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Nieuwjaarsreceptie
NVA Roeselare

Vrijdag
26 januari 

2018
om 19 uur

Locatie: Schiervelde 
(lounge)

Gastspreker is Europees 
parlementslid Sander Loones.

Op de receptie vindt ook de uitreiking 
van het Leeuwenhart plaats.

Woord vooraf

EEN NIEUW JAAR? GRAAG! MET UW STEUN.
We zijn 10 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen  
van 2018 en we zien bij het Roeselaarse stadsbestuur 
geen nieuwe projecten meer. De gemeenteraad heeft geen 
interessante inhoud meer. We krijgen dus een bestuur van 
lopende zaken… De grote beslissingen worden doorgescho-
ven naar de volgende legislatuur. 
 
De meerderheid doet er momenteel alles aan om vooral te 
bewijzen hoe “fantastisch” ze het tot nu toe gedaan heeft. Ze 
klopt zichzelf toch zo graag op de borst. En dat zullen we ge-
weten hebben! Er zijn allerlei foldertjes in omloop, er worden 
héél dure filmpjes gemaakt. Recepties zonder inhoud wor-
den in de deelgemeenten georganiseerd, vooral met voorstel-
ling van grootse plannen. Binnen een jaar spreekt niemand 
daar nog over. Dat alles kost natuurlijk geld, veel geld. Schrik 
niet: honderdduizenden euro’s worden hieraan besteed! 

Die zelfpromotie is misschien het “recht” van wie het mo-
menteel voor het zeggen heeft, maar wordt de Roeselare- 
naar daar beter van? Wat is de meerwaarde, zogezegd om 
Roeselare naar “de buitenwereld” te promoten? En waar-
om doen ze dat niet met de eigen partijmiddelen, zoals de 
oppositiepartijen, in plaats van met belastinggeld van de 
Roeselaarse bevolking?

 Als voorzitter en lijstrekker van de grootste partij van 
Roeselare voel ik mij verantwoordelijk voor wat er omgaat 
in de stad. En dat zal zo blijven! Natuurlijk is niet alles wat 
er in Roeselare gebeurt verkeerd, maar toch zien we als 
Roeselaarse N-VA nog veel opportuniteiten voor Roeselare 
en haar bevolking. Als we de kans krijgen, zullen we die 
grijpen! We hebben dan ook 14 oktober 2018 duidelijk in 
onze agenda aangestipt. U toch ook (al)? 
 
Ons motto: Veilig thuis in een welvarend Roeselare.
 
Misschien wordt 2018 een NIEUW JAAR, met N-VA in het 
Roeselaarse bestuur.
Ondertussen wens ik u en al wie 
u liefhebt alle geluk in 2018.

  Bart Delaere,  
Voorzitter N-VA Roeselare 
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018

N-VA
 R

oeselare wenst 
u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Roeselare wenst u fijne feestdagen!
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N-VA zet schepen van mobiliteit in de bloemetjes... 
met een cactus.

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van de ANPR-camera, die waakt aan het station en onder-
tussen meer dan 40 000 inbreuken registreerde (goed voor 2,25 miljoen euro extra in de stadskas!) 
zetten wij schepen Griet Coppé in de bloemetjes ... met een cactus. 
Wij wensen haar te “feliciteren” voor haar “doortastend” mobiliteitsbeleid van de afgelopen jaren en 
haar duidelijke “bijdrage” aan de stadskas, welswaar “op de kap” van de Roeselarenaars en van de 
bezoekers van onze stad. 
“De stekels van de cactus staan symbool voor het wrang gevoel dat velen, ‘dankzij’ haar, overhouden aan 
hun doortocht nabij het station of hun bezoekje aan Roeselare.” aldus gemeenteraadslid Frederik Declercq.

  Frederik met cactus tijdens gemeenteraad

Onderwijsdebat: behoud wat goed is
N-VA Roeselare was op maandag 13 november 2017 goed vertegenwoordigd op het Grote Onderwijsdebat in Zaal Ter Beke voor de 
uiteenzetting van professor Wouter Duyck.
Op basis van doorgedreven wetenschappelijk onderzoek stelde de professor: een brede eerste graad is nadelig voor alle leerlingen, in 
het bijzonder voor zowel de sociaal zwakkeren als de sterke leerlingen. De effecten op de verstandelijke ontwikkeling zijn heel nega-
tief en uitstel van studiekeuze werkt dat in de hand. Dus: waarom de scholengroep Sint-Michiel tot elke prijs die brede eerste graad 
wil opdringen in een nieuw megascholenverband roept heel wat vragen op. Bovendien verplicht de overheid geen enkele school om 
een brede eerste graad in te voeren.

Wie schreeuwt om die zogezegde “vernieuwing”? 
Leerlingen? 
Ouders? 
Leerkrachten? 
Wij dachten van niet! Is er misschien een dubbele agenda?

Het N-VA-standpunt: behoud wat goed is. Het Roeselaarse onderwijs behoort tot het beste in Vlaanderen en ver daarbuiten. Leve de 
vrijheid van onderwijs! Laten we de eigenheid van elke school respecteren en keuzevrijheid laten voor kleinschaligheid, voor de geest 
of de visie, voor de rijkdom en kwaliteit van elke individuele school, in het belang van elke leerling.

European Disability Card erkend in Roeselare
Op de gemeenteraad van november legde Justine Pillaert het 
voorstel op tafel om de European Disability Card te gebruiken en 
te promoten. De kaart is voor personen met een beperking een 
bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als per-
soon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor 
specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen 
cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. Zo worden Roeselarenaars 
met een beperking niet langer uitgesloten omdat ze hun handicap 
op papier niet kunnen ‘bewijzen’. Aangezien het punt werd goed-
gekeurd, zal de stad Roeselare de kaart vanaf nu erkennen binnen 
de eigen dienstverlening. Bovendien werkt ze haar inclusiebeleid 
verder uit door de kaart ook te promoten bij partners. 

N-VA heeft een  voor Roeselare 
“Wij houden van onze stad” luidt het bij de grootste partij van Roeselare, de N-VA.
Daarom ijvert N-VA Roeselare voor talloze, wezenlijke verbeteringen, o.a. op het vlak van mobiliteit en financieel beheer.
Er moet respect zijn voor de keuze van de kiezer. Dat kan enkel als N-VA ook MEEbestuurt. Dat kan alleen met uw geweldige 
steun, zoals in het verleden.

Ons motto: Veilig thuis in een welvarend Roeselare!

N-VA Roeselare wenst 
u een fijn 2018!
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OCMW blunderboek: aflevering 47
Aankoop woning Brugsesteenweg 129 te Roeselare in 2011
De aankoop van deze woning door het OCMW werd als volgt gemotiveerd. “De aankoop was een opportuniteit enerzijds gezien 
de gunstige ligging van dit onroerend goed en anderzijds om tegemoet te komen aan de permanente huisvestingsnoden zowel in 
het kader van het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen, als in het kader van de huurservice.” Deze woning was ook geschikt 
om grotere gezinnen op te vangen.
2017: voorstel tot verkoop van de woning.

6 lege jaren
In deze periode van 6 jaar werd de woning nooit meer bewoond. Een woning in goede staat heeft men gedurende zes jaren laten 
verkommeren. De meerderheid heeft bewust nagelaten het pand te onderhouden zoals het een goede eigenaar past.

Het OCMW heeft dus ook bewust nagelaten om deze woning te verhuren. Als het die zelf niet kon gebruiken, dan kon ze die toch 
minstens verhuren? Aldus ging een opbrengst van ongeveer 30 000 euro aan onze neus voorbij. 
Dit beleid werd heftig aan de kaak gesteld door de N-VA. De meerderheid wilde echter haar slecht beleid niet erkennen.

OCMW als makelaar ?
De meerderheid wil nu zelf de leiding nemen om de buren te betrekken in een project voor bestemmingsontwikkeling in de Brugse- 
steenweg. Het realiseren van een bouwproject komt naar onze mening toe aan “projectontwikkelaars” of “bouwpromotoren” uit 
de privésector. Die mensen hebben ervaring in bouwprojecten en visie in onderhandelingen.

Besluit 
Laat ons hopen dat de meerderheid het roer omgooit en naar de toekomst toe een verantwoord beleid 
voert i.v.m. haar patrimonium zodat het geen centen kost aan de Roeselaarse bevolking. 

Niet meer morsen met ons belastinggeld!

  Georges Decoene,  
fractieleider N-VA in het OCMW

Hoe veilig is Roeselare? 
De laatste tijd zijn er een aantal gewelddadige incidenten ge-
beurd. Die incidenten zijn zeker niet alleenstaand. De locatie 
verandert ook voortdurend, doordat er heel wat plaatsen zijn 
waar er een gebrek is aan rechtstreeks zicht en dus sociale con-
trole. Zo groeit het onveiligheidsgevoel bij de Roeselarenaars, 
zoals ook blijkt uit een artikel van Het Nieuwsblad van  
7 oktober 2017.
N-VA Roeselare pleit al langer voor een andere aanpak. Zo 
pleiten we al sinds 2012 voor het invoeren van een cameraschild 
binnen een doordacht camerabeleid. Op invalswegen worden 
dan camera’s met nummerplaatherkenning geplaatst. Het is 
bewezen dat door het invoeren van een dergelijk camerabeleid 
de criminaliteit in een stad daalt. Voorts pleiten we ervoor om  
’s nachts de begraafplaatsen te sluiten. 

Wij zijn dan ook voorstander van een samen- 
werking tussen alle belanghebbende 
partijen om van onze stad een  
veilige stad te maken. 

  Lieve Lombaert,  
N-VA-gemeenteraadslid

Nieuw provinciaal domein in 
Midden-West-Vlaanderen?
In een straal van 15 kilometer zijn er al 2 provinciedomeinen: het 
Sterrebos in Rumbeke en ‘t Veld in Ardooie. Is een nieuw provin-
ciaal domein wel nodig?
De provincie liet in februari een haalbaarheidsstudie uitvoeren 
om de kleiputten in Egem om te vormen tot recreatiedomein. 
Aanleiding was de stopzetting van de kleiontginning door  
Wienerberger in 2011. De braakliggende site bestaat uit een voor-
malige steenbakkerij met aangrenzende kleiput en is om en bij de 
veertig hectare groot. Volgens een onderzoek kan het domein een 
belangrijke recreatieve functie vervullen. Het ligt in een dichtbe-
volkt gebied van 300.000 inwoners binnen een straal van twintig 
kilometer. De site zou volgens gedeputeerde Guido Decorte 
(CD&V) een toeristisch-recreatieve functie kunnen hebben. 
Westtoer werd al geconsulteerd. Volgens de Provincie kan de site 
ook een ecologische, geologische en sociale functie vervullen.
N-VA vraagt of de deputatie bereid is om het onderzoek uit 
te breiden naar alternatieven. Men zou bijvoorbeeld kunnen 
focussen op een multifunctioneel terrein voor gemotoriseer-
de sporten of een waterbuffering in het kader van de recente 
droogteproblematiek. Dit zou een absolute meerwaarde kunnen 
betekenen voor onze provincie, aldus provincieraadslid Mieke 
Van Hootegem.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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