegenwoordigen, neem dan 
zeker contact op. Ook om gewoon wat info op te 
vragen kan je bij het bestuur terecht. 
N-VA houdt er aan om in alle lokale raden een 
vertegenwoordiger te hebben. Dus ook leden of 
sympathisanten die zich warm kunnen maken voor 
cultuur, jeugd, noord-zuidproblematiek,… zijn 
altijd van harte welkom. Contacteer gerust een van 
de bestuursleden of laat het weten op 
roeselare@n-va.be of 0476 27 20 43. 

 Nu verder bouwen 

Dat de federale verkiezingen een 
daverend succes waren, hoeft niet 
meer gezegd. Toch mogen we niet 
blijven stilzitten en moeten we onze 
partij, met de lokale verkiezingen van 
2012 in het achterhoofd, verder 
uitbouwen en versterken. Volgend 
voorjaar staan er dan ook 
bestuursverkiezingen op de agenda. 
Uiteraard krijgen alle leden daarover 
de nodige informatie, maar misschien 
is het nu al het moment om te 
overwegen of een bestuursfunctie iets 
voor u is. Samen met een ploeg de 
partijlijn uitzetten, de politieke 
actualiteit volgen en er opportuun op 
inspelen en reageren. 
Maar ook wie het niet zo op het 
politieke zelf voorzien heeft, kan zeker 
zijn of haar steentje bijdragen. 
Binnenkort wordt opnieuw een 
streekpers verspreid en daarbij zijn alle 
helpende handen meer dan welkom. 
Wil je dus helpen om de folder te 
bussen in je wijk of straat dan ben je 
meer dan welkom. Veel hoeft het niet 
te zijn, want al beetjes, of beter 
bussen, helpen. Laat het zeker weten. 
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  N-VA hekelt Roeselaars parkeerbeleid 
Eerder dit jaar hield N-VA een ludieke actie op de 
Wallenparking en de wekelijkse dinsdagmarkt. 
Daarbij deelde ze niet enkel parkeerschijven uit, 
maar wilde ze vooral haar ergernis uiten over het 
Roeselaarse parkeerbeleid. Het stadsbestuur 
passeert immers wel meermaals langs de kassa, 
maar laat daarbij de bevolking in de kou staan. 

Waaraan we ons blauw ergeren? Neem nu de 
bewonerskaart. Deze kaart is bedoeld voor 
wie in een welbepaalde zone woont, werken is 
geen geldige reden om tegen een ‘gunsttarief’ 
te parkeren. Onder meer winkeliers en hun 
personeel, of leerkrachten moeten maar zien 
dat ze om de twee uur hun wagen ergens 
anders parkeren. Want zelfs op een betalende 
parking zoals de Botermarkt of het Polenplein 
mag men niet langer dan twee uur na elkaar 
blijven staan. 
Wel kunnen zorgverstrekkers een kaart krijgen 
(mits betaling van € 100), maar dit geldt niet 
voor bijvoorbeeld mensen van de 
dienstverlenende sector en deze kaart moet 
bovendien gebruikt worden in combinatie met 
de parkeerschijf en voor een periode van 
maximum één uur. 
De problematiek van het langparkeren schuift 
men immers gewoon langszij. Er wordt 
voortdurend verwezen naar de nog aan te 
leggen centrumparking en de parking onder 
het nieuwe station. 
Nu reeds wordt het parkeerbeleid  ingevoerd 
en men zal wel zien wanneer ergens in de 
toekomst die nieuwe parkings er komen. De 
meerderheid wil dus eerst haar ‘beloning’ 
innen en dan pas haar beloftes nakomen. 

Laat het duidelijk zijn, N-VA onderkent zeker de 
parkeerproblemen in onze stad en pleit absoluut 
niet voor overal gratis en onbeperkt parkeren. We 
ergeren ons echter wel blauw aan het nieuwe 
parkeerbeleid, als er al sprake is van ‘beleid’, dat 
het stadsbestuur ingevoerd heeft. 

 
De lachende gezichten kunnen niet verbergen dat N-VA Roeselare zich 
blauw ergert aan de wijze waarop het stadsbestuur de 
parkeerproblemen aanpakt. © Stefaan Beel 

Deze en vele andere kritieken die N-VA formuleerde werden stuk voor stuk door de meerderheid 

weggelachen. Ook naar onze voorstellen van randparkings met een busverbinding naar het centrum 

(zie ondermeer ons verkiezingsprogramma 2006) had men nooit oren. En zie… amper een paar 

maanden na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid wordt er  al aan gesleuteld omdat het 

blijkbaar toch heel wat gebreken vertoont. Zo zet men nu in op Schiervelde als plaats voor 

langparkeren. Helaas, meteen worden ook alle avondlijnen afgeschaft en andere gehalveerd. 

De blauwe zone blijft echter groeien. Toen destijds de eerste ingevoerd werden om zogezegd de 

parkeerdruk op bepaalde woonwijken te verminderen, voorspelde N-VA dat dit slechts een eerste 

stap was. Dit werd toen ten stelligste ontkend, maar ondertussen is bijna het volledige stadscentrum 

blauwe zone en nu wil de meerderheid deze nog verder uitbreiden om… de parkeerdruk op bepaalde 

wijken te verminderen. En natuurlijk brengt dit de stad ook een aardige stuiver op. 

Toen N-VA voorstelde om enige belastingsverlaging door te voeren, kreeg ze nul op het rekest. De 

meerderheid was duidelijk, in de nabije toekomst is er geen ruimte voor enige lastenverlaging. N-VA 

vermoedt wel dat die “nabije toekomst” in 2012 zal afgelopen zijn. Dan komt er wellicht een 

lastenverlaging, niet zozeer uit edelmoedigheid van het stadsbestuur, maar eerder omdat er dan 

verkiezingen moeten gekocht worden.  

Via de hoogste gemeentebelasting van Vlaanderen 

betaalde U de bouw van de Wallenparking 

De parkeerbeheerder betaalde aan de stad 

3,4 miljoen voor diezelfde parking! 

En wie zal de parkeerbeheerder terugbetalen? 

Inderdaad, U betaalt zich blauw! 

Wenst u de volledige 
persmap te krijgen of 
extra parkeerschijven, 
laat het weten op 
roeselare@n-va.be of 
0476 27 20 43. Daar 
zijn ook alle vragen of 
opmerkingen welkom. 
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De N-VA-parkeerschijf kan u veel geld besparen 

 

 
Tijdens de actie was de parkeerschijf 
een gegeerd hebbeding. Terecht, 
want het niet leggen van de schijf 
kan je in Roesalere meteen 25 euro 
kosten. 
Nu de verkiezingen achter de rug 
zijn, mogen er opnieuw cadeautjes 
uitgedeeld worden. Een dezer dagen 
krijgen onze leden dan ook een 
parkeerschijf overhandigd. 

 

 Voor u bezocht  
Museum 1302 

Eén dag, zeven eeuwen 

Met onze Vlaams Nationale Feestdag 
voor de deur, is een bezoek aan 
‘Kortrijk 1302’ de ideale uitstap. 
Hoewel dit museum in het 
Begijnhofpark bij velen een nobele 
onbekende is, zal deze eigentijdse 
kijk op de Guldensporenslag elke 
cultuurminnende Vlaming uitermate 
boeien. 
Je betast er de wapens en volgt het 
verloop van de slag op een 
reuzengrote maquette. Je leert er 
alle hoofdrolspelers van het conflict 
kennen, onder meer op het 
schaakbord dat één van de vele 
blikvangers is. 
Uiteraard kunnen groepen zich laten 
rondleiden door boeiende gidsen, 
maar de individuele bezoeker kan 
gratis gebruik maken van een 
audiogids. De oude abt van abdij 
Saint-Martin vertelt je over de 
aanloop naar en het verloop van de 
Guldensporenslag. 

 
Eén van de blikvangers is ongetwijfeld het schaakbord met de 

houten spilfiguren van de Guldensporenslag. 

 
Het museum beperkt zich echter niet tot die ene 11 
juli. Er is aandacht voor zeven eeuwen Geschiedenis. 
Van Gwijde van Dampierre tot Hendrik Conscience. 
Met als afsluiter een film over de ontwikkeling van ons 
nationaal bewustzijn. Dit in een verrassende filmzaal 
vol hedendaagse Kortrijkse design. Maar dat is weer 
een ander verhaal. 

 
Elke dag van 10 tot 18 uur, maandag gesloten. 

Toegang € 6, senioren 4 €, studenten 1 €, <12 jaar gratis 
Begijnhofpark Kortrijk, 056 27 78 50, www.kortrijk1302.be 

 Agenda  
VVG en Vincentiuskoor organiseren 

ROESELARE ZINGT 
Op de vooravond van 11 juli wordt iedereen uitgenodigd mee te zingen met het 
Vincentiuskoor. Een Guldensporenviering met uitsluitend Vlaamse liederen waarvan 
de teksten op groot scherm geprojecteerd worden. 

Zaterdag 10 juli om 19 uur 
Zaal Don Bosco, ’s Gravenstraat 14 

Gratis toegang, deuren op vanaf 18 uur 

Inlichtingen:  jef.hendryckx@telenet.be, 0496/25 62 98 of 051/24 15 11 
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