Bestuursakkoord
2019 - 2024

Vooruitplan #VANRSL
Oltegoare Vooruit
CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld slaan gedreven de handen in elkaar om in de bestuursperiode
2019-2024 met Roeselare vooruit te gaan.
Het Vooruitplan #VANRSL wil daartoe de beleidsvisie, de krachtlijnen en een aantal specifieke concrete acties
vertalen. Dit vanuit een accurate omgevingsanalyse in het meerjarenbeleidsplan, een sterke bestuurlijke
slagkracht, financiële en personele haalbaarheid en in grote betrokkenheid met alle Roeselarenaars.
‘Oltegoare’ is een werkwoord. Het Vooruitplan is dan ook een uitnodiging aan alle Roeselarenaars om Roeselare
sterker te maken. Dit in een stad op mensenmaat, waar we de schaal van Roeselare, als stad waar mensen elkaar
nog kennen en verbonden kunnen zijn, willen behouden en tegelijk vooruit kunnen gaan. Al deze uitdagingen
vergen een duidelijke visie op de toekomst van ons Roeselare, waar betrokkenheid, verbonden solidariteit,
goesting in ondernemen en initiatief onze uitgangspunten zijn.
Dit plan wil een leidraad zijn om zowel via nieuwe formules in de gemeenteraad, participatie en cocreatie van
Roeselarenaars via de wijken, de verenigingen, burgerinitiatief als georganiseerd middenveld Roeselare als
hartelijke stad te ontwikkelen.
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Vooruit als toonaangevende stad
Roeselare is de laatste jaren gegroeid op verschillende vlakken en kent net als vele steden in Vlaanderen vele
nieuwe uitdagingen. Roeselare wil een toonaangevende centrumstad op mensenmaat zijn, een ‘slimme’
duurzame stad, waar levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan. Na de grote en
belangrijke investeringen de voorbije jaren in vernieuwende stadsversterkende projecten, willen we nu nog meer
investeren in mensen: vanuit een goed en behoorlijk bestuur.

De ’17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ van de Verenigde Naties bieden ook voor onze stad een
interessant kader om oplossingen te zoeken voor deze algemene en universele uitdagingen. Armoede bestrijden,
zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, een moderne en toegankelijke dienstverlening voor
iedereen, samen inzetten op de korte voedselketen, zorgzaam waterbeheer, veerkrachtige infrastructuur: ook
Roeselare is een belangrijke schakel hierin, samen met andere overheden. Ze vormen daarom een belangrijke
transversale kapstok zowel voor het Vooruitplan als voor de toetsing van de diverse acties erin.

Er zijn de uitdagingen op het vlak van samenleven, met een groeiende verzilvering en verjonging, grotere
diversiteit, andere vormen van samenleven, gezinsverdunning en individualisering en andere vormen van
vereniging. Diversiteit, integratie en betrokkenheid van alle Roeselarenaars, van alle leeftijden en met een sterke
ondersteuning van het verenigings- en vrijwilligersleven hebben een sterke beleidsaanpak nodig. De scherpe
kanten van het samenleven (zowel objectieve veiligheid als het subjectieve onveiligheidsgevoel) dienen te
worden afgevijld door een verdere sterke aanpak van overlast en criminaliteit.
Onze ruimte staat onder druk, waardoor een nieuw evenwicht tussen stadsbeleving en leefbaarheid van de
stad noodzakelijk is. De inrichting van onze publieke ruimte, de verdere vergroening van onze stad en slimme
verdichting vergen een globale ambitie, waarbij een aangepaste mobiliteit privaat vervoerscomfort, nieuwe
fietsalternatieven en collectief vervoer moet verenigen. In ons leefmilieu zijn klimaat, energietransitie en
luchtkwaliteit nieuwe en belangrijke issues die ook op Roeselaars niveau krachtige doelstellingen vereisen.
Roeselare investeerde als centrumstad reeds in het verleden intensief in een sociaal beleid, waar de kost van
hulpverlening, vereenzaming en de strijd tegen armoede en ongelijkheid belangrijke thema’s blijven. Ook de zorg
kent nieuwe vragen: vermaatschappelijkt, buurtgericht, technologisch innoverend en met nieuwe behoeftes aan
kinderopvang en andere vormen van gezinsondersteuning. Wat welzijn en gezondheid betreft, is er aandacht
nodig voor een goede balans tussen het werk en het privéleven en een terechte hernieuwde bekommernis over
onze gezondheid (onze voeding, milieu- en luchtkwaliteit).
Ondernemen maakt deel uit van het DNA van Roeselare, waarbij we dienen te anticiperen op internationale
trends die ook in onze stad voor verandering zorgen: een veranderend winkellandschap, internationalisering,
tijd- en plaatsonafhankelijk werken, automatisering en een kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Roeselare zal de meest verbindende stad van Vlaanderen zijn door unieke quadruple helix netwerken op te zetten
rond de vijf maatschappelijke trends (digitalisering, technologisering, verduurzaming, glokalisering en demografie)
om weerbaar en wendbaar om te gaan met deze trends.

Nieuwe technologische ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, databeheer, ‘internet of things’ en
communicatieversterking bieden niet alleen nieuwe kansen, maar vergen ook aandacht voor privacyaspecten en
de digitale kloof. Tegelijk maakt het de weg naar de stad als een echte ‘smart city’ meer dan ooit perspectiefvol.

De vele vragen aan de samenleving vergen ook voor steden aandacht om de beleidsruimte efficiënt te kunnen
invullen. De impact van Vlaamse of federale beslissingen, fiscale hervormingen, pensioenkosten en de nood
aan stabiliteit in de basisfinanciering van onze politie- en brandweerzones moeten samengaan met een gezond
financieel beleid, dat tegelijk ruimte schept om te investeren in mensen, met een uitmuntende dienstverlening.
Door een geïntegreerde en samenhangende aanpak van diverse beleidsdoelstellingen, kan Roeselare zich als
stad ook meer profileren en haar identiteit als vooruitstrevende stad van vernieuwing en traditie bevestigen en
uitdragen.
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Vooruit als trekkende centrumstad

8 krachtlijnen voor 8800

Roeselare is een trekkende Vlaamse centrumstad in een gedreven regio.

Het Vooruitplan is opgebouwd uit 8 krachtlijnen, die op 24 oktober 2018 werden voorgesteld als de krachtlijnen
van het bestuursakkoord van de stadscoalitie CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld.

De samenwerking met de 16 ‘Midwest’-gemeenten wordt verdergezet en geïntensifieerd rond de
beleidsprioriteiten ruimtelijke ordening en mobiliteit, cultuur en vrije tijd, economie, welzijn, ‘slimme regio’ en
duurzaamheid.
Roeselare gelooft in een verdere intergemeentelijke samenwerking op diverse vlakken als een fusie van ambities,
waarbij we de werking van de Midweststructuur willen verbeteren qua ambtelijke ondersteuning, democratische
besluitvorming en verder partnerschap met de provincie, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en andere
samenwerkingsverbanden.

Vooruit als bestuurskrachtige stad
Dienstverlening aan de Roeselarenaar is het horizontale en prioritaire uitgangspunt van dit Vooruitplan.
Dit kan uiteraard enkel met een ambitieus en eerlijk bestuur, dat investeert in een sterk teamwerk vanuit
een politiek-ambtelijke samenwerking in vertrouwen, een berekende inschatting van de realisatie van de
doelstellingen in een nauwgezet budgettair kader en bereikbaarheid voor de Roeselarenaar, zowel fysiek (via het
stadskantoor en de Stedelijke Ateliers) als digitaal en telefonisch via het meldpunt 1788 als het ‘één-loket’-systeem
bij uitstek voor diverse vragen aan de stad.

De weerhouden beleidssuggesties uit het door de stadsadministratie opgestelde memorandum ‘Inspireer de
toekomst #VANRSL’ werden, samen met de diverse suggesties van stakeholders en burgers, mee verwerkt in
dit Vooruitplan, dat op zich verder budgettair-technisch wordt vertaald in het Meerjarenplan 2019-2025 dat in
september 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
De acht krachtlijnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Verbindend Vooruit
Bereikbaar Vooruit
Gezond Vooruit in de Zachte Stad
Geborgen Vooruit
Veilig en Proper Vooruit
Vooruit met een Stad op Mensenmaat
Ondernemend en Slim Vooruit
Vooruit met onze Deelgemeenten

Doorheen deze krachtlijnen willen we bovendien verder vooruit met een uitstekende Dienstverlening,
Communicatie, Financieel Meerjarenplan en hedendaags Personeelsbeleid (Vooruit met een open Stadhuis).

Het College van Burgemeester en Schepenen, Kris Declercq, Nathalie Muylle, Michèle Hostekint, Griet Coppé,
José Debels, Marc Vanwalleghem, Dirk Lievens, Henk Kindt en Bart Wenes
De Voorzitter van de gemeenteraad, Piet Delrue
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1. Verbindend Vooruit
‘Oltegoare Roeselare’ is een werkwoord. We geloven in de kracht van onze wijken,
de rijkdom van onze verenigingen en de toekomst van onze Roeselaarse jongeren en
zilveren generatie. Iedereen telt mee en spreekt mee, maar doet ook mee.
We zijn allemaal Roeselarenaars.

1.1. De wijk als motor
Tal van wijkcomités en buurtinitiatieven zorgen vandaag reeds voor cohesie en verzorgen een sterke
signaalfunctie op het vlak van samenlevingsaspecten, ruimtelijke invulling, netheid, mobiliteit en
veiligheid. Met deze gebiedsgerichte werking willen we werken aan een hechtere band tussen burgers
in wijken onderling, maar vooral tussen burgers en het stadsbestuur, door in te zetten op cocreatie
in beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zo wordt de omslag gemaakt van ‘burgerparticipatie’ naar
‘overheidsparticipatie’.

8
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1.

We voeren wijkprogramma’s in, samen met de wijkbewoners en op maat van de wijk, waarbij een
wijkbudget vorm krijgt via een burgerbegroting. In een aantal pilootwijken (Groenpark en Krottegem)
wordt deze methodiek opgezet volgens door de bewoners uit te kiezen prioritaire thema’s.

2.

We installeren buurtmaatschappijen, die de rol van communicatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan
kunnen opnemen.

3.

We ondersteunen de diverse vormen van buurtwerk rond diverse thema’s, zoals de aanpak van zwerfvuil
(Mooimakers), de inrichting van buurtinformatienetwerken, de initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan,
kiss&ride-autodelen,…

4.

Een participatiecoach treedt als buurtbemiddelaar, samen met de bewoners, buurtwerkers en preventieen veiligheidsdiensten, op bij specifieke samenlevings- of overlastproblemen.

5.

Samen met de politiediensten wordt een communicatiecampagne ‘Wie is je wijkagent’ opgezet,
waardoor elke wijkbewoner een goede aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de politie kent.
In de deelgemeenten wordt dit vormgegeven door een wijkantenne (zie ook punt 12 en 13).

- Verbindend Vooruit -
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6.

Het project ‘Preventie en veiligheid in de wijk’ wordt verdergezet, met extra aandacht voor inbraak-,
wateroverlast- en brandpreventie.

7.

De communicatie met de wijken wordt geïntensifieerd door laagdrempelige gespreksmomenten,
nieuwsbrieven en gerichte wijkinformatie op de stedelijke website.

8.

De waterbeheersingsaanpak in de wijken (met zandzakjescontainers, gerichte monitoring en overleg)
wordt verder verfijnd.

9.

Met de wijken wordt werk gemaakt van veilige speelstraten en aangepaste mobiliteitsinrichtingen.

10.

We investeren in kwalitatieve ontmoetingsruimtes op het publiek domein in overleg met de wijk,
waar groen, speelruimte en zorg verenigd kunnen worden.

11.

Om wijkactiviteiten te faciliteren, worden initiatieven als ‘Dag van de Buren’ en wijkfeesten verder
ondersteund.

12.

We optimaliseren de bestaande wijkinfrastructuur (de drie dienstencentra van het Zorgbedrijf, parochiale
centra en verenigingslokalen waar een gedeeld gebruik of herbestemming mogelijk is en het oud
gemeentehuis in Rumbeke en Oekene) als echte wijkontmoetingspunten in samenwerking met ARhus,
de wijkcomités, de verenigingen en de politie- en veiligheidsdiensten. Onze vrijwilligers vinden er een
contactpunt als ‘huis van de vrijwilliger’. Naast het digitale platform voor vrijwilligers wordt er gerichte
dienstverlening voorzien voor het matchen van vrijwilligerswerk en het beantwoorden van vragen van
organisaties of burgers over vrijwilligerswerk, met aandacht voor kwetsbare vrijwilligers.
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13.

In Beveren en Beitem wordt een nieuw wijkcentrum vormgegeven met een gemeenschapszaal, in
samenwerking met ARhus, de wijkcomités, de verenigingen en de politie- en veiligheidsdiensten, naar het
voorbeeld van de initiatieven in Rumbeke en Oekene.

14.

De wijkinfrastructuur wordt gezamenlijk uitgebaat en beheerd door de verenigingen en de inwoners,
via een gedeeld gebruik van ruimte en materiaal, onthaal en communicatie binnen een duidelijke
juridische structuur.

15.

Er wordt in kaart gebracht waar op wijkniveau mobipunten (knooppunten waar verschillende
vervoerswijzen elkaar ontmoeten, zoals autodelen, fietsparking en halte openbaar vervoer) kunnen
geïnstalleerd worden, samen met comfortverhogende functies zoals lockers voor pakjes, een
fietsdeelpunt, een openbare werkplek of gezamenlijk beheerde fietsboxen.

16.

Het actieplan ‘Krachtgebied Krottegem’ wordt prioritair uitgevoerd.

- Verbindend Vooruit -
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1.2. Samen besturen

18.

Bij concrete projecten wordt een toetsingskader rond cocreatie toegepast, waardoor bij de aanvang van
een project de meest geschikte samenwerkingsvorm met de Roeselarenaar wordt gedefinieerd.
De wijk- en buurtwerking (met de buurtmaatschappij) is hierbij een belangrijk forum.

19.

Bij projecten met betrekking tot ingrijpende ruimtelijke ingrepen en aanpassingen (kwalitatieve publieke
ruimte, inrichtingsplannen, mobiliteitsingrepen, verduurzaming van de wijk, energie- en groenprojecten,
gemeenschapsvormende evenementen,…) wordt een helder communicatietraject opgesteld.

20.

De stedelijke adviesraden worden gevitaliseerd als echte platformen van beleidsinspraak, in een
duidelijke structuur van netwerkmomenten en werkgroepen, waardoor ze open zijn voor een combinatie
van verenigingen, professionelen en individuele burgers, geïnteresseerd in een thema, waarbij een
kerngroep als aanspreekpunt fungeert.

De gemeenteraad wordt aantrekkelijker gemaakt, zodat de Roeselarenaar nauwer betrokken en beter op
de hoogte is van de beleidsbesluitvorming.

21.

De stad investeert in diverse contacten met specifieke doelgroepen en sectoren en is een partner en
luisterend oor bij specifieke burgerinitiatieven.

• Een inspraakreglement formuleert de kanalen waardoor elke burger zijn mening op een heldere
manier kan uiten en formuleren, met daarbij horende nuttige opvolging.

22.

We investeren samen met diverse partners (jeugdraad, ARhus,…) verder in vorming voor kinderen en
jongeren, onder meer door een kinderraad.

Het stadsbestuur wil de ingezette lijn van beleidsparticipatie versterken in de breedte en in de diepte. Diverse
projecten (leeftijdsonderzoek, Klimaatswitch, kindbevragingsproject, Globaal Kabaal,...) en inspraaktrajecten
(Tramstatie, Park Van de Walle, Gitsestraat,…) tonen aan dat deze wijze van cocreatie nog versterkt kan
worden. Tegelijk dient op themaniveau een vitalisering van de adviesraden de demografie en de veelheid aan
stakeholders beter te weerspiegelen en gerichtere betrokkenheid mogelijk te maken.

17.

• De werking van de gemeenteraad wordt geoptimaliseerd, door in de commissies zogenaamde
‘C-dossiers’ (conceptdossiers) te bespreken over specifieke beleidsthema’s.
• De communicatie over de agenda van de gemeenteraad, zowel tijdens de zitting (met relevante
informatiebundel en het gebruik van schermen voor presentaties) als digitaal, wordt aangepakt.

12

- Verbindend Vooruit -

- Verbindend Vooruit -

13

1.3. Warmtenet van vrijwilligers

1.4. Iedereen RSL

Vrijwilligers vormen het bovengrondse warmtenet van Roeselare, die waardering en ondersteuning verdienen.

In Roeselare wonen ruim 5.000 inwoners van niet-Belgische nationaliteit. Roeselare wil een stad zijn waar we
uitsluiting tegengaan en verbondenheid stimuleren, vanuit een samenlevingsmodel met wederzijds respect
tussen elke inwoner, met rechten en plichten. De integratie van nieuwe inwoners, waar ze ook vandaan
komen, is daarom een noodzakelijk beleidsthema, dat diepere ondersteuning en beleidscoördinatie vergt.
De diverse mondiale, Europese, federale en Vlaamse wetgevingen bieden hiertoe een kader van rechten en
plichten in balans.
Binnen een stedelijke context is het goed dat de stad hierin verschillende rollen opneemt (regisseur, inspirator,
initiatiefnemer,...). De stad moet een geïntegreerde aanpak van alle organisaties en betrokkenen stimuleren.
De diverse acties concentreren zich hierbij rond een vijftal grote thema’s: taal, voor alle leeftijden, geen
discriminatie, toegankelijkheid in al zijn facetten en empoweren door toeleiding. In dit bestuursakkoord
zijn specifieke maatregelen voor een inclusieve leefstad voorzien op het vlak van armoedebestrijding,
kwaliteitsvolle buurtwerking, kinder- en jeugdopvang, onderwijs, economische zelfredzaamheid, veiligheid en
preventie, woonondersteuning, vrijetijdsparticipatie en dienstverlening.

23.

14

Het platform ‘Roeselare vrijwilligt’ wordt intensief gepromoot en jaarlijks geüpdatet, met sterkere
communicatie, infosessies en buurt- en wijkinformatie. Vanuit de stad wordt ingezet op wervende
communicatie naar vrijwilligers ter ondersteuning van maatschappelijke opdrachten (buddies,
brugfiguren, buurtonderhoud,…).

- Verbindend Vooruit -

24.

Onder aansturen van de Schepen van Integratie wordt een Samenlevingsplan opgesteld.

25.

Roeselare engageert zich om elke nieuwkomer adequaat te informeren over hoe onze samenleving is
gestructureerd om zo te kunnen inspelen op specifieke vragen en noden. Toeleiders in diversiteit en
buddywerkers zullen daartoe verder worden opgeleid om deze dienst- en hulpverlening te realiseren en
mensen toe te leiden naar bestaande ondersteuningskanalen.

26.

We voeren een aanklampend beleid inzake inburgering met een focus op resultaatgericht werken
op vlak van taalkennis, onderwijs, emancipatie van het individu en deelname aan het Roeselaarse
gemeenschapsleven. In de inburgeringscursussen en cursussen maatschappelijke oriëntatie wordt
aandacht besteed aan ons samenlevingsmodel, de gelijkheid tussen man en vrouw (beiden actief op de
arbeidsmarkt), responsabilisering en solidariteit. Na het (verplichte) inburgeringstraject faciliteert de stad
aanvullende vervolgtrajecten.

27.

De stad engageert zich om het contact met alle actoren te versterken met het oog op informatieuitwisseling en integratieversterking en op wijkniveau het samenleven en de buurtcontacten gericht
te faciliteren, door verenigingen en wijkcomités aan te moedigen om nieuwkomers en mensen van een
andere afkomst uit te nodigen op activiteiten.

- Verbindend Vooruit -
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28.

We zetten Roeselarenaars van allochtone afkomst met hun positieve verhalen in de kijker en geven hen
een actieve taak als rolmodel en coach voor jongeren.

29.

De absolute basisvoorwaarde voor een geslaagde integratie is het aanleren van het Nederlands.

• Organisaties en verenigingen (sport, jeugd, cultuur,…) waar het stadsbestuur in participeert, worden
gevraagd om een beleid te ontwikkelen dat het gebruik van het Nederlands met anderstalige inwoners
stimuleert. Anderstalige kinderen en jongeren of kinderen en jongeren waarvan Nederlands niet de
moedertaal is, worden gestimuleerd om aan te sluiten bij jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.

• In aanvulling van de taalopleidingen door de onthaalbureaus, zet de stad in op ‘oefenkansen
Nederlands’ voor volwassenen (volwassenenonderwijs, praattafels in ARhus, samenwerking met
private organisaties en verenigingen,…) en taalstimulering bij kinderen en jongeren (Wiebelweken,
Wiebelatelier, Zomerspurt,…).
• We voorkomen de taalachterstand van het Nederlands bij kinderen door projecten te organiseren,
zowel binnen als buiten de school, zoals taalbaden of een zomerschool tijdens de vakantie.

• We voorzien campagnes in samenwerking met de lokale handelaars en de werkgevers- en
werknemersorganisaties om het Nederlands op de werkvloer te stimuleren.
• Taallessen moeten correct gevolgd worden met strikte opvolging van de aanwezigheden en
competentieversterking van de leerling door de onthaalbureaus.
30.

• Scholen werken aan een actief taalbeleid met brugfiguren en toeleiders, zodat ook anderstalige ouders
nog beter betrokken kunnen worden bij afspraken, activiteiten en ontmoetingskansen op school,
waarbij ingezet wordt op ouders-taalopleiding.

Met het team Integratie van het OCMW wordt verder maximaal ingezet om de erkende vluchteling toe
te leiden naar de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Initiatieven zoals RSL for Work, het project ‘Jobroad’
(samen met de uitzendsector, VOKA en de VDAB) en toeleidingsateliers moeten elk een route tot
werk geven. Aangepaste (geestelijke) gezondheidszorg wordt voorzien voor vluchtelingen die uit een
oorlogssituatie komen.
31.
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De arbeidsvaardigheden en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers versterken is een
prioriteit. We zetten samen met alle economische en onderwijsactoren in op een geïntegreerd traject voor
nieuwkomers naar werk, vanuit een aanvullende talent- en competentieversterkende aanpak.

We ondersteunen initiatieven die gastvrijheid en verbinding willen realiseren, door gerichte contacten
met onze sportclubs, kunstenaars en festivalfora, buurtfeesten,… vanuit een bottom-up beleid, waarbij
elke gemeenschap wordt betrokken. We gaan in regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van de
verschillende geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen.

- Verbindend Vooruit -
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1.5. Verenigd verbonden

1.6. Cultuurmakers #VANRSL

Meer dan 48.000 Roeselarenaars zijn lid van een vereniging die ondersteund wordt. Onze vele verenigingen
verenigen niet alleen veel talent, maar ook veel goesting en zin voor initiatief. De stad bevestigt haar
visie om niet in de plaats van de verenigingen en deze vele initiatieven te treden, maar veeleer als partner
ondersteunend, stimulerend en faciliterend op te treden, vanuit een sterk vertrouwen en geloof in hun sterke
maatschappelijke toegevoegde waarde.

Met het kenniscentrum ARhus, cultuurcentrum De Spil, de academies STAP en SASK, Galerie Blomme, Ter
Posterie, de opening van TRAX en de zovele verenigingen en individuele kunstenaars, kent Roeselare heel wat
bruisende cultuurmakers. We willen Roeselare verder een elan geven als culturele belevingsstad, met ruimte
voor nieuw en grensverleggend initiatief en met respect voor sterke waarden.

CULTURELE INFRASTRUCTUUR VERSTERKEN
32.

Het huidige kaderreglement, dat voorziet in de toekenning van structurele en projectsubsidies
(desgevallend met een logistieke voucher), wordt geëvalueerd in samenspraak met de verenigingen,
teneinde de ondersteuning stabiel te maken en binnen het beschikbare globale themabudget gerichtere
ondersteuning te kunnen geven (bv. aan de jeugdbewegingen). Dit Werkingsfonds kan aldus beter
afgestemd worden op de beleidsdoelstellingen.

33.

Het Projectenfonds wordt verdergezet. Het Festivalfonds blijft afzonderlijk bestaan.

34.

Met verenigingen of organisaties die genieten van een nominatieve subsidie, wordt een
samenwerkingsovereenkomst gemaakt of concrete afspraken op vlak van return, besteding van
middelen en financiële transparantie. Voor concrete projecten kunnen deze de vorm aannemen van
driejaarlijkse overeenkomsten.

35.

Bij de diensten Publiekswerking en Beleidsontwikkeling wordt een Verenigingenloket opgestart, waar
specifieke medewerkers als unieke klantenambassadeurs optreden voor de verenigingen.

36.

In samenwerking met de gevitaliseerde adviesraden wordt een Verenigingenacademie opgericht, met
het oog op vorming voor de verenigingen door externe partners. We voorzien de mogelijkheid tot meer
informatie over crowdfundingsmogelijkheden via ARhus.

37.

Het visieplan voor Site De Spil als een echte cultuur- en kunstensite wordt deze legislatuur afgerond.

38.

Het aanbod van De Spil, als letterlijke spil met een toegankelijk aanbod, cultuur, eigen producties,
ondersteuning van beeldende kunsten en als bindmiddel tussen de socio-culturele verenigingen, wordt
verder geoptimaliseerd in een beheersovereenkomst met een hervorming van de beheersstructuren.
De beheersstructuren worden afgeslankt en geoptimaliseerd met een Algemene Vergadering (van 47 naar
25 leden, aangeduid door de gemeenteraad en de hervormde cultuurraad met 2 deskundigen), een Raad
van Bestuur (van 23 naar 15 leden, idem met 1 deskundige) en een directiecomité (voorzitter, Schepen van
cultuur, Schepen van financiën en directie De Spil).
De inhoudelijke werking focust hierbij op:
• het eigen programma-aanbod met beeldende kunsten, eigen producties, schoolproducties,
Roeselaarse kunstenaars van vandaag en vroeger (zoals Adriaan Willaert), coproducties en festivals.
Een begeleidingsfunctie voor Roeselaarse professionele kunstenaars/compagnies rond het
thema dans/circus, het tentoonstellingsbeleid in Ter Posterie en het definiëren van de werking van
Muziekcentrum TRAX samen met ARhus en het culturele middenveld;
• ondersteuning voor en coproducties met verenigingen en
de definiëring van het kunstencentrum De Spil;
• een doorgedreven socio-culturele werking met meer aandacht
voor jongeren en ouderen binnen een intergemeentelijke
aanpak;
• het uitwerken van het cultureel netwerk voor de stad.

18

- Verbindend Vooruit -

- Verbindend Vooruit -

19

39.

TRAX wordt een echt Muziekcentrum waar, naast de mogelijkheden voor (jeugd)verenigingen om de
diverse nieuwe zalen tegen verenigingsvriendelijke tarieven te huren voor activiteiten, podiumkunsten,
evenementen en feesten, ook een eigen muziekprogrammatie wordt aangeboden voor jong talent en
zilveren rockers, als start van een eigen Roeselaars ‘clubcircuit’ en nieuwe culturele uitgaanshub.
De definiëring van TRAX wordt vanaf 2021 Muziekcentrum TRAX in samenwerking met jonge
muziekprogrammatoren (de TRAX-werkgroep, Maatwerk,…), De Spil en ARhus vanuit een eigen structuur
vormgegeven. Het succesvolle gratis TRAX-festival, gedragen door zovele vrijwilligers, wordt verdergezet.

WERVE(LE)NDE CULTUURBELEVING
44.

Het cultuuraanbod in Roeselare wordt verder ontwikkeld door het ondersteunen van boeiende
socio-culturele en podiumkunstbeoefening, ondersteuning via de herwerkte steun-, huisvestings- en
subsidieprogramma’s, inhoudelijke, logistieke en technische ondersteuning en dienstverlening (zie
hoofdstuk 1.5).

45.

De cultuurmakers verenigen zich in het gerevitaliseerde Cultuurplatform, waarbij het project van de
Culturele Ambassadeurs verder ontwikkeld wordt en jong en gevestigd talent gewaardeerd wordt.

46.

Door een kalenderkrant bij het communicatieblad van de stad wordt de cultuurcommunicatie gerichter
verspreid.

47.

We bedden de sociaal-artistieke werking, waarbij projecten uitbesteed worden aan de meest
geschikte partner (bv. De Spil,…), structureel in waarbij in een samenwerkingsovereenkomst de concrete
doelstellingen worden aangegeven.
Het project Tuin der Lusten wordt als doorlopende (fundamentele) participatieve kunstpraktijk, die sociaal
artistieke projecten creëert, verdergezet.

40.

Ter Posterie vult als Kunst- en Erfgoedhuis haar erfgoedkundige roeping in als erfgoedhuis (met
de huisvesting van projectvereniging BIE) en als expositieruimte voor zowel kunst, erfgoed (‘Fier op
Roeselare’) als thematentoonstellingen met een kwalitatief karakter.

41.

De Sint-Amandskerk wordt, naast de korteketenmarkt Lokaal, verder ter beschikking gesteld voor socioculturele activiteiten en daartoe technisch uitgerust. De Pastoriewoning wordt verhuurd.

42.

We zoeken partners om de Paterskerk in te vullen als ‘cultuurverzamelgebouw’.

43.

De restauratie van de Tramstatie op Krottegem wordt afgewerkt.
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48.

Binnen het cultuuraanbod wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren met eigen
jongerencultuurprojecten. De festivalondersteuning wordt ook voor meerdaagse evenementen
voorzien.

49.

De kunstenaars in de stad worden verder ondersteund door een expositieportfolio, waarbij de publieke
expositieruimtes (Galerie Blomme, Ter Posterie, De Spil,…) en de private galerijen een duidelijk profiel en
expositiebeleid kennen.

50.

Het project ‘Kunst in de stad’, met kunst op openbare
plaatsen, gekoppeld aan een verwervingsbeleid, wordt
verdergezet.

51.

We ontwikkelen een ondersteuning voor Roeselaarse
professionele kunstenaars in de niche dans/circus.
Dit door een gerichte aanwending van subsidies van hogere
overheden in het kader van het Kunstendecreet, begeleid
vanuit de expertise van De Spil.

- Verbindend Vooruit -
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1.7. Roeselare in beweging

ERFGOED KOESTEREN
52.

We bevestigen de intergemeentelijke samenwerking binnen de projectvereniging BIE op het vlak van
erfgoed, cultuurcommunicatie en -regie en archief- en bibliotheekwerking binnen Midwest met meer
aandacht voor lokale projecten zoals de Erfgoeddag en Open Monumentendag, de Reuzencollectie,…

53.

Samen met de projectvereniging BIE, onze erfgoedverenigingen en een versterkte publiekswerking
van het archiefteam wordt verder ingezet op de zichtbaarheid van onze eigen Roeselaarse, Vlaamse
volkscultuur en erfgoedgeschiedenis. Lespakketten voor leerkrachten, vrijwilligers, onderzoekers,
jongeren en senioren inzake stamboomonderzoek, archeologie, archief,… worden gestimuleerd, net zoals
lezingen en publicaties.

54.

Roeselare wil in 2020 erkend worden als onroerend erfgoedgemeente. In samenspraak met
de kwaliteitscommissie erfgoed, zoals opgericht binnen de dienst Omgevingsvergunningen en
Stadsontwikkeling, wordt hiertoe een toetsingskader uitgewerkt.

55.

Het project Historia in Situ markeert treffend de plaatsen in de stad waar geschiedenis werd geschreven
met borden en beelden.

56.

Onze reuzentraditie wordt verdergezet en
gestimuleerd.

57.

58.

Een nieuw archief wordt gecreëerd met
een geklimatiseerde bewaring voor kunst
en erfgoed met een specifieke depotruimte
nabij de Stedelijke Ateliers. Een leesen raadpleegruimte krijgt vorm in het
stadskantoor.

Met 333 sportverenigingen kent Roeselare een rijk en gevarieerd sportverenigingsleven. De voorbije jaren
werd ook volop geïnvesteerd in bijkomend sportaanbod voor alle leeftijden en gepaste sportinfrastructuur.
Ook in deze bestuursperiode wensen wij in te zetten op een gedifferentieerd, laagdrempelig en flankerend
sportaanbod.

SPORTINFRASTRUCTUUR
59.

• Renovatie van het Stedelijk Sportstadion Spanjestraat
• Polyvalente sporthal Stedelijke Basisschool De Brug
• Renovatie en uitbreiding van sporthal Onze Kinderen
• Uitbreiding sanitair/kleedruimtes Sportpark Rumbeke en
Sportpark Beveren
• Bijkomende uitvalsbasis gevechtssporten
60.

• Kunstgrasvelden (sportverenigingen Club Roeselare en
KSV De Ruiter)

Het archief wordt stapsgewijs digitaal
ontsloten als e-depot, waar ook
geschonken private collecties en het
filmjournaal digitaal raadpleegbaar worden.

- Verbindend Vooruit -

Binnen dit Masterplan wordt ook verder ingezet op de aanleg van
nieuwe outdoorsportmogelijkheden:
• Aanleg van een sport- en recreatiesite te Oekene

• De verdere voorziening van publiek toegankelijke recreatieve
sportmogelijkheden
61.
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Een nieuw Masterplan Sport wil een efficiënt en polyvalent gebruik van sportinfrastructuur ontwikkelen,
met onder meer volgende concrete projecten:

We werken samen met private partners en onderwijsinstellingen
om maximaal sportaanbod infrastructureel mogelijk te maken.
Op bedrijventerreinen onderzoeken we hoe kleine sportstimulerende
infrastructuur in copartnership kan gecreëerd worden.

- Verbindend Vooruit -
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1.8. Evenementenstad

IEDEREEN BEWEEGT
62.

De Sportraad herijkt zich als adviserend orgaan.

63.

De vzw Sportevenementen, gegroeid vanuit de sportraad, blijft een bevoorrechte partner van de stad in
de organisatie van niet-clubgelieerde grootschalige sportevenementen. De concrete modaliteiten worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

64.

De ondersteuning van onze Roeselaarse sportverenigingen wordt verzekerd via de hervormde
ondersteuningsfondsen (Werking, Projecten, zie hoofdstuk 1.5.).
Ook wijk- en buurtcomités worden hierbij verder gefaciliteerd (in het kader van onder meer Buurtsport).

65.

Een centrale agenda wordt vanuit de vrijetijdsdienst voorzien voor recreatief sporten.

66.

Sport is er voor iedereen. We bouwen verder aan een flankerend sport- en beweegaanbod, met
recreatieve en toegankelijke ééndagsbeweegactiviteiten en een laagdrempelig aanbod voor diverse
doelgroepen (via de Doe aan Sport-dag voor lagere scholen, Roeselare Loopt, de fietsvierdaagse WestVlaanderens Mooiste,…). Er is ook aandacht voor G-sport en kwetsbare doelgroepen.

67.

24

De bewegingscoach spoort bewegingsarmoede op en activeert mensen.

- Verbindend Vooruit -

68.

Tal van evenementen, zowel op cultureel, sportief of economisch vlak, doen onze stad bruisen. De stad
ondersteunt deze talenten verder via de gerichte subsidiewerking, samenwerkingsovereenkomsten
en marketing in het kader van de citybrandingsprioriteiten. Dit evenementenbeleid wordt globaal
gecoördineerd vanuit een regierol van de stad in samenhang met eigen initiatieven. De bijdrage van een
evenement wordt tevens uniform gemeten om evenementen gerichter te ondersteunen en te evalueren.

69.

Het digitaal evenementenloket wordt geoptimaliseerd (koppeling RIHO Seas), om klantvriendelijk en
binnen aanvaardbare looptermijnen organisatoren bij te staan.

70.

Het Pleinen Evenementenplan geeft richting aan de gepaste locatie voor elk evenement, met respect
voor de draagkracht van elk plein en zijn omgeving, in overleg met de politie- en hulpdiensten,
ondernemers en handelaars en met oog voor de toegankelijkheid van minder mobiele mensen en
kinderen.

71.

Op Midwestniveau wordt nagegaan hoe één decentraal regionaal logistiek punt, in functie van het
onderling uitlenen van materialen, kan worden opgericht.

- Verbindend Vooruit -
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1.9. RSL, hippe jongeren- en kinderenstad
Roeselare is een stad die aantrekkelijk is en wil blijven voor kinderen en jonge mensen. We willen dat elke
jongere in Roeselare zich kan ontplooien in een speelse, veilige en groene omgeving, waar ze hun creativiteit
de vrije loop kunnen laten. Met het skatepark, de TRAX-site, kind- en jeugdvriendelijke participatieprojecten,
speelruimte en een levendig uitgaans-, werk- en sportaanbod willen we dit aanbod verder intensifiëren, met
specifieke aandacht voor jeugdbewegingen.

SPEEL-, CHILL- EN OPVANGINFRASTRUCTUUR
72.

De publieke en groene ruimte om te spelen en te ontmoeten wordt uitgebreid, door de bestaande
speelterreinen en speeltoestellen optimaal te onderhouden, de aanleg van nieuwe recreatieve ruimte
(ook bij verkavelingen en nieuwbouwprojecten) proactief af te stemmen op sport, cultuur, ontmoeting
en spelen. Dit door speelse ingrepen mee te nemen bij het ontwerp van pleinen en parken, rekening
houdend met de buurtomgeving.
Het groeipad van de speelterreinen (aanbod, onderhoud en vervangingen) wordt uitgetekend in
verhouding met het stijgend aantal kinderen en jongeren en evoluerend met de bevolkingssamenstelling
van de locaties.
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73.

Het inzetten van speelse prikkels in de stad en in de wijken wordt verdergezet via een externe
partner, op basis van het speelruimteplan, waarbij ook bij de ontwikkeling van verkavelingen en
nieuwbouwprojecten hiertoe ruimte wordt voorzien. Ook braakliggende gronden kunnen in aanmerking
komen voor pop-upspeelterreinen binnen een aangepast fiscaal kader.

74.

TRAX wordt als Muziekcentrum een nieuwe hub om Roeselare als concertstad een elan te geven en het
cultuuraanbod voor jongeren uit te breiden.

75.

We waarborgen de steun voor jeugdverenigingen op het vlak van infrastructuur, gebruik van
stadsmateriaal en de omkadering van jeugdinfrastructuur op het vlak van veiligheid en slimme verlichting
via het ondersteuningsreglement jeugdlokalen.

76.

De stad neemt de regiefunctie, in samenwerking met alle relevante stakeholders (zoals gezinsverenigingen, gezinsraad, Kind en Gezin, CAW, kinderopvanginitiatieven, onderwijspartners,…) en
doelgroepen, op zich om een kwaliteitsvol gezinsleven mogelijk te maken voor alle gezinnen.

77.

De sterke aangroei van Roeselare maakt de vraag naar kinderopvang groot. Samen met de scholen,
private opvanginitiatieven en onthaalgezinnen wordt de vraag blijvend gemonitord om het aanbod
te kunnen afstemmen op de vraag, binnen de stuurgroep LOKOR, om zowel de voorschoolse,
buitenschoolse, inclusieve als flexibele kinderopvang te realiseren.

78.

We voorzien tevens mogelijkheden voor de ouders om specifieke vorming (zoals taalopleiding) te
volgen i.s.m. ARhus en andere partners.

- Verbindend Vooruit -
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JONG IN DE STAD
79.

91.

In het kader van de revitalisering van de adviesraden, wordt de inspraak van de jeugd, ook
beleidsvoorbereidend, versterkt via een hernieuwde jeugdraad en een jeugdconferentie over
de diverse stadsthema’s, waarbij ook de leerlingenvertegenwoordigers uit de scholen en andere
jongerenverenigingen (sport, cultuur, brandweer, natuur,…) kunnen worden betrokken.

De stad zet verder in op een flankerend aanbod inzake de vakantiewerking. Ze werkt hiertoe samen met
externe partners (bv. KIDZ van het Zorgbedrijf).
In functie van de concrete doelgroep, het aanbod van externe partners en de noodzaak neemt de stad de
rol van regisseur op zich, terwijl het bestaande aanbod vanuit de stad wordt verzekerd.
De registratie- en inschrijvingsmodaliteiten worden zowel offline als online verbeterd.

80.

Middelen in het kader van het jeugdbeleid worden maximaal afgestemd met de jeugdraad en
jeugdverenigingen.

81.

We verduidelijken het subsidiereglement in een begrijpelijke en overzichtelijke
‘jeugdondersteuningsgids’.

82.

Een platform waarin de huurmogelijkheden van alle Roeselaarse (feest)zalen worden opgesomd, maakt
het organisatoren makkelijker, samen met een digitaal ticketsysteem.

83.

Het ondersteuningsbeleid voor festivals wordt verdergezet.

84.

Roeselare werkt verder aan het traject ‘Kindvriendelijke stad’.

85.

Het Huis van het Kind wordt – intergemeentelijk – versterkt met een rechtenverkenner voor jonge
gezinnen en een buddywerking bij het begeleiden van kwetsbare gezinnen. De toegankelijkheid
en zichtbaarheid van de dienstverlening wordt hierbij verhoogd, door vraaggericht te werken en
geïntegreerde dienstverlening aan te bieden.

86.

In de openbare gebouwen wordt elke renovatie aangegrepen om genderneutrale verschoonplekken
voor baby’s te voorzien.

87.

Kwetsbare kinderen en jongeren verdienen onze volle aandacht. We zetten in op een sterke
ondersteuning van onze straathoekwerkers en buurtwerkers, maar tevens ook op meerdere brugfiguren
en instrumenten om de drempel tot toegankelijke zorg, vrijetijdsbesteding, vorming,… verder te verlagen.

92.

In samenwerking met kenniscentrum ARhus en de hogescholen wordt verder invulling gegeven aan
vorming en toeleiding tot de arbeidsmarkt, de uitbouw van nieuwe onderwijsmogelijkheden in de stad
en een florerend vrijetijdsaanbod voor jonge inwoners.

88.

Door vindplaatsgericht te werken, willen we met gespecialiseerde actoren de jongeren van nabij helpen,
met bijzondere aandacht voor jongeren in de jeugdhulp en jonge nieuwkomers.

93.

Roeselaarse jongeren en jonge gezinnen moeten betaalbaar in de stad kunnen wonen, met gerichte
renovatiepremies.

89.

We optimaliseren de transitie van jeugdzorg naar zelfstandig wonen met concrete begeleidingstrajecten.

94.

Met de horeca en veiligheidsdiensten maken we werk van veilig uitgaan. In de uitgaansbuurten
onderzoeken we een systeem van veilige lockers voor schooltassen.

90.

We organiseren vorming voor politie-, hulpdiensten en gemeenschapswachten om jeugdempathisch te
handelen.
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1.10. Zilveren generatie van RSL

96.

Roeselare is een leeftijdsvriendelijke stad voor alle generaties. Onze zilveren generatie verdient een
gedifferentieerde aanpak op vlak van diverse beleidsthema’s, waarvan het lokaal seniorenbeleid een
belangrijke pijler is, zowel publiek als privaat. Zowel op het vlak van participatie als bij thema’s als wonen,
zorg, gezondheid en vrijetijdsaanbod is een gerichte benadering wenselijk.

Een Actieplan Senioren wordt opgesteld op buurtniveau, waarbij de resultaten van het onderzoek
Leeftijdsvriendelijke stad als uitgangspunt gelden. Specifieke aandacht wordt besteed aan een betere
afstemming tussen hulpvragen en hulpaanbod (professioneel en vrijwillig), vrijwilligersbetrokkenheid
in de buurt, mobiliteit en eenzaamheid.

97.

We verdiepen en vergroten de samenwerking van de lokale dienstencentra met de
seniorenverenigingen, De Spil (aangepaste programmatie en namiddagvoorstellingen), ARhus en
het volwassenenonderwijs en breiden het aanbod voor actieve senioren op wijk- en buurtniveau in
deze dienstencentra (Rumbeke, Waterdam en Beveren) en met gerichte acties (bv. ‘Oe is’t?’,…) uit. Het
vrijetijdsaanbod wordt gedifferentieerd naar de verschillende leeftijdsgroepen, in nauw overleg.

98.

We begeleiden met private partners het onderzoek naar aangepaste seniorenvoorzieningen in de stad,
onder meer in Beveren, waar we de invulling van een woonzorgzone via het ruimtelijk planningsproces
faciliteren.

99.

Binnen het Midwestoverleg bewaken we op intergemeentelijk vlak het zorgaanbod voor senioren
en stimuleren aandacht voor een divers woonaanbod bij nieuwe verkavelingen, onder meer in de
deelgemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden naar de ondersteuning en begeleiding bij het
veranderen van woonst en stimuli om deze stap te zetten. Om levenslang wonen mogelijk te maken,
wordt het huisvestingsaanbod tevens aangestuurd op wijkniveau.

95.

Onze ouderverenigingen spelen een unieke rol. Samen met de seniorenadviesraad waken zij erover
dat basiscomfort, betrokkenheid en toegankelijkheid worden gewaarborgd. Naar het voorbeeld van het
onderzoek Leeftijdsvriendelijke stad worden nieuwe informatie- en participatiemethodes opgesteld,
om ook individuele en jongere senioren te betrekken.

100. De senioren worden betrokken bij de Toegankelijkheidsklankbordgroep en de uitvoering van het

Toegankelijkheidsplan. Een lage bordurenplan wordt uitgerold in de stad, om de toegankelijkheid van
minder mobiele mensen te versterken. We werken een wandelnetwerk uit met voldoende rustpunten
voor senioren.
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1.11. Verbonden met de regio

• De 16 besturen engageren zich om in deze bestuursperiode de projecten uit het economisch
streekprogramma ‘The Next Midwest’ vorm te geven, in samenwerking met werkgevers- en
werknemersorganisaties.

Roeselare gelooft in een versterking van regionale ambities binnen de Midwestwerking, die de vorige
bestuursperiode met de Dienstverlenende Vereniging Midwest een juridisch versterkte omkadering genoot
en hierbij inzette op de inkanteling van tal van samenwerkingsverbanden binnen één structuur.
De Midwest-besturen willen deze beleidsperiode bijkomende stappen zetten in de regionale samenwerking
teneinde de deelnemende besturen verder te versterken, zowel collectief als individueel. Het gaat om
een gedeeld engagement waarbij er ambities zijn op drie vlakken: strategisch-beleidsmatig, operationeelbeleidsmatig en beheersmatig.

• Wat betreft de beleidsprioriteit cultuur & vrije tijd wordt werk gemaakt van de inkanteling van het
samenwerkingsverband BIE (bibliotheekwerking, afsluiten erfgoedconvenant, implementatie nieuw
decreet lokaal cultuurbeleid en archeologische nota) en de organisatie van een sportwerking op
regionaal niveau (bovenlokaal organiseren van sportinfrastructuur en gemeenschappelijke cultuur- en
sportactiviteiten).

101.

Op beheersmatig vlak wordt, conform het advies van het regionaal managementteam, het bestaande
systeem van gedeeld intergemeentelijk personeel, voor behoeften waar minstens twee besturen
wensen samen te werken, aangehouden (reeds gerealiseerd: ICT, GIS, archief en toezichthouder).
We organiseren kennisdeling en -borging in combinatie met de vermindering van de afhankelijkheid van
éénpersoonsdiensten, via de organisatie van een aantal regionale expertiseplatformen naargelang
het thema binnen één bestuur. De andere Midwest-besturen en DVV Midwest kunnen vervolgens op dit
expertiseplatform beroep doen tegen een vaste vergoeding per uur of vastgesteld bedrag.

• Op het vlak van welzijn is er nood aan een visie rond zorg en welzijn voor de regio, ondersteuning van
regionale projecten (vaak opgelegd door Vlaanderen) en het onderzoeken van subsidiemogelijkheden.
Inhoudelijk wordt samengewerkt voor een goede afstemming op Midwestniveau tussen de twee
eerstelijnszorgzones, een formele samenwerking tussen de diverse woonzorgcentra, jeugdhulp,
schuldbemiddeling, dak- en thuisloosheid, communicatie tussen sociale diensten bij verhuis van
inwoners naar een andere gemeente, tewerkstelling en sociale economie, een regionale voedselbank,
een regionaal dierenasiel, de Huizen van het Kind, het crisisnetwerk en het wijk-werken. Een regionaal
welzijnswerker wordt hiertoe ingezet.
• De 16 Midwest-besturen willen inzetten op en stappen vooruit zetten in digitale dienstverlening en
uitvoering geven aan de aanbevelingen van de regionale I-scan en I-monitor om een echte ‘slimme
digitale regio Midwest’ te worden, in samenwerking met de WVI.

Een aantal gemeenschappelijke projecten, bv. op het vlak van aankopen en ICT, worden concreet
gerealiseerd, waardoor de ambtelijke organisaties geleidelijk aan verder naar elkaar toe groeien. De
bestaande intervisiegroepen worden hervormd en ambtelijk en beleidsmatig gestuurd. De werking en
eventuele uitbreiding van de beheersmatige samenwerkingsverbanden wordt op regelmatige basis
geëvalueerd door het regionaal managementteam.
102. De (intergemeentelijke) personeelsleden die voor de regio werken, worden op één locatie gehuisvest. Een

intergemeentelijk ontwikkelingsbudget maakt de administratieve ondersteuning performant.
103. Een samenwerkingsprotocol met de provincie en de WVI wordt afgesloten waardoor de personeelsleden

van de gebiedswerking mee kunnen betrokken/ingezet worden in de regionale samenwerking.
De Midwestwerking concentreert zich niet enkel op de verdere inkanteling van de werking van bestaande
samenwerkingsverbanden, maar ook op 5 gedefinieerde beleidsprioriteiten.
• Op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid wordt de opstart van de
vervoerregio, de aanpak van de bedrijventerreineninplanting, het afstemmen van stedenbouwkundige
reglementen, windmolens, watergebonden industrie en het afstemmen van het doven van de
verlichting met flankerende maatregelen aangepakt. Slimme waterbeheersing, duurzame energie
en mobiliteit, de klimaatconvenant, de werking van stad-land-schap,… vormen deel van een
intergemeentelijk duurzaamheidsbeleid.
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1.12 Verbonden met de wereld
104. De 17 Strategische Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN worden in de beleidsplanning

gemonitord en opgevolgd door een ambtelijke werkgroep met betrokkenheid van middenveldactoren.
105. We hernieuwen ons engagement binnen de Eurometropool, het versterken van ons (kennis)netwerk

binnen de Europese besluitvorming (regionale inbedding in VLEVA en lidmaatschap Eurotowns) en
verkennen de Europese subsidiemogelijkheden gestructureerd. Hiertoe wordt een scan uitgevoerd om
de ambities van Roeselare ten opzichte van Europese calls (ad hoc-screening) en nieuwe opportuniteiten
te detecteren vanuit een langetermijnvisie met sterkere interne samenwerking.
106. Onze stedenband met Dogbo (Benin) wensen we verder te intensifiëren als een moderne vorm van

samenwerkingsontwikkeling, met initiatieven rond burgerlijke stand en administratieve vereenvoudiging,
ondernemerschap, water- en afvalbeheer en bovenal door deze middelen te bestendigen.
Partnerschappen met scholen en bedrijven met stagemogelijkheden worden verkend.
De zichtbaarheid van Dogbo in de stad en in de stedelijke communicatie wordt aangescherpt. Jaarlijks
wordt, gelinkt aan deze stedenband, een wereldburgerschapsproject ontwikkeld.
107.

De Noord-Zuidraad is de officiële gesprekspartner inzake het lokaal mondiaal beleid.

108. Het ondersteuningsaanbod aan Noord-Zuidverenigingen wordt gecontinueerd (via het huidige

afzonderlijk reglement).
109. Als Fair Trade-gemeente bestendigen we ons structureel

duurzaam aankoopbeleid. Een actieplan rond het circulair
omgaan met water krijgt vorm.
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2. Bereikbaar Vooruit
Vlot vooruit gaan vergt een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid,
waarbij zowel de bereikbaarheid van de stad als de veiligheid en het comfort
van de voetganger, fietser als automobilist verbeterd moeten worden.
Het in de vorige bestuursperiode goedgekeurd algemeen kader van het
Mobiliteitsplan geldt als toetsing voor de uit te voeren concrete maatregelen.

2.1. Uitvoering mobiliteitsplan 2030
Net zoals in andere groeiende centrumsteden is een efficiënte, toegankelijke en duurzame mobiliteit ook in
Roeselare een belangrijke beleidsprioriteit. 86% van de Roeselarenaars beschikt over een fiets, 14% over een
elektrische fiets en 92% van de gezinnen beschikt over een auto. Wat het woon-werkverkeer betreft, stellen
we vast dat 70,4% van de inwoners vaak de wagen neemt, 30% de fiets, 10,3% gaat vaak te voet en slechts
4,9% neemt geregeld het openbaar vervoer.
In het aantal verkeersongevallen is een sterk dalend cijfer vast te stellen. Met het hoogste aantal wagens
per inwoner van alle centrumsteden en tegelijkertijd een kleine morfologie van de verbindings- en
doorgangswegen van de stad, is het duidelijk dat een aangepaste mobiliteit zich opdringt.
Het mobiliteitsplan van de stad voorziet op diverse thema’s een concreet aantal maatregelen, vertaald in
concrete doelstellingen: 1) een verkeersveilige en leefbare stad waar het veilig en aangenaam wonen en
verblijven is, 2) de fiets als attractief stedelijk vervoersmiddel promoten door in te zetten op fietsgebruik via
veilige en snelle fietsroutes en 3) de attractiviteit van het openbaar vervoer versterken.
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110.

Vanuit het STOEP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, elektrisch vervoer en privévervoer) wordt
aan het mobiliteitsbeleid verder concreet uitvoering gegeven.

111.

We kiezen conform het mobiliteitsplan voor een benadering waar het bestemmingsverkeer het
nodige comfort kan genieten en het louter doorgaand verkeer autoluwgericht wordt afgeleid uit het
stadscentrum.
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112.

Om het mobiliteitsbeleid beter te onderbouwen, wordt een gestructureerd project dataverzameling,
-meting en -beheer opgezet om nauwkeuriger de soorten vervoersbewegingen en de herkomst en
bestemming ervan in kaart te brengen. Dit systeem kan tevens aangewend worden in het kader van
passantentellingen.

113.

Een infopunt mobiliteit bundelt alle informatie over de bereikbaarheid van Roeselare en de
verplaatsingsmogelijkheden in de stad, dit vanuit het perspectief van elke doelgroep. Het bevat bovendien
de belangrijkste beleids- en projectinformatie en dient als voelspriet en inspirator voor het beleid.

114.

De structurele samenwerking met de politie wordt geïntensifieerd met betrekking tot de behandeling
van mobiliteitsmeldingen, opvolging van de wegcode en gerichte handhaving met nultolerantie voor
snelheidsovertreders.

115.

De auto- en fietsoplaadpalen worden verder uitgebreid.

116.

We werken een voetgangersnetwerk ‘wandelstad Roeselare’ uit met een divers aanbod aan autovrije
zondagen.

117.

De Minder Mobielencentrale wordt actief gepromoot, om
personen met mobiliteitsproblemen vervoersmogelijkheden,
aangeleverd door vrijwilligers, aan te bieden.

2.2. Roeselare fietsstad
118.

We investeren in verder continu overleg met de Fietsersbond als eerste aanspreekpunt.
We vervolledigen het fietsnetwerk en de fietssnelwegassen volgens het mobiliteitsplan met 100 km
fietsveilige wegen.

119.

Bij de herinrichting of optimalisatie van straten wordt geopteerd voor vrijliggende fietspaden en
fietssuggestiestroken. Nieuwe kruispunten worden conflictvrij ingericht.

120. De Slimme Mobiliteitsschakels vormen een fijnmazig netwerk van vrijliggende paden, wandelwegen,

school- en fietsstraten die aan voetgangers en fietsers toelaten om hun bestemming op een
veilige en comfortabele manier te bereiken met een verscherpte communicatie (bv. schoolfietskaart,
zorgfietsroutekaart,…).
121.

De fietserstunnel ter hoogte van de Honzebroekstraat naar Hooglede moet een veilige doorsteek voor
de fietser verzekeren.

122.

Een proefproject met slimme elektrische peds wordt opgestart.

123. We stimuleren het fietsdelen en de groepsaankoop van elektrische fietsen voor bedrijven en

zorginstellingen bij onze Roeselaarse fietshandelaars.
124.

Op wijkniveau realiseren we met inbreng van de wijk mobipunten waar verschillende vervoerswijzen
elkaar ontmoeten.

125.

We breiden het fietsdeelsysteem zoals Blue-Bike verder uit.

126. In de zomer wordt een proefperiode ingevoerd voor een speelse

fietssuggestiestrook op het Stationsplein. De handhaving van het
verbod op gemotoriseerd verkeer wordt er verzekerd. We duiden
hindernissen beter aan.
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2.3. Samen mobiel
127.

2.4. Een vlotte circulatie

In overleg met De Lijn wensen we een versterkte regie vanuit de stad om een klantvriendelijk
stadsbusnet te realiseren met een hogere frequentie en bereikbaarheid van attractiepolen (zoals AZ Delta
en het Accent Business Park).

130. Een expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager formuleert, met betrokkenheid van

bewoners, de fietsersbond en economische actoren een voorstel voor de veiligheid, bereikbaarheid en
doorstroming aan en rond het station (met inbegrip van de Kanaalkop, Veldstraat, Trakelweg en Kleine
Ring) en een vlottere circulatie in de binnenstad.

128. We versterken het stadsbusnet met een eigen duurzaam aanbod op bepaalde trajecten en tijdstippen

door het inzetten van elektrische bussen in samenwerking met private initiatieven.

131.

De kleine ring-structuur wordt geoptimaliseerd.

132.

Door het uitvoeren van het nieuwe woonproject Roobaertpark wordt een heraanleg voorzien van de
Honzebroekstraat en de Gitsestraat.

133.

In 2019 wordt een circulatieplan opgemaakt voor Rumbeke, gericht op een vlottere bereikbaarheid, de
verkeersveiligheid en vermindering van het doorgaand verkeer.

129. Het taxicheque-project wordt geëvalueerd.

134. In samenwerking met de hogere overheden en de WVI wordt een multimodaal overslagplatform aan de

Schaapbrug gerealiseerd.
135.
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We voorzien mogelijke aanpassingen in de Westlaan om de ontsluiting van de KaDo-wijk te optimaliseren.
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136. Nadat de circulatie is vastgelegd, wordt een intelligent dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor

gemotoriseerd vervoer ingevoerd. Dit moet leiden tot een vlottere verkeersafwikkeling en het gericht
sturen van verkeersstromen op piekmomenten en bij evenementen.
137.

Een minderhinderperimeter bij openbare werken of omleidingen wordt uitgewerkt in overleg met de
handelaars.

2.5. Parkeren in comfort
139.

138. Zwaar doorgaand verkeer wordt op intergemeentelijk vlak aangepakt.

Het tariefvriendelijk parkeerbeleid (waarbij Roeselare de goedkoopste shoppingcentrumstad is van
Vlaanderen) wordt verdergezet, door een optimaal gebruik van de centrumparkings en versterkte
communicatie voor onder meer de Parking Ooststraat-Station, al van aan de Ring en de invalswegen
(oud zwembad op site De Spil,…).

140. We onderzoeken de mogelijkheid van een bijkomende centrumparking in het zuiden van de stad in

relatie tot de verdere ontwikkeling van de site van het oud zwembad – De Spil.
141.

Bij evenementen wordt het gebruik van de parking Expo verder gestimuleerd in samenwerking met
collectief vervoer (zowel openbaar als privaat). Tevens wordt onderzocht of de parking Afrit haven
als randparking kan worden aangewend, met collectief vervoer over de weg of langs het water. De
bedrijfsparkings van het Zorgbedrijf kunnen tijdens het weekend ingezet worden als extra randparking.

142.

Het Shop&Go-parkeren in de binnenstad wordt geactualiseerd binnen de kleine ring.

143.

Bij nieuwe ontwikkelingen en reconversieprojecten wordt het parkeren zoveel mogelijk georganiseerd op
privaat terrein door een doorgedreven evaluatie en verderzetting van de stedenbouwkundige verordening.

144. Het beurtelings parkeren kan, op advies van de politiediensten, in specifieke straten worden afgeschaft in

samenspraak en met draagvlak van de omgeving.
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2.6. Vervoersregio Midwest
145.

2.7. Veilig verkeer

In de schoot van Midwest implementeren we de basisbereikbaarheid op stads- en regioniveau door
het opmaken van een regionaal mobiliteitsplan in de vervoersregio binnen de recent opgerichte
vervoersregioraad.

146. Het Kanaal wordt opgewaardeerd als vervoersas (met de inrichting van een River Terminal op de

150. Het snelheidsbeleidsplan (snelheid, signalisatie, handhaving, oversteekplaatsen,…) wordt geactualiseerd,

met een nultolerantie voor storend en gevaarlijk parkeergedrag en snelheidsovertredingen begaan in de
vaste zone 30 en de schoolomgevingen.
151.

We optimaliseren de schoolomgevingen in functie van verkeersveiligheid op verschillende
vlakken: door het weren van zwaar verkeer rond de schooluren, specifieke maatregelen in de
omgevingsvergunning bij openbare werken, intergemeentelijke aanpak van een snelheidsbeleidsplan,…

152.

De sensibiliseringsacties van de politie, de fietscontroles en het voetgangers- en fietsexamen worden
verder georganiseerd en gepromoot.

bepleiten en een betere bovenlokale treinverbinding richting Gent en Brussel.

153.

In overleg en op vraag van de buurt kunnen bijkomende zone 30’s worden ingevoerd.

Intergemeentelijk stimuleren we autodeelsystemen en carpooling door een sensibiliseringscampagne.

154. Bij ingrepen aan de weginfrastructuur, in het bijzonder aan de schoolomgevingen, worden de

Schaapbrug) en we onderzoeken of watervervoer kan georganiseerd worden voor werknemers,
shoppers en bezoekers van de stad.
147.

We optimaliseren en verduurzamen het regionaal busvervoersnet in samenwerking met De Lijn.

148. We blijven bij de NMBS een verhoging van de frequentie van treinen op lijn 66 (Brugge – Kortrijk)

149.

vervoersmodi optimaal op elkaar afgestemd.
155.
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Straten, buurten en wijken worden gesensibiliseerd in het kader van de opvolging van meldingen.
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3. Gezond Vooruit in de Zachte Stad
De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen.
Luchtkwaliteit, energievriendelijke maatregelen en
een verdere uitvoering van het bomen- en bosplan moeten
van Roeselare een gezonde, zachte stad maken om in te wonen.

3.1. Een stad met bomen en bossen
Roeselare kent een zeer grote open ruimte die door de groei van de stad onder druk komt te staan.
De vergroening van de stad moet daarom resoluut verder worden gezet. In het Groenplan van de stad
zijn concrete strategieën omschreven met het oog op 1) het versterken van het open landschap, 2) het
exploreren van de potenties van de groenblauwe beekvalleistructuur, 3) het creëren van een hiërarchie in
de ‘streetscapes’ van ring- en invalswegen en 4) het vergroenen van het stedelijk weefsel en de randwijken.
Een goede groeninventaris met het oog op efficiënt groenbeheer, gerichte ingrepen in het stadscentrum,
de wijken en de stadsrand en het creëren van meer publiek groen door bosaanplant zijn cruciaal voor het
ecologisch weefsel van de stad.

156. We versnellen de aanleg van het

Bergmolenbos en Krommebeekbos door
samen met het Agentschap Natuur en Bos
de onderhandelingen te starten voor de
aankoop van de betrokken gebieden.
157.
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We ontwikkelen een bomenplan om
100.000 bomen te planten, zowel vanuit de
overheid als via gerichte burger- en private
initiatieven. We voorzien stiltezones en een
groene wandel- en fietsgordel rond de
stad.
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158. We voorzien concrete vergroeningsprojecten als stedelijke ambitie, ook in samenwerking met private

160. De Kleiputten worden effectief ingezet als recreatie- en natuurdomein; bij de provincie en de Vlaamse

partners:

overheid dringen we aan op een groene fietsverbinding tussen het Sterrebos en het Bergmolenbos.

• de Heilig Hart-site met de Collievijverbeek

161.

De tuinen van de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf worden publiek toegankelijker. Door verhoogde
bloemperken en moestuinbakken kunnen bejaarden met groene vingers langer actief blijven; ze krijgen er
ook een maximale kijk op een levendige tuin.

162.

We starten met de verdubbeling van het aanbod aan publiek groen volgens de aanbevolen richtnorm
door het stimuleren en behouden van groene plekken in het centrum en in onze wijken, met aandacht
voor het onderhoud ervan.

• de noordelijke stationsomgeving en de omgeving van TRAX
• Het Laere
• een groene link tussen de Onze Lieve Vrouw-markt en het Kanaal via de voormalige DammanCroessite
• centrum Rumbeke

Een tuinfonds stimuleert de aanleg van volkstuintjes, tegeltuinen, deeltuinen, groendaken en
groenterrassen. Cocreatie met burgers, derden en op wijkniveau is hierbij het uitgangspunt.

• centrum Oekene

We creëren een stedelijk bomenfonds waarin volgens heldere criteria een equivalent gestort wordt bij
bouwprojecten waar kleine openbare groenzones niet noodzakelijk of nuttig zijn, alsook bij verkoop van
specifieke stadsgronden of bepaalde kapvergunningen.

• centrum Beitem
• bomenbeplanting langs de kleine ring, in het bijzonder de Mandellaan en de Kaaistraat
159.

In het Sint-Sebastiaanspark (Geitepark) wordt een recreatieve zone aangelegd waar zwemmen en
bootjesplezier mogelijk worden.

163.

Een lanen- en drevenplan voorziet in een gefaseerde aanleg van groen- en boomvoorzieningen.

164. We voorzien in de vrijstelling van de activeringsheffing bij tijdelijke vergroening van braakliggende

gronden en koppelen er ook belevings- en invullingsmodaliteiten aan in functie van publieke
toegankelijkheid.

Simulatie aanlegsteiger - Robin Walleghem
165.

Bij ruimtelijke projecten wordt het aspect groen als basisbehoefte steeds geïmplementeerd via het kader
van de stedenbouwkundige verordening met een minimum aan openbare groenoppervlakte binnen
nieuwe woonontwikkelingen. Een beleidskader multifunctioneel groen, met aandacht voor biodiversiteit,
fungeert hierbij als richtsnoer, onder meer voor het realiseren van groene en blauwe assen in de stad.
In de stedenbouwkundige verordening wordt een minimumnorm gehanteerd van 15% groen voor
specifieke nieuwe stedelijke projecten. De minimumnorm wordt gradueel verhoogd in functie van de
grootte en specifieke ruimtelijke inpasbaarheid van het project.
Een inventaris van groene zones op het openbaar domein met hun
waardebepaling wordt mee opgenomen in het beleidskader.

166. Roeselare wordt een ‘groene daken-stad’ om slimme energie en

stadslandbouwprojecten te genereren. In de stedenbouwkundige
reglementering worden daartoe criteria opgelegd.
167.

48

- Gezond Vooruit in de Zachte Stad -

Het recente subsidiereglement voor de vergroening van speelplaatsen
wordt ten volle uitgerold, met het oog op natuurontdekking voor kinderen
(in samenwerking met bv. natuurverenigingen, volkstuinierders of
compostmeesters).
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168. We stimuleren via stedenbouwkundige maatregelen de installatie van ‘levende hagen’ in plaats van

diverse houten en andere afsluitingen langs de straatkanten.
169.

We inventariseren het bestaande publiek en privaat groen met het oog op het in kaart brengen van de
onderhoudsbehoefte en we stimuleren initiatieven tot publieke toegankelijkheid in overleg met de buurt
en wijk en de VABI.

170.

Projecten van wijkcomposteren worden deskundig begeleid door de compostmeesters.

171.

Openbare tuinen kunnen niet enkel als speel- of ontspanningsplaats worden ingericht, maar ook met
fruit- en tuinbomen die door de buurt kunnen worden beheerd.

172.

We voeren het biodiversiteitscharter- en plan uit met groenaanplanting, de versterking van kleine
landschapselementen, soortenbescherming, verbindingsassen tussen natuurlijke entiteiten en de
promotie van en educatie rond natuur. We inventariseren diersoorten, hun verblijfplaatsen en biotopen,
stellen diverse beschermingsmaatregelen op voor bedreigde diersoorten (zoals zwaluwen, amfibieën,
uilen,…) en kleine landschapselementen. We werken met bedrijvenzones samen om biodiversiteit een
plaats te geven in economische ontwikkelingen.

173.

In samenwerking met ‘Stad-Land-Schap
’t West-Vlaamse hart’ ontwikkelen we
educatieve initiatieven voor diverse
doelgroepen in het kader van kennisverwerving
over natuur en biodiversiteit.

174.

Samen met de provincie wordt een educatief
landbouw- en natuurcentrum opgericht.

175.

We organiseren jaarlijks de Dag van het Bos en
de Dag van het Park op een andere locatie.

3.2. De Klimaatswitch #VANRSL
Roeselare ondertekende het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ om mee de gemiddelde
opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden (conform het Klimaatakkoord van Parijs - 2015).
Het convenant wil dit doen door 1) de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te versnellen tegen
2030 met ten minste 40% en tegen 2050 met 80 tot 95%, 2) het stedelijk weefsel aan te passen aan de
onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering en 3) iedereen de toegang tot hernieuwbare en betaalbare
energiebronnen en -diensten te verzekeren.
In 2018 formuleerde de stad samen met diverse inwoners en verenigingen
concrete klimaatwerven voor een klimaatneutraal Roeselare binnen het project
De Klimaatswitch #VANRSL. Deze beleidsaanbevelingen vormen het richtsnoer
voor een ambitieus stedelijk klimaatplan.

176.

We voeren de diverse aanbevelingen uit het stedelijk klimaatplan (2018) uit in diverse programma’s en
acties, teneinde in 2050 een 100% klimaatneutrale stad te realiseren.

177.

We zetten een efficiënt databeheer op teneinde het Klimaatplan doeltreffend te monitoren.

178.

De Klimaatcel van de stad voert een integraal en beleidsoverschrijdend toetsingsbeleid.
• De uitvoering van het mobiliteitsplan moet van Roeselare een betere wandel- en fietsstad maken met
modern duurzaam collectief vervoer (zie hoofdstuk 2). De river terminal nabij de Schaapbrug moet
leiden tot een duurzamere logistieke aanpak.
• Op het vlak van ruimtelijke ordening wordt een duurzamer waterbeheer voorzien en een slimme
verdichting (zie hoofdstuk 6). Niet-doorlaatbare verhardingen worden zoveel mogelijk vermeden en we
stimuleren het ontharden van bestaande niet-doorlaatbare verhardingen.
• De uitvoering van het Groenplan (zie hoofdstuk 3.1) en stadslandbouw (zie hoofdstuk 7) verzekert
groene longen in de stad.

179.

50

- Gezond Vooruit in de Zachte Stad -

Educatieve en sensibiliserende projecten zoals transitiearena’s (meer bomen, energiecoöperatie,
deeltuinen,…) en het netwerk van klimaatswitchers en klimaatscholen worden verdergezet en
geactualiseerd. Ook wordt ingezet op diverse sensibiliseringscampagnes zoals een tweejaarlijks
klimaatfestival, restorestjes,… Ook de opstart van een klimaat(web)platform behoort tot de scope.
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Om het gebruik van zonne-energie te stimuleren wordt een groepsaankoop zonnepanelen voor burgers
via een externe partner opgestart en wordt via wedstrijdvraag aan de technologiesector een proefproject
ontwikkeld om een circulaire duurzame weg te demonstreren.

180. We verminderen het energieverbruik in de stad door maatregelen te nemen voor woningen,

appartementen, handel en diensten, overheidsgebouwen, scholen en industrie met het oog op het
behalen van klimaatneutraliteit in 2050.
Dit bereiken we door hoger gebruik van energie-efficiënte technologie in huishoudens (ledverlichting,
isolatie en lage temperatuurverwarming) en duurzame bedrijventerreinen, de ondersteuning van
inwoners bij gezamenlijke energierenovatietrajecten en een duurzame mobiliteit en regionale
logistiek.
Op het vlak van energierenovaties van woningen worden volgende acties opgezet:
• Organiseren van groepsaankoop gericht op de vermindering van de elektriciteits- en warmtevraag
(verlichting, isolatie).

Op intergemeentelijk vlak maken we werk van een ruimtelijk beleidsplan energie om de diverse
transitievormen naar hernieuwbare energie te kaderen.
182.

We ontwikkelen minstens één energietransitieplan voor een afgebakende buurt of wijk waarvan de
principes na evaluatie kunnen vertaald worden in de stedenbouwkundige verordening.
De energiewijk wordt als voorbeeld voor een verdere aanpak opgestart. We definiëren een stedelijke
warmtezoneringskaart.

• Screening van oudere appartementsgebouwen op woonkwaliteit en energiezuinigheid in
samenwerking met de eigenaars, handboek voor energierenovatiewerken.

183. Het warmtenet wordt uitgebreid naar strategische locaties in de stad in het kader van geplande

• Energierenovatiebegeleiding door gerichte advisering en ondersteuning met het oog op de optimale
benutting van de diverse premies.

184. We onderzoeken de haalbaarheid van een

• Energie-efficiënte maatregelen meenemen in de stedenbouwkundige aanpak ( groendaken,
gevelgroen, zonnepanelen, hernieuwbare energie, … )
• Samenwerking met de sociale woningbouw: haalbaarheidsstudie om energiezuinige verbouwingen bij
kwetsbare gezinnen te versnellen.
Voor handelaars en ondernemers:
• Verderzetten sensibiliseringsactie ‘Winkeldeuren dicht’.
• Ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen.
Duurzame mobiliteit:
• Mobipunten
• Ondersteunen en verder stimuleren van autodeelinitiatieven in de stad
• Duurzaam stadsbusnet

verfraaiings- of onderhoudswerken.
energiecoöperatie voor de productie van hernieuwbare
energie (bv. via zonne-energie).
185. Via intergemeentelijke samenwerking wordt het

circulair beheer van materiaalstromen (zoals water,
energiestromen, biomassa,...) ingezet: door de ‘Green
Deal circulair aankopen’ en de ontwikkeling van
proeftuinen inzake stadslandbouw en beheer van (afval)
watersystemen en biomassastromen.
186. De stad neemt een voorbeeldfunctie op inzake de

energieneutraliteit van stadsgebouwen, circulaire
overheidsopdrachten, elektrificatie van het wagenpark
in combinatie met eigen energieproductie, het inzetten
van zonnepanelen op overheidsdaken,…
De opbrengsten hiervan worden opnieuw in de stad
geïnvesteerd.

• Fietsactiepunten (zie hoofdstuk 2)
181.
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We stimuleren en realiseren het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op vlak van warmte,
zonne-energie, windenergie en elektrificatie. Dit onder meer door te investeren in warmte en elektriciteit
in ruimtelijke projecten, zonne-energie in woningen, bedrijven en stadspatrimonium en het investeren in
non-roof zonnepanelen. Verder wordt ook geïnvesteerd in elektrificatie (mobiliteit) a.d.h.v. extra laadpalen.
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187.

We ondersteunen de realisatie van een smart grid voor energie-uitwisseling, -productie en -opslag op
bouwblokniveau.

188. We zetten maximaal in op ledverlichting teneinde de jaarlijkse lichtverbruikkost verder terug te brengen

en we automatiseren de verlichting voor minder verbruik.
189. Om het stedelijk hitte-eiland te reduceren, worden initiatieven genomen door middel van het opstellen

van een ‘hitteplan’ op basis van objectieve metingen.

SLIM WATERBEHEER
192.

Het in 2017 opgestarte ‘Actieplan waterbeheersing’ wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincie.

193.

De volgende infrastructurele ingrepen worden gerealiseerd:
Centrum en westen van Roeselare
• Sint-Amandsbeek, Mandel en Collievijverbeek
Beveren
• Krommebeek, Kapellebeek en Haagdoornbeek, Onledebeek en Liebeek

LUCHTKWALITEITSPLAN
190. We versterken de continue monitoring van de luchtkwaliteit in de stad met gerichte metingen, onder

meer via het AiRsL-project, en met focus op stikstofoxides op het niveau van belangrijke verkeersaders en
street canyons.
• Verderzetting en opschaling van het project AiRsL waarbij we het project verder uitrollen met meters
(fijn stof en temperatuur) in een spreiding over de stad en op gerichte locaties. Op basis van de
telgegevens beschikken we over continue data (open data) die basisgegevens aanleveren voor de
opmaak van het luchtkwaliteitsplan.
191.

• Babilliebeek, Aapbeek en Wulfholbeek, Sint-Godelievebeek en Vlietputbeek, Regenbeek en Kazandbeek
Er worden waterbufferbekkens ingericht nabij
• Kapellebeek (Duivigestraat)
• Krommebeek (Vloedstraat)
• Vlietputbeek (Gabriëlstraat)

We beperken verder het energiegebruik van fossiele brandstoffen, door de maatregelen inzake
energierenovatie uit het Klimaatplan uit te voeren en verder in te zetten op alternatieven voor
houtverbranding.

• Babilliebeek (Meensesteenweg)

• We geven als stad het voorbeeld door bij vervanging van wagens systematisch te kiezen voor een
duurzaam alternatief (elektrische wagen en CNG). Dit traject is al ingezet bij het vlootbeheer en wordt
voortgezet.

• Mandel (Diksmuidsesteenweg)

• Bij nieuwbouw of vervangingsbouw van het eigen patrimonium wordt steeds gezocht naar de meest
duurzame energiebron, met voorkeur voor het warmtenet.
• Sinds 21 februari 2019 is er een Vlaamse premie voor het vervangen van houtkachels, open haarden
en steenkoolkachels voor bewoners en verhuurders (€250). Deze subsidie wordt actief gepromoot op
stadsniveau via de website en dienstverlening wonen.
• Er wordt gewerkt rond de sensibilisering van alternatieven voor houtverbranding.
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Rumbeke, Oekene en Beitem
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• Duivelsbeek (Hellestraat)

• Collievijverbeek (Iepersestraat)
• Roobaertpark
Herinrichting Brugsesteenweg
De herinrichting van de
Brugsesteenweg tussen de Koning
Leopold III-laan en de Noordlaan wordt
voorbereid en uitgevoerd met het oog
op de waterbeheersingswerken.
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194. Een droogteplan wordt opgemaakt waarin locaties bepaald worden waar water tijdelijk kan gestockeerd

worden om in droge periodes te gebruiken (bv. in collectieve waterputten), in samenhang met een
hemelwaterplan.

3.3. Dierenwelzijn

195. Een slim waterbeheersingssysteem met sensoren wordt intergemeentelijk aangepakt.

201. In samenwerking met Midwest wordt een intergemeentelijk dierenasiel opgezet.

196. Er wordt onderzocht waar zich opportuniteiten voordoen voor het openmaken van ingebuisde

202. De politiediensten zien toe op dierenmishandeling, die streng bestraft moet worden.

waterlopen en baan- en binnengrachten.
197.

92,15% van de Roeselaarse woningen zijn aangesloten op riolering en 91,46% van de woningen zijn
aangesloten op een zuiveringsstation. Om de afkoppelingsgraad (de mate waarin regenwater en
afvalwater worden gescheiden) te verhogen, wordt de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels,
kleinschalige waterzuivering en het intensifiëren van de afkoppeling van regenwater vooropgesteld.

198. Een stedelijk reglement ‘Water en Riolen’ wordt uitgewerkt.
199. De waterkwaliteit van beken en het Kanaal wordt intergemeentelijk gemonitord en verbeterd.
200. De stad geeft het goede voorbeeld inzake zuinig watergebruik en gebruik van regenwater conform het

ondertekende Charter.
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203. In de woonzorgcentra wordt ruimte voorzien om huisdieren te ontmoeten.
204. Stickers aan het raam maken het voor de veiligheidsdiensten (brandweer) duidelijk welke huisdieren er

wonen.
205. De problematiek van de zwerfkatten wordt verder op diverse wijzen aangepakt (sterilisatie, poezendames,

chippen,…).
206. We werken beschermingsmaatregelen uit voor wettelijk beschermde diersoorten (zoals zwaluwen,

amfibieën, uilen,…) en habitats in het kader van het behoud van poelen, bufferopslagen en het behoud
van kleine landschapselementen en natuurcorridors. We maken een inventaris van in Roeselare
beschermde diersoorten en habitats.
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4. Geborgen Vooruit
Een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter.
Armoede en sociale uitsluiting zijn niet aanvaardbaar in Roeselare.
We geloven in betrokkenheid met elkaar en wensen onze inspanningen als
één van de sterkste sociaal beleid-steden van Vlaanderen verder te zetten.

4.1. Elk Telt
207.

We voeren een transversale (kans)armoedetoets in over alle beleidsdomeinen heen, gekoppeld aan een
actieplan ‘Elk Telt’ voor alle kwetsbare doelgroepen. Het (kinder)armoedebeleidsplan wordt hiertoe
geactualiseerd samen met alle dienst- en hulpverleningsinstanties om meer vraaggestuurd en efficiënter
te kunnen optreden.

208. De ‘Afsprakennota lokaal netwerk voor personen in armoede’ wordt bijgestuurd, waarbij samen met

alle lokale partners ingezet wordt op detectie en (automatische) toekenning. De focus ligt hierbij op
laagdrempelige informatie over het vrijetijdsaanbod, bewustmaking van aanbieders, participatie en het
ondersteunen in de toeleiding.
209. We geven specifieke aandacht aan kwetsbare gezinnen

met jonge kinderen (perinataal netwerk, transitie naar
kleuteronderwijs en schooluitval) en kwetsbare buurten
volgens de Kansarmoedeatlas. Dit doen we onder meer
met buurtversterkende projecten zoals het Elsenhof,
horizontalere netwerken met de dienstencentra,…
210. We hechten bijzonder belang aan inspraak en participatie,

door rechtstreeks in dialoog te gaan met mensen in
armoede.
211.
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We waken erover dat de basisrechten van iedereen
worden gegarandeerd door aan de hand van proactieve
dienstverlening en een aanklampend beleid,
onderbescherming actief op te sporen en te bestrijden.
We voorzien automatische rechtentoekenning en waken
erover dat elke dienst blijft beschikken over een fysiek loket.
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212.

Naast het leefloon levert de stad verder aanvullende financiële steun aan gezinnen die in financiële nood
verkeren volgens transparante criteria. Een opvolging waarbij de rechten en plichten afgetoetst worden,
wordt verzekerd.

213. Het subsidiereglement ‘Elk Telt’ wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
214.

De website ‘Elk Telt’ wordt omgevormd tot een dynamisch informatie-instrument.

215.

Leefloners en mensen in armoede worden geactiveerd via concrete werkbegeleidingstrajecten.
Het Welzijnshuis neemt haar bevoegdheden maximaal op bij het actief aanleren van basisattitudes,
taallessen, een strikter activeringsbeleid voor leefloners en gerichte vormen van sociale bijstand en
zinvolle tijdsbesteding voor personen die (nog) niet kunnen ingeschakeld worden in de arbeidsmarkt om
juridische of medische redenen. Bij het zoeken naar een gepaste tewerkstelling wordt de samenwerking
met de lokale VDAB-diensten intenser, vanuit het team activering van het Welzijnshuis. De cliënten van het
Welzijnshuis worden daartoe gerichter gescreend, teneinde een beter beeld te hebben van de aanwezige
talenten en competenties.

216.

217.

Via repaircafés en deelinitiatieven
(instrumententheek, MiniVélo,…) bezorgen we
goederen een langer leven en vermijden zo dure
aankopen van nieuw materiaal.
We werken gepaste betaalbare maatregelen uit
voor alleenstaanden en éénoudergezinnen.

218. We gaan overmatige schuldenopstapeling tegen

(bv. bij onbetaalde schoolfacturen) en zetten in
op menselijke regularisatie ervan in overleg met
de gerechtelijke instanties en gerechtsactoren
(deurwaarders, incasso’s,…).
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219.

Elk kind heeft recht op een betaalbare gezonde warme maaltijd op school.

220. Scholen voorzien naast de digitale manier van communiceren een analoog circuit, zodat ouders die niet

vertrouwd zijn met een computer toegang hebben tot alle noodzakelijke info.
221. Het project ‘Computer in je rugzak’ wordt verdergezet. Het project Wonderwel wordt uitgebreid naar de

secundaire scholen.
222. Een flankerend vrijetijdsaanbod wordt verdergezet via de Vrijetijdspas, het project RSL op Post, Komaf,

VOC Opstap, sociaal-artistieke projecten, laagdrempelige vorming,… en een gerichte uniforme aanpak in
de scholen.
223. Gescheiden ouders hebben de mogelijkheid om de tweede verblijfplaats van hun minderjarig kind te laten

registreren.
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4.2. Diversiteit en gelijke kansen
Roeselare is een stad met unieke Roeselarenaars. Elke Roeselarenaar, ongeacht de taal, fysieke kenmerken,
cultuur, geslacht, religie, seksuele geaardheid, huidskleur,… wordt betrokken: samen vormen we onze stad, als
we in respect met elkaar samenleven en samen vooruit willen gaan.
We wensen deze diversiteit verder kansen te geven en iedereen ook gelijke kansen te bieden.

4.3. Zorgen voor elkaar
WELZIJNSHUIS
229. Het Welzijnshuis biedt een luisterend oor en een gepast antwoord op elke welzijnsvraag. Het focust op:

• het opsporen en toeleiden van personen in sociaal kwetsbare situaties (straathoekwerkers,
schoolpoortwerkers, toeleiders in diversiteit,…);
• info en advies verlenen en verwijst waar nodig door naar het specifiek aanbod binnen het Roeselaarse
welzijnslandschap;

224. De stad ontwikkelt een diversiteits- en gelijkekansenbeleid als transversaal thema door alle

• het voorzien van trajectbegeleiding (financiële steunverlening, budget- en schuldhulpverlening,
wooncoaching, tijdelijke huisvesting, toeleiding naar de arbeidsmarkt of andere vormen van zinsvolle
tijdsbesteding en ontmoeting,…).

beleidsdomeinen heen.
225. Naast een Samenlevingsplan (zie hoofdstuk 1.4.) wordt ook een diversiteitsnota opgesteld, die in

samenspraak met de diverse doelgroepen en in samenwerking met gelijke kansenorganisaties vorm
wordt gegeven. Samen met de organisaties van mensen met een beperking wordt een integrale toets
doorgevoerd op de beleidsdoelstellingen. We maximaliseren de promotie van gendergelijkheid, gaande
van private initiatieven tot publieke zichtbaarheid in de openbare ruimte (straatnamen, Internationale
Vrouwendag, Femme Totale,…).
226. Mensen met een fysieke beperking ondersteunen we om een zo normaal mogelijk en actief leven

te kunnen leiden, in samenwerking met organisaties voor (thuis)begeleiding en een doorgedreven
toegankelijkheidsbeleid.
227.

We geven uitvoering aan onze engagementen in het Regenboogcharter van de holebi- en
transgenderverenigingen. We zetten in op sensibilisering en samenwerking met het middenveld van
diverse verenigingen om discriminatie en geweld tegen homofobie tegen te gaan, met een versterkte
aandacht van de politie.

228. In het personeelsbeleid van de stad wordt een integraal beleid gevoerd gericht op evenredige

arbeidsdeelname, met focus op talenten en competenties, non-discriminatie en het wegwerken van
barrières voor kansengroepen volgens aangepaste werk(omgevings)voorwaarden.

230. Binnen de regio Midwest vervult het Welzijnshuis een trekkersrol op het vlak van activering,

schuldbemiddeling en de aanpak van dak- en thuisloosheid, waarbij de financiële inzet ook
intergemeentelijk wordt aangepakt.
231.

Op basis van het aantal hulpvragers moet steeds in de nodige begeleidingscapaciteit worden voorzien,
gebaseerd op de vastgelegde caseloadnormen. Het administratief werk wordt met digitale toepassingen
geoptimaliseerd.

232. Er worden 4 wijkteams uitgebouwd om

dichter en in nauwe samenwerking met andere
(professionele) actoren de hulpvragen adequaat te
beantwoorden.
233. Om onderbescherming te bestrijden, wordt de

proactieve hulpverlening verder uitgebouwd
waardoor drempels worden weggewerkt, een
escalatie van sociale problemen wordt vermeden
(door de inzet van brugfiguren, straathoekwerkers,
huisbezoeken, een flankerend ontmoetings- en
vrijetijdsaanbod met sociale activeringskansen,...)
en wachtlijsten voor individuele dienst- en
hulpverlening worden vermeden.
234. Roeselare investeert in een aanbod van

schuldpreventie en realiseert een humaan en
ethisch invorderingsbeleid.
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ZORGBEDRIJF

ZORGKAART

235. Het Zorgbedrijf coördineert de inrichting en exploitatie van onze woonzorgcentra, kinder- en

242. We brengen het gezondheidsnetwerk van de stad in kaart door de bestaande aanspreekpunten,

seniorenopvang en de dienstencentra. Ze ontwikkelt diverse diensten in bijkomend sociaal beleid
(Studio KIDZ, Was- en Strijkcentrale, maatregelen tegen eenzaamheid en ondervoeding in de vorm van
warme maaltijden aan huis,…). Voor jongvolwassenen (psychisch kwetsbaren) ontbreekt het momenteel
nog aan gerichte aanspreekpunten om zorgwonen te voorzien. Een geschikt aanbod wordt in kaart
gebracht.
236. Er wordt verder geïnvesteerd in de zorginfrastructuur met de uitbouw van de site Sint-Henricus

in synergie met het Oud Gemeentehuis Rumbeke en WZC De Waterdam. Op wijkniveau wordt
samengewerkt met de stad en ARhus bij de programma-invulling van het nieuwe wijkhuis te Beveren.
De dienstencentra in Rumbeke en nabij WZC De Waterdam worden uitgebreid.
237.

Op wijkniveau wordt geïnvesteerd in een meer buurtgerichte zorg, waardoor de diverse actoren in
elke buurt (van buurtcomité over wijkagent, huisarts of zorgcoach,…) een globalere gerichte aanpak
kunnen voorzien. De zorginstanties en lokale dienstencentra worden het middelpunt in de werking van
woonzorgzones.

238. De palliatieve zorg in onze regio wordt versterkt door de oprichting van een palliatief dagcentrum door

het Zorgbedrijf Roeselare samen met AZ Delta, het palliatief netwerk De Mantel en het WZC Vincenthove.
239. We zetten verder in op de goede integrale zorg voor oncologische patiënten, onder andere met het

opgestarte inloophuis voor oncologische patiënten.
240. We investeren in aangepast en levenslang wonen met nieuwe concepten waarin huisvesting voor

ouderen en mensen met een beperking gekoppeld wordt aan zorgverstrekking en levenskwaliteit. Hierbij
denken we aan nieuwe concepten van medebeheer door bewoners, hedendaagse technologieën en
domotica, ‘universal design’-appartementen, kangoeroewoningen of senior homes.
241.

De Woonzorgcentra worden nauwer betrokken bij het sociaal weefsel van de stad en worden open
huizen waar iedereen terecht kan, bv. door activiteiten te organiseren die voor de hele buurt openstaan.

netwerken en voorzieningen (douches, lockers, wifi,…) toegankelijk op te lijsten als een echte
‘social smart city’.
243. RSL op Post wil ondersteunen, versterken en verbinden. In samenwerking met De Kringwinkel, de

Graancirkel, de Komaf en tal van verenigingen wordt verder gewerkt aan een open, toegankelijke en
duurzame ontmoetings- en (co)creatieplek voor sociale innovatie (via een makerslab, sportbeleving
en een deelkeuken). Samen met de geestelijke gezondheidssector wordt ook werk gemaakt van een
ontmoetingsaanbod voor mensen die geconfronteerd worden met een verslavings-, huisvestings- of
psychische problematiek, in aanvulling op andere initiatieven rond dagopvang (bv. VOC Opstap,…).
Als coworking space is RSL op Post overigens een hub voor alle Roeselarenaars en een conceptruimte
voor nieuwe inzichten op het vlak van klimaatdoelstellingen,… Zo is RSL op Post een echt transitietraject.
RSL op Post incarneert tenslotte een vernieuwde en kwaliteitsvolle nachtopvang.
244. Thuiszorg is een belangrijke doelstelling. We

streven ernaar om mensen met beperkingen,
chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren
met gedrags- en emotionele problemen,
mensen in armoede,… een eigen geïntegreerde
plaats in de samenleving te laten innemen.
We nemen de regie op om met professionele
zorgverleners, thuisverpleegkundigen,
thuiszorgcoördinatoren, artsen en
ervaringsdeskundigen een actieplan
mantelzorgbeleid uit te voeren, waarbij ook het
informele netwerk rond de zorgbehoevende
(mantelzorgers, familie, de buurt,…) nauwer
wordt betrokken.
245. De stad bouwt een actief netwerk van en voor

mantelzorgers uit waarbij ervaringen kunnen
worden uitgewisseld conform het actieplan
Mantelzorg.
246. Het netwerk van zorgvrijwilligers

(mantelzorgers, Roeselmoatjes, asielbuddies,…)
wordt verdergezet.
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GEZOND IN ROESELARE
247.

250. We creëren een grotere toegankelijkheid tot de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen door een

persoonlijke en empathische aanpak van elke patiënt op intergemeentelijk vlak.

Om de ambitie van ‘Gezonde stad’ in te vullen volgens het charter ‘Gezonde Gemeente’ wordt een
Gezondheidsbeleidsplan opgesteld, zowel met de focus op de persoon, prioritaire risicogroepen,
de buurt en het bovenlokale niveau. Het gezondheidsbeleid wordt daartoe permanent gemonitord.
De Zorgraad van de Eerstelijnszone en het netwerk Elk Telt zorgen voor een structurele aanpak van
gezondheidsvragen in een periodiek lokaal overleg met de professionele zorgverstrekkers en zorg- en
welzijnsdiensten.

251.

252. Roeselare werkt overtuigd mee aan gezondheidspreventie door mee te werken aan Vlaamse

bevolkingsonderzoeken, gemeentelijke preventiecampagnes (tegen borstkanker, dikke darmkanker,
baarmoederhalskanker, de vaccinatieweek, tournée minérale,…). We koppelen onze initiatieven op het vlak
van sport aan bewegingscampagnes.

248. De regionale verbreding (met de nieuwe eerstelijnszone, integrale jeugdhulp, de ziekenhuisnetwerken,…)

noodzaakt tot een verdere horizontale regionale aanpak binnen Midwest, dat versterkt moet worden met
een regionale beleidsmedewerker welzijn en regionale subsidieverwerving.
249. Met de opening, eind 2019, van de nieuwe site van het toonaangevende AZ Delta verzekert Roeselare

meer dan ooit hoogstaande gezondheidszorg. We spelen een actieve rol in de eerstelijnszone en vormen
het hart van een breed ziekenhuisnetwerk in het landschap van de gezondheidszorg.

De geestelijke gezondheidszorg, zowel preventief als curatief, vormt een belangrijke prioriteit waarbij
de eerstelijnspsychologische functie ruimer wordt bekendgemaakt. We nemen maatregelen om de
veerkracht en weerbaarheid van mensen te bevorderen ter preventie van radicalisering, verslaving,
geestelijke gezondheid,… alsook permanente ondersteuning.

253. We promoten orgaandonatie via gerichte sensibilisering.
254. Het actieplan drugsbeleid, met zijn preventieve, curatieve en repressieve doelstellingen, wordt

intenser gemaakt op het vlak van sensibilisering, vorming en begeleiding van mensen met een
afhankelijkheidsproblematiek. Op regionaal niveau willen we de werking van het MSOC-antennepunt
bestendigen.

Inspiratiebeeld AZ Delta - VK Architects & Engineers

BETAALBAAR WONEN
255. Het lokaal sociaal woonbeleid wordt verder uitgebouwd om menswaardig wonen voor elke

Roeselarenaar mogelijk te maken. We ondersteunen sociaal kwetsbare personen in de zoektocht naar
een betaalbare, kwaliteitsvolle woning. We verzekeren verder een goede dienstverlening ten aanzien
van huurders en eigenaars met betrekking tot vergunningen, huurwetgeving, premies en energie.
Rechthebbenden op een huurtoelage worden gericht geïnformeerd.
256. De samenwerking tussen het Welzijnshuis, het CAW, het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare en

de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel wordt verdiept, waarbij kandidaat sociale huurders hun
inschrijving behouden bij de sociale huisvestingsactoren, sociale huurders hun sociale woning behouden
en kunnen rekenen op een proactieve dienst- en hulpverlening.
257.

Het globaal plan voor dak- en thuislozen wordt verder uitgevoerd.

258. We bevestigen de ambitie om 8% sociale woningen ten opzichte van het aantal huishoudens te

realiseren.
259. De stad stimuleert privé-initiatieven waarbij snel betaalbare huurwoningen worden gerealiseerd via het

regionaal sociaal verhuurkantoor.
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260. We verruimen de toegang tot de private huurmarkt voor kwetsbare huurders door in te zetten op een

gedreven communicatie en samenwerking.
261.

We zetten in op de verhoging van woonkwaliteit en opwaardering van wijken en buurten. We maken het
wonen meer betaalbaar door het ondersteunen van initiatiefnemers van een community land trust (CLT),
de mogelijke toepassing van het sociaal beheersrecht en fiscaal- of premiegerelateerde stimuli.

262. We zetten in op het voorkomen van uithuiszettingen in samenwerking met het CAW Midden-West-

Vlaanderen en door een aanklampende aanpak voor personen bij wie een procedure tot uithuiszetting of
afsluiting van gas, elektriciteit of water is opgestart, om deze afsluiting te vermijden.
263. Conformiteitsattesten zijn een hefboom voor haalbare woningkwaliteit, in het bijzonder voor oudere

4.4 Toegankelijkheid
272. Een globale toegankelijkheidstoets wordt beleidsoverschrijdend ingevoerd om een integrale aanpak te

verzekeren, zowel wat betreft fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen en de publieke ruimte als
op toegankelijke dienstverlening.
273. Een structurele klankbordgroep ‘Toegankelijkheid’ wordt opgericht, bestaande uit professionele

vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen, om de stad te adviseren bij het toegankelijkheidsbeleid.
274.

woningen. Ze worden intensief gepromoot.
264. We moedigen alternatieve woonvormen (cohousing, kangoeroewonen,…) aan, herwaarderen te grote en

minderwaardige woningen en stimuleren woningopsplitsingen.
265. Sommige oude woningen voldoen niet aan de oppervlakte-, isolatie-, energie- en veiligheidsnormen. De

woonkwaliteit van de woningen wordt ondersteund door een gerichte aanpak van energierenovatie en
een daarop afgestemd toegankelijk premie- en ondersteuningsbeleid (energielening,…).
266. We gaan in overleg met de private huurmarkt om de kwaliteit van de woning te waarborgen en

275. Evenementen worden maximaal afgestemd op een vlotte toegankelijkheid met correcte informatie,

goede aanduiding, ringleiding en aangepaste toiletten.
276. Er worden sensibiliserende acties ingericht om de toegankelijkheid van de horeca en handelszaken te

vergroten.

sensibiliseren om discriminatie bij verhuur te vermijden.
267.

Met betrekking tot vervuilde en onhygiënische woonsituaties wordt een handhavingskader en een
gecoördineerde netwerkaanpak vormgegeven (zowel vanuit ruimtelijk als vanuit welzijnsperspectief).

We versterken, in partnerschap met Inter, de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen door een
screening van bestaande stadsgebouwen, bij nieuwe projecten en op voetpaden, straten en pleinen.
Het ingezette lage bordurenplan wordt verder uitgerold, met specifieke aandacht voor blinden en
slechtzienden. De keten van toegankelijkheid wordt gerespecteerd op het publiek domein.
De parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen worden gecoördineerd door de dienst Mobiliteit.

277.

In de communicatie over toegankelijkheid wordt explicieter geïnformeerd over de toegankelijkheidsmodi.

278. Misbruik van parkeerplaatsen en -kaarten van minder mobiele mensen wordt streng aangepakt.

268. In samenwerking met de private immobiliënsector wordt het ‘hamsterwonen’ gepromoot, waarbij

jongeren de huurlast op termijn kunnen verdisconteren bij de aankoop van de woning.
269. Huisjesmelkerij wordt strikt opgevolgd en gesanctioneerd.
270. We gaan sociale fraude tegen met een verhoogde controle op domiciliefraude.
271.
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5. Veilig en Proper Vooruit
5.1. Veilig RSL
279. We kiezen voor een krachtdadig en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Op basis van de lokale veiligheids-

monitor en federale richtlijnen wordt in 2019 een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld. De prioriteiten
ervan worden vertaald in het integraal lokaal veiligheidsplan.
De stad wenst hierbij in te zetten op de aanpak van inbraken/diefstal, verdovende middelen,
zwerfvuil / sluikstort, verkeerscriminaliteit, vandalisme, cybercriminaliteit, domicilie- en
rechtspersonenfraude, nationaliteitskeuze en schijnhuwelijken.
280. De Kerngroep Integrale Veiligheid van de stad groepeert de politie, brandweer, preventiediensten,

gemeenschapswachten en noodplanning om doelgericht de veiligheidsproblemen te monitoren en aan te
pakken en dit in nauw overleg met de justitiële diensten en de politiezone RIHO.
Specifieke aandacht gaat hierbij naar een integrale benadering van sociale veiligheid (Welzijnshuis,
wijkwerking en sociaal beleid), fysieke veiligheid (publieke ruimte, onderhoud, verlichting, afval,…)
en openbare veiligheid (criminaliteits- en overlastpreventie en handhaving), waarbij de rollen van de
verschillende actoren (wijkagent, politie, gemeenschapswachten en GAS-vaststeller) in de aanpak van
openbare overlast scherper worden gedefinieerd.
Er wordt werk gemaakt van het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het beheersen
van risico’s op dader- of slachtofferschap.
281. De inzet van onze preventiemedewerkers wordt verder uitgebouwd. Straathoekwerkers, wijkdiensten en

jeugdcoaches staan hierbij voorop. Zo kunnen zij echte ‘stadsmariniers’ zijn die problemen vroegtijdig
detecteren, doorverwijzen en opvolgen vanuit een gerichte opvolging door de dienst Samenleven.
282. De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC-R) zet, samen met de consulent (de)radicalisering, verder in op het

vormingsaanbod deradicalisering voor onze lokale partners (onderwijs, professionele organisaties,…) en
het tijdig detecteren en tussenkomen bij radicaliseringssignalen via het meldpunt radicalisering.
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287.

Het cameraschild in de binnenstad, waarvan de beelden 24/24 worden bekeken door de politiediensten,
wordt na de grote inspanningen van de voorbije jaren verder uitgebreid op advies van de politionele
stuurgroep camera’s, met verdere inzet van nummerplaatherkenning (ANPR).

288. We versterken de sociale veiligheid door ook binnen de wijkwerking initiatieven te nemen die participatie,

cocreatie, het kwalitatief invullen van de openbare ruimte, signaalfuncties, weerbaarheid en veerkracht,
projecten rond integratie en diversiteit en zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren realiseren.
289. Op buurtniveau, in overleg met handelaars en ondernemers, worden buurtinformatienetwerken of

netwerken met sleutelfiguren ingericht.
290. In het mobiliteitsplan worden infrastructurele maatregelen voorgesteld om verkeersveiligheid in de

buurt van schoolomgevingen en voor voetgangers en fietsers te verzekeren.
291. Om fietsdiefstallen nog sterker tegen te gaan, investeren we in een ‘chip’-systeem waardoor fietsen

sneller kunnen getraceerd worden bij diefstal.

VERSTERKING POLITIE EN GEMEENSCHAPSWACHTEN
292. We blijven de zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en in de wijken versterken door
283. Op het Accent Business Park wordt binnen de huidige vestiging van de politie- en brandweerzone de

dispatching verder versterkt en ingericht als een ‘veiligheidshuis’ met een centrale noodinterventiekamer.
Hier is in geval van rampen of noodsituaties permanent een moderne digitale en camera-ondersteunde
overleginfrastructuur aanwezig.
284. Er wordt een mobiel commandovoertuig in gebruik genomen dat kan ingezet worden bij calamiteiten

en evenementen. Daarnaast wordt er een nieuw politievoertuig (combi) met opklapbaar led-scherm
aangekocht voor signalisatie van omleidingswegen of evenementen.
285. De aanwezigheid van de politie in het stadscentrum wordt versterkt door de nieuwe inplanting van de

de grotere inzet van flexteams, hondengeleiders en de wijkagent, zowel te voet als per fiets, met
bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘mijdplaatsen’.
Daartoe onderzoeken we hoe de administratieve taken van de politie zo efficiënt mogelijk kunnen worden
gereorganiseerd, zodat extra tijd vrijkomt voor het veldwerk.
293. Bodycams en dashcams worden gehanteerd.
294. Een actie ‘Wie is je Wijkagent’ wordt communicatief

vormgegeven in elke wijk, in samenwerking met de wijkcomités.

politiepost Roeselare in het nieuwe station.
286. We investeren in een sterke decentrale werking door op wijkniveau gerichte territoriale inzet van de

wijkagent, de gemeenschapswachten, gebiedswerkers als wijkgerichte hulpverlening en buurtzorg met
het Welzijnshuis vorm te geven.
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HANDHAVING
302. We verdiepen de mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving in samenwerking met de

inspectiediensten en het arbeidsauditoraat. Dit om de controle op woonkwaliteit, huisjesmelkerij, nachten belwinkels, volks- en voedingsgezondheid en het horecavergunningenbeleid efficiënt te organiseren
alsook om rechtspersonen-, domicilie- en sociale fraude tegen te gaan.
303. Een handhavingsequipe wordt gecentraliseerd in afstemming tussen de politie (wijkagenten), de

gemeenschapswachten en de GAS-vaststellers.
304. Op het vlak van verkeer wordt een nultolerantie gehanteerd voor storend en gevaarlijk parkeergedrag en

snelheidsovertredingen begaan in de vaste zone 30 en de schoolomgevingen. Volgende thema’s blijven
topprioriteit: alcohol- en drugsgebruik in het verkeer, gordel- en gsmgebruik, onaangepast rijgedrag en
snelheidsmisdrijven. Op het vlak van overlast geldt een nultolerantie voor zwerfvuil, vandalisme en
drugs. Vandalen worden opgespoord en ook in het kader van alternatieve maatregelen zoals zelfherstel
van schade gesanctioneerd.
305. De dienst Samenleven wordt geheroriënteerd met een sterkere focus op de aanpak van openbare

overlast en niet enkel gericht op initiatieven die het samenleven faciliteren. Conform de taakstelling
van de gemeenschapswachten, en in afstemming met de Kerngroep Integrale Veiligheid, wordt het
handhavingsbeleid onder coördinatie van de dienst Samenleven krachtig begeleid.

295. We verduidelijken het takenpakket van de wijkagent in relatie met de gemeenschapswachten met het

oog op een duidelijke taakstelling en informatie-uitwisseling.

306. Het politiereglement wordt aangepast om het juridisch instrumentenkader om overlast aan te pakken, te

actualiseren.

296. We verhogen het aantal gemeenschapswachten op korte termijn.
297.

We voorzien in een grotere naamsbekendheid en imagoversterking van de gemeenschapswachten
zodat hun rol voor de burger duidelijker wordt.

307.

Bij de handhaving inzake omgevingsvergunningen wordt een screening uitgewerkt van
vergunningsplichtige activiteiten inzake milieuvergunningen. In geval van klachten wordt geopteerd voor
een adequate handhaving.

298. Voor complexere dossiers van overlast en structurele overlast (bv. structurele verwaarlozing van panden,

burentwisten, onderhoud van buurtparkjes en speelpleinen,…) moet de casemanager-buurtbemiddeling
maximaal worden ingezet.
299. We richten (intergemeentelijk) een ‘Family Justice Center’ op om intrafamiliaal geweld en complexe

gezinssituaties doeltreffend aan te pakken.
300. Door multidisciplinair dossierbeheer (zoals het project R-ACT) wordt de hulpverlenende aanpak

structureel ingebed.

308. Het drugsplan #VANRSL wil de huidige drugsaanpak verderzetten en versterken. Tegelijk willen we verder

inzetten op preventie en begeleiding, zodat gezinnen of mensen die ten prooi vallen aan een verslaving
opnieuw vooruit kunnen geholpen worden.
309. Op repressief vlak blijft drugsbestrijding een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan, met dagelijkse inzet

301. ‘Police-on-web’ wordt actiever gepromoot voor aangiftes; aangiftes decentraal aangeven wordt mogelijk

gemaakt.
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310.

Zoals de laatste jaren in Roeselare al werd ingevoerd, zal het systeem van de onmiddellijke minnelijke
schikking op evenementen of festivals worden verdergezet.

311.

Het lokaal drugsoverleg bewaakt de uitvoering van het drugsplan, met inbreng van projectuitvoerders,
de welzijnsdiensten, sociale begeleiders, scholen en de drugspreventiemedewerker. Hierbinnen wordt
informatie gedeeld, signalen aangepakt en ingezet op situaties van maatschappelijke achterstelling,
vroegdetectie bij schoolgaande jeugd, begeleiding van jonge ouders en ontwrichte gezinnen en
zorgwekkende zorgmijders.
Met projectuitvoerders worden beheersovereenkomsten afgesloten die een nauwe opvolging
waarborgen. Dit overleg wordt ook intergemeentelijk vormgegeven binnen de politiezone.

VEILIG UITGAAN
312.

313.

314.

Door de verdere uitbouw van de lokale flexteams en de aanwezigheid van gerichte patrouilles wordt
de veiligheid tijdens uitgaansmomenten verhoogd.
In overleg met de horeca worden ‘Respect voor RSL’-sensibiliseringscampagnes opgezet in het kader
van verantwoord uitgaan en om alcoholmisbruik, drugs en vandalisme/wildplassen tegen te gaan. Ook
hier zal bij de handhaving gebruik gemaakt worden van GAS-boetes en alternatieve maatregelen zoals
werkopdrachten op het openbaar domein.
Met de horeca-uitbaters en de bewoners worden nieuwe afspraken gemaakt om geluidsoverlast in te
perken en netheid te verzekeren.

BRANDWEER
318.

Ook watersnood, droogte of brand kunnen voor onveiligheid zorgen. De verdere uitvoering van het
waterbeheersingsplan, het sneeuw- en dooi-overlastdraaiboek en het optimaliseren van onze brandweer
binnen de brandweerzone Midwest, zowel op het vlak van personeel als infrastructuur, zijn onze prioriteit.

319.

Een meerjarenbeleidsplan voor de Brandweerzone Midwest krijgt
vorm, met aandacht voor de aanpak van de D-100 (ambulances), het
personeelskader, preventiebeleid, de werving van vrijwilligers en de
infrastructuur van de bestaande brandweerpost te Roeselare.

320. We voeren een actief beleid om rookmelders te promoten; dit

aspect wordt ook mee opgenomen in de kwaliteitsonderzoeken
van bepaalde woningen door de woondienst.

PREVENTIECAMPAGNES
315.

Met de scholen worden de lopende stadstrajecten inzake preventie tegen cyberpesten, deradicalisering,
drugspreventie, sexting, verkeersveiligheid, agressieweerbaarheid en preventie van fietsdiefstal
verdergezet.

316.

In de wijken worden samen met de politie verder informatiemomenten inzake veilig
verkeer georganiseerd, samen met voorlichtingsacties over brand- en inbraakpreventie. De
diefstalpreventieadviseur wordt beter bekend gemaakt. De politiezone zal aan de inwoners een ‘Certificaat
Inbraak Veilig’ uitreiken.

317.

Een campagne rond ‘112’ en het ‘Be Alert’-netwerk wordt opgesteld voor alle Roeselarenaars, zodat zij
bij rampen of noodsituaties nog beter kunnen worden geïnformeerd.
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5.2. Net RSL
321.

326. Leegstand en verloedering van het openbaar domein worden streng beboet, met nog meer

Roeselare moet een nette stad zijn en blijven, waar Roeselarenaars fier zijn om te wonen en bezoekers
graag komen, met als streefdoel een verdere verbetering van de netheidsindex en aan de top te staan bij
de Vlaamse centrumsteden.

communicatie via het meldpunt 1788, waar wijkbewoners problemen kunnen doorgeven aan de
stadsdiensten voor snelle opvolging door de ‘netheidsbrigade’ (het team van gemeenschapswachten
en onderhoudsmedewerkers, in samenwerking met de Mooimakers, dat zich specifiek richt op deze
problematiek) van de stad.
327.

322. De strijd tegen zwerfvuil wordt verder aangepakt met een nultolerantie, met onmiddellijke beboeting, de

inzet van mobiele zwerfvuilcamera’s en waar nodig de aanpassing van het openbaar domein.
323. De maatregelen in het netheidsplan concentreren zich op de versterking van de inzamelinfrastructuur

op het openbaar domein, aandacht voor netheid bij infrastructuurontwikkeling, communicatie en
sensibilisering, participatie en handhaving.
324. We voorzien in samenwerking met de hogere overheid en private verkavelaars extra ondergrondse

afvalinfrastructuur en (slimme) vuilnisbakken op gerichte plaatsen in een krachtig investeringsplan.
Bij de renovatie van parken en groenzones, bij het plaatsen van banken en de inrichting van spel-, sporten recreatie-infrastructuur wordt de vuilnisbakkenaanpak van in het begin van de projectontwikkeling
geïntegreerd.
325. De gemeenschapswachten handhaven met preventieve waarschuwingen en gericht optreden bij slecht

onderhouden straten en de aanpak van hondenpoep en peuken wordt daarbij verder uitgevoerd.

We hanteren een aanklampend beleid bij sociale problematieken en een helder communicatiebeleid naar
diverse doelgroepen over onze netheidscultuur.

328. We actualiseren het openbaar toiletplan aangepast voor mensen met een fysieke beperking.
329. We ondersteunen en begeleiden burgerinitiatieven, met o.a. de Roeselare ‘Mooimakersschool’, de

‘Zwerfvuilopkuisdag’ en het project ‘Proper’ voor scholen.
330. We bouwen acties uit rond groenten-, fruit- en tuinafval, zoals thuiscomposteren en wijkcomposteren,

die er mee kunnen voor zorgen dat het restafvalcijfer daalt.
331.

De samenwerkingsovereenkomst met OVAM op het vlak van het behalen van de restafvaldoelstellingen,
de aanpak van zwerfvuil en sluikstort, duurzaam bodembeleid, asbestafbouwbeleid, duurzame
evenementen en circulaire economie wordt verdergezet.

332. In overleg met MIROM worden sensibiliseringsacties

opgesteld, nieuwe systemen van afvalinzameling
opgezet en slim afvalbeheer vormgegeven.
333. Op evenementen ondersteunen we het gebruik van

herbruikbare bekers.
334. We ondersteunen de statiegeldalliantie.
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6. Vooruit met een Stad op Mensenmaat
Roeselare groeit snel, waardoor we verstandig moeten omgaan met onze beschikbare
ruimte, zodat kwaliteit, esthetiek, groen en openbare ruimte kunnen samengaan.
We investeren in de opwaardering van diverse Roeselaarse plaatsen door een
vooruitstrevende ruimtelijke visie waar ademruimte voorop staat.

6.1. Stadsontwikkeling en publieke ruimte
We werken een vernieuwde ruimtelijke visie uit voor Roeselare en een gericht stedenbouwkundig beleid.
Door een toenemend ruimtegebruik en ruimtevragen en diverse uitdagingen op het vlak van stedelijke
functies (wonen, bedrijvigheid, handel, zorg, onderwijs, mobiliteit, publieke ruimte, groen,…) is een
kwalitatieve invulling van onze ruimte met een adequaat vergunningenbeleid noodzakelijk.
Onze stadsontwikkeling krijgt verder vorm door:
•

Een slimme verdichting met verwevenheid van stedelijke functies in het hart van de stad

•

Het verder ontwikkelen van de radiale uitbreiding van de stad tussen de twee ringstructuren met het oog
op leefbare en functionele woonontwikkelingen

•

Het maximaliseren van het behoud van de open ruimtes buiten de grote ring

Het spreekt voor zich dat de maatregelen in diverse andere beleidsplannen (Groenplan, Kernplan en PROplan, Klimaatplan, Mobiliteitsplan, Speelruimteplan, Toegankelijkheidsplan, Waterplan,…) deze ruimtelijke visie
doordesemen.
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STADSONTWIKKELING

339. We ontwikkelen groene en blauwe assen in de stad, door waterverbindingen te creëren en waar mogelijk

335. Het globaal ‘Beleidsplan RSL Centrum’ wordt de leidraad voor het centrum van de stad, waarbinnen een

aantal globale stadsontwikkelingsprojecten vorm krijgen. Volgende strategische zones worden hierin
prioritair uitgewerkt:
• de Kop van het Stadspark

340. De heraankleding van het kernwinkelgebied wordt aangepakt met aspecten van groenversterking,

• Ardooisesteenweg

mobiliteit, toegankelijkheid en een vernieuwde invulling van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat.

• Site Ronde Kom

341. We onderzoeken de mogelijkheden van de nieuwe decreetgeving om via een aangepaste fiscale

336. We ontwerpen een toekomstvisie voor de site De Spil met een nieuwe bestemming voor het oude

zwembad, een geschikte combinatie van wonen, werkplekken en parkeren, culturele beleving en een
groene link tussen de Meiboomlaan, de rotonde en het heraangelegd park Vandewalle.
337.

De Spanje-Krottegemwijk krijgt in samenwerking met de groep Krachtgebied Krottegem via diverse
projecten een algemene make-over met onder meer een heraanleg van de Ardooisesteenweg en
de Spanjestraat. Zo vormen we een aangename verbinding met het woonpark in de noordelijke
stationsomgeving, het Groenling-project met vernieuwende architectuur en publieke daktuinen en het
TRAX-parklandschap met picknickweide, skate- en festivalpark en speeltuigen voor kinderen.

338. Het Roobaertpark in het noorden van de stad werken we verder uit als voorbeeld van duurzaam wonen,

met goede waterbeheersing en de heraanleg van de Gitsestraat en de Honzebroekstraat. Hierbij wordt
verder geïnvesteerd in het informatie- en participatietraject, en worden voldoende middelen voorzien
voor de ontwikkeling van het gebied (wegenis, groen en publieke ruimte) en de cocreatie van de
gemeenschapszone.
Inspiratiebeeld Roobaertpark - Woningbouw Lapeirre
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onze ondergrondse beken terug boven te brengen in de stad. Zo kan van het Kanaal over de bassins en de
Ronde Kom tot de Mandel en de Collievijverbeek een echt zichtbaar waternetwerk in de stad ontstaan,
met kunst en fonteinen zoals de ‘Spelende Kinderen’ op het Stationsplein. Het Sint-Sebastiaanspark
wordt ingericht als recreatieve zwem- en plezierzone.
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benadering een gebiedsgerichte aanpak te verzekeren en aldus de ontwikkeling van onroerend goed in
verwaarloosde buurten te stimuleren. Een renovatiepremie kan hierbij worden toegekend.

PUBLIEKE RUIMTE
342. We geven onze publieke ruimte vorm op een geïntegreerde, esthetisch aantrekkelijke en duurzame

wijze, waar ontmoeting, functionaliteit en rust samengaan. De aanpak van onze pleinen, straten,
fietspaden, wandelzones en parkelementen moet voortaan vorm krijgen vanuit een multidisciplinaire
aanpak. De steegjes in de binnenstad krijgen een aantrekkelijk en verzorgd uitzicht.
343. In de publieke ruimte wordt conform het Groenplan en het Speelruimteplan bijzondere aandacht besteed

aan versterkt groen en speel-, hang- en chillruimte voor kinderen en jongeren.
344. Een inventaris wordt opgesteld van de publieke ruimte, met de nodige technische informatie en data

omtrent het gebruik van het publiek domein.
345. We evalueren stedelijke verordeningen en reglementen betreffende de publieke ruimte.
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AANTREKKELIJKE EN BETAALBARE WONINGEN

6.2. Stedenbouwkundige ambitie

346. Roeselare wordt geconfronteerd met een grote vraag naar betaalbaar wonen. Om de match tussen vraag

en aanbod beter in kaart te brengen, wordt een actualisering van de woonbehoeftestudie uitgevoerd.
347.

349. Om aantrekkelijk wonen te voorzien, is het belangrijk rekening te houden met volgende criteria:

Om wonen betaalbaar te houden, voor jong en oud, willen we de variatie in het woonaanbod versterken,
met starterswoningen, cohousing, tiny houses en kangoeroewonen, waardoor meer financiële ruimte
kan ontstaan in het gezinsbudget. We zetten verder in op maatregelen om sociaal wonen mogelijk te
maken (zie hoofdstuk 4.3).

• De juiste woning op de juiste plaats (evenwicht tussen slimme verdichting en grondgebonden
woningen)
• Voldoende groen en recreatieve ruimte
• Kwaliteitsvolle architectuur

348. De Roeselaarse plannenbank biedt een richtsnoer om betaalbare bouwgronden en een evenwichtige

• Respect voor erfgoed

spreiding ervan mogelijk te maken.

350. Een eigen Roeselaars bouwmeestersprogramma coördineert de diverse stadsontwikkelingsprojecten

en bewaakt de uitwerking van de hieronder beschreven nieuwe stedenbouwkundige instrumenten. De
aangesproken bouwmeesters ontwikkelen tevens streefbeelden voor de publieke ruimte volgens gebied
en functies.
351.

Roeselare heeft de ambitie om de stad te zijn met de eenvoudigste procedures bij het bekomen van
vergunningen en attesten. We zijn koploper inzake doorlooptijden.

352. Er komt een 3D-toets bij het realiseren van nieuwe innames van ruimte. Zo willen we de beschikbare

ruimte efficiënter en duurzamer invullen.
353. Om een sterker afdwingbaar kader mogelijk te maken voor een evenwicht tussen grondgebonden of

meergezinswoningen, waarin ook nieuwe vormen zoals stapel- en schakelwoningen ruimte krijgen,
worden bindende instrumenten uitgewerkt met het oog op kwalitatieve woonontwikkelingen.
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354. We optimaliseren het geïntegreerd proces omgevingsvergunningen en verkavelingen, waarbij de

aspecten uit andere domeinen (mobiliteit, groen, water, wegen, onderhoud, publieke en recreatieve
ruimte) al bij het begin van de vergunningsaanvraag worden afgestemd op elkaar.
355. Een adviserende multidisciplinaire kwaliteitskamer wordt ingezet om externe expertise in te brengen bij

grotere en strategische projecten.
356. We koesteren waardevol bouwkundig erfgoed. Roeselare wil in 2020 onroerend erfgoedgemeente

worden en bereidt de noodzakelijke criteria daartoe voor.
357.

De ‘ABC’-commissie maakt als onafhankelijke denktank met expertise, in zowel de rijke geschiedenis van
onze stad als de architecturale kwaliteit, de oefening welke gebouwen en stadsgezichten we moeten
behouden, aan renovatie toe zijn of een totaal nieuwe invulling kunnen krijgen. Deze lijst moet eigenaars
met een erfgoedvisie stimuleren en inspireren en de stad adviseren bij nieuwe ontwikkelingen.

358. De werking van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) wordt

geoptimaliseerd.

6.3. Ruimtelijk planningsproces
359. We zetten in op de vereenvoudiging van de geldende planologie door optimaal in te werken op de

afwijkingsmogelijkheden voor oudere plannen, zoals aangegeven in de Codex Ruimtelijke Ordening.
360. We optimaliseren het proces voor de opmaak van ruimtelijke plannen met een focus op het voortraject

en een efficiënte keuze van communicatie en participatie.
361. We ontwikkelen een ruimtelijke visie en ontwikkelingskader van de ringstructuur van de grote ring, de

potenties van het buitengebied en de bebouwde ruimte tussen de twee ringstructuren.
362. Het provinciaal initiatief tot toewijzing van bijkomende bedrijventerreinen, zoals beslist door de Vlaamse

Regering in uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wordt lokaal en regionaal opgevolgd.
363. De voorbereidingen worden gestart voor de actualisering van het bestaande Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan en de opmaak van een ‘Beleidsplan Ruimte RSL’.
364. Het landelijk gebied wordt gerespecteerd bij de toepassing van het Gemeentelijk Ruimtelijk

Structuurplan.
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6.4. Infrastructurele versterking

369. Al te vaak wordt de stad geconfronteerd met overdrachten van infrastructuur die ontoereikend, van slechte

365. Een investeringsprogramma wordt opgesteld om noodzakelijke infrastructuurwerken mogelijk te maken

370. We zetten een overlegstructuur op met de verschillende nutsmaatschappijen (De Watergroep, Fluvius,

tijdens deze legislatuur, met inbegrip van het noodzakelijke onderhoud van nuts- en rioleringswerken.

kwaliteit of moeilijk te onderhouden zijn. We maken krachtige afspraken met private ontwikkelaars en
handhaven de gemaakte afspraken consequent.
Milieuzorg Roeselare, MIROM, Telenet en Proximus) om de coördinatie en afstemming van werken
nauwgezet op te volgen.

366. We verzekeren een goede coördinatie van diverse werken onderling (intern en extern, onder meer met

de nutsmaatschappijen) in functie van het beperken van de hinder en kosten.
367.

We verhogen de private betrokkenheid in onderhoud en in projectwerking. Dit begint bij het verhogen
van de betrokkenheid op het niveau van data, informatie en kengetallen.

368. We realiseren volgende prioritaire projecten:

• Heraanleg van invalswegen.
• Aanleg van wegen in slechte staat (Kazandstraat en Spanjestraat).

371.

Een wegenbeheerssysteem wordt ontwikkeld als instrument om op onderbouwde wijze keuzes te
kunnen maken bij de ontwikkeling en prioritisering van projecten en proactief de nodige investeringen in
te schatten.

372. Een kader voor minder hinder, met een minderhinderperimeter, wordt ontwikkeld bij de uitvoering van

wegeniswerken.
373. We passen bij de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen een langetermijnperspectief toe, zodat deze

infrastructuur flexibel kan worden aangepast op nieuwe technische of duurzame ontwikkelingen.

• Herstellingen nutswerken in het kernwinkelgebied.
• Kaaimuren Kanaalzone.
• Aanleg publieke ruimte Roobaertpark (met inbegrip van wegenis Gitsestraat en Honzebrouckstraat).
• Inspelen op meldingen en wijkgerichte vragen.

Inspiratiebeeld Roobaertpark - Woningbouw Lapeirre
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7. Ondernemend en Slim Vooruit
Als handels- en ondernemerscentrum bij uitstek moet Roeselare ook in de volgende
decennia haar positie kunnen handhaven. Het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten,
het stimuleren van jonge talenten, innovatieve bedrijven, vooruitstrevend onderwijs en
ademruimte voor onze lokale handelaars zijn daarvoor de noodzakelijke hefbomen.

7.1. Koningin van de shoppingsteden
374. We zetten verder in op de ambities van het Kernplan,

door de uitdagingen van e-commerce, wijzigende
klantenvoorkeuren, leegstand en bereikbaarheid
krachtig te beantwoorden, met de nodige
financiering. Daartoe wordt een Kernplan bis
ontwikkeld.
375. We passen de bepalingen van het nieuwe Ruimtelijk

Uitvoeringsplan Bruggesteenweg toe om de
handel in de kern van de stad te vrijwaren en de
‘stop’ op nieuwe bijkomende retailwinkels in de
Bruggesteenweg te handhaven en te ontraden op
andere invalswegen. Bij nieuwbouwprojecten buiten
het kernwinkelgebied wordt omzichtig omgegaan
met nieuwe handelszaken.
376. De centrumstraten worden smaakvol

heringericht met bijzondere aandacht voor het
verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat, waar
zowel uitnodigende poorten en een flexibele
‘overkapping’ wordt onderzocht.
We voorzien verder groen in de hoogte (aan
de gevels en bloembakken) en verzorgen een
thematische inkleding per seizoen.
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377.

We zetten in op de esthetiek van onze etalages door het toepassen van ons politiereglement en gerichte
ondersteuningscampagnes.

386. Het terrasvriendelijk beleid wordt verdergezet en geoptimaliseerd, ook in de deelgemeenten, waarbij de

terrasbelasting wordt afgebouwd. De belasting op de herbergen en andere gelegenheden voor vermaak
of consumptie, die na sluitingsuur openblijven, wordt afgeschaft.

378. De maatregelen van Roeselare B(l)oeit om leegstand tegen te gaan en de ‘omni-channel’-benadering

te versterken (ondersteuning en aantrekken van nieuwe winkels, een herijkte versie van ‘Win je Winkel’,
tegengaan van te hoge huurprijzen met een aangepaste leegstandbelasting en wonen boven winkels
stimuleren) worden verdergezet, versterkt en uitgebreid naar de deelgemeenten of specifieke
krachtgebieden (zoals Krottegem). Het kernwinkelgebied wordt hiertoe verder afgelijnd samen met de
handelaarsorganisaties.
379. In toepassing van het Vlaams decreet ‘Fiscale rationalisatie’ bakenen we de gebieden af waarin wonen

boven winkels en het hervormen van leegstaande winkels naar woongelegenheden kunnen genieten
van de vrijstelling van de onroerende voorheffing, waarbij de stad wordt gecompenseerd.
380. Door actief in te zetten op acquisitie om nieuwe winkels aan te trekken (met nadruk op ‘flagship-stores’,

eigen niche-producten en zelfstandige starters) en via het bestaande eigenaars- en ontwikkelaarsforum
verder overleg te plegen, willen we de huidige inspanningen intensifiëren.
We ondersteunen de invulling van leegstaande panden tevens via gerichte alternatieven, zoals een
betere combinatie van horeca en winkels in de winkelstraten, klassieke ambachten en sociale of culturele
invullingen en aandacht voor nicheboetieks.
381. De stad ondersteunt een centrummanager in samenwerking met de handelaarsorganisaties volgens een

transparante beheersovereenkomst.
382. De werking van het horecamanagement en de marktraad worden tevens via beheersovereenkomsten

vormgegeven.

We maken met de jeugd werk
van fijne festivals en trekken
beleving aan om in de horecazaken
ook tijdens de week concerten
te organiseren. Ook in onze
deelgemeenten moet waar nodig
opnieuw horeca aangemoedigd
worden als knooppunt van het
sociale leven.

388. Er wordt gesensibiliseerd voor

toegankelijkere horeca- en
handelszaken.
389. Het verder promoten van Shop & Go, goedkoop parkeren en goede en slimme bewegwijzering maken

Roeselare bereikbaar voor iedereen, waarbij Shop & Go wordt uitgebreid.
390. Verbeteringen voor de circulatie worden nauw overlegd met de handelaars. Om de hinder bij de

combinatie van werken en aangepaste verkeerscirculatie te vermijden, wordt een perimeter bij openbare
werken ingesteld, en de inname openbaar domein gemonitord.
391. Een zichtbare winkelwandel- en toeristische route wordt uitgewerkt, waarbij tevens een esthetische en

functionele update gebeurt van het groot aantal verkeersborden.

383. Slimme digitale borden voor de aanduiding van events en vrije parkings worden ingezet, die ook via de

stads-app raadpleegbaar zijn, met een link naar bestaande loyaliteitsapps van de handelaars.
384. Het systeem van handsfree shoppen met lockers aan de stadsrandparking wordt verder ontwikkeld.
385. Om de stad beter te beleven, wordt geïnvesteerd in nieuwe kwaliteitsvolle en gediversifieerde

evenementen (die zowel verbinding kunnen leggen tussen economische, culturele en sportieve
beleving) en koopacties, gefocust op doelgroepen en centraal aangestuurd via de centrummanager en
de stedelijke evenementencoördinator. Op de pleinen organiseren we tijdens de weekends boeken- of
rommelmarkten.
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392. De citymarketing van de stad wordt verder geprofessionaliseerd via een communicatielab met relevante

communicatiebudgetten en monitoring ervan. Via onze dienst Toerisme worden de recreatieve
mogelijkheden van de stad sterk gepromoot en dit rond onze grote troeven shopping en voeding.
393. We stimuleren het aankoopbeleid van de stad binnen de wettelijke mogelijkheden prioritair bij lokale

handelaars en bestendigen acties als ‘Zaken doen met de stad’. Bij eventuele groepsaankopen voor
specifieke beleidsgerelateerde thema’s worden steeds de lokale handelaars betrokken.
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7.2. De ondernemendste regio van Vlaanderen
394. Het Plan Roeselare Ondernemen (PRO-plan) is een economisch kompas voor de stad dat samen met de

ondernemersorganisaties werd opgesteld en verder moet worden uitgevoerd, volgens de daarin vervatte
4 concrete ambities.

402. In samenwerking met de VDAB, bedrijven, interimkantoren, organisaties gespecialiseerd in opleiding,

begeleiding en werken met doelgroepmedewerkers, het OCMW en het onderwijs nemen we verder
initiatieven om mensen uit specifieke doelgroepen (zoals mensen met een beperking, sociale of
financiële problematieken, verslavingsproblemen,…) te begeleiden en tewerk te stellen in inclusieve
ondernemingen.
403. De nieuwe en grootste West-Vlaamse mastercampus van de VDAB (aan de havenafrit) moet jonge

talenten opleiden voor de bouw en industrie.
404. Met de scholen worden STEM-opleidingen en duaal leren, gericht op de screening van technische

INNOVATIE
395. Om innovatie te stimuleren, focussen we verder op de drie speerpunten van onze stad: de

voedingsnijverheid in onze ‘Vallei van de Voeding’, de gezondheidseconomie en de maakindustrie.
396. Het nieuwe onderzoekscentrum ‘RADar’ in AZ Delta wordt een baken van de vernieuwende

gezondheidscorridor met congresruimtes, oefenlabs en een kenniscentrum om onze
gezondheidseconomie nieuwe sporen te doen ontdekken, in combinatie met de voedingssector.
397.

De maakindustrie in onze stad versterken we met een samenwerkingsverband met ‘Flander’s Make’ en
het uitvoeren van de in het PRO-plan opgenomen maatregelen. De samenwerking met de KULAK,
de UG en de hogescholen VIVES en HOWEST wordt daarom verder uitgewerkt.

talenten en op concrete arbeidsprojecten, ingericht in samenwerking met ARhus. Met aanvullende
ondersteuning van de ondernemersorganisaties starten we een begeleidingstraject voor de opstart van
zelfstandige activiteiten door jongeren.
405. Projecten zoals JOBROAD en RSL For Work brengen sollicitanten in contact met toekomstige werkgevers

door gerichte talentenbeurzen, bedrijfsstages, bedrijfsbezoeken,…
406. Via de webstek talentvoorwerk.roeselare.be wordt een overzicht gegeven van mogelijke arbeidsvragen

en het aanbod, zodat ook op die wijze maximaal informatie verstrekt wordt aan werkzoekenden en
geïnteresseerde werkgevers.
407. Via de Eurometropool zetten we door gerichte marketing in op het aantrekken van werknemers uit

Wallonië en Frankrijk.

WERK
398. De arbeidskrapte in onze streek pakken we aan door concrete opleidingsinitiatieven in samenwerking

met de ondernemersorganisaties, de VDAB en private uitzendkantoren, en dit in een doorgedreven
samenwerking op regionaal niveau, met een trekkersrol voor de stad.
399. Een doorgedreven samenwerking tussen het OCMW en de VDAB wordt opgezet voor het integraal

versterken van kwetsbare werkarme burgers en gezinnen op het vlak van sociale contacten/netwerk,
onderwijs/opleiding, generieke competenties, draagkracht, taal, mobiliteit,… vanuit een geïntegreerd
trajectplan naar werk.
400. De stad neemt de rol op van brugfiguur tussen werk en welzijn. Voor, tijdens en na het aanvatten van

een opleiding of een tewerkstelling bieden welzijnscoaches gerichte ondersteuning aan de werknemer en
werkgever (diversiteit op de werkvloer, taalcoaching,…) in de stad.
401. Anderstalige (arbeids)migranten worden beter en integraal begeleid: rechten en plichten in Vlaanderen,

taalstimulering, huisvesting, onderwijs/opleiding (op de werkvloer), integratie, vrijetijdsparticipatie,… Voor
nieuwkomers wordt een geïntegreerd traject opgesteld om snel in werk en opleiding te voorzien.
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RUIMTE

412.

408. In samenwerking met de provincie ijveren we voor de invulling van de huidige en bijkomende

bedrijventerreinen, met betaalbare bedrijfsunits op maat. Naast het activeren van de bedrijvenzones op
Abele West en Oost, zien we hiervoor mogelijkheden ten noorden van de Ovenhoek, op het Hof ter Weze
en ten zuiden van Abele. We ontwikkelen er duurzame bedrijventerreinen met plaats voor groen volgens
het bomenplan en ontspanning. De reconversie van oude gebouwen langs de Vaart vraagt bijzondere
aandacht.

413. Een vernieuwd bedrijventerreinmanagement per bedrijventerrein, zoals onlangs gestart in de

Ovenhoek, wordt ondersteund door de stad. Zo kunnen we volgende topics gezamenlijk aanpakken: een
bedrijfsinformatienetwerk voor de veiligheid, een gedeeld aanbod van strijkwinkels en kinderopvang, de
vergroening van bedrijvenzones en bepaalde mobiliteitsvragen.

409. De vraag naar ruimte voor en op maat van de dienstensector wordt geïnventariseerd en concrete acties

worden gedefinieerd in samenwerking met de ondernemersorganisaties.

414.

410. Alle informatie omtrent beschikbare nieuwe ruimte voor ondernemingen wordt gecentraliseerd en

duidelijk gecommuniceerd.
411.

Ondernemers begeleiden we proactief doorheen hun ganse vergunningentraject om hen maximale
rechtszekerheid te bieden. De verdieping van het Kanaal aan de Bruanebrug, de uitslibbing van de
kop van het Kanaal, de versterking van de kaaimuren en de oprichting in 2020 van de River Terminal
aan de Schaapbrug maken van ons kanaal opnieuw een sterke vervoersas.

We investeren verder in vlotte mobiliteit naar onze bedrijventerreinen, door de afwerking van het
3A-Knooppunt aan AZ Delta / Accent Business Park / Abele, een multimodale ontsluiting van de stad,
flexibel openbaar en collectief vervoer, het harmoniseren van de venstertijd-regels en de inplanting van
mobipunten (bv. aan de afrit van de E403). We trekken de kaart van alternatieve vervoersmiddelen voor
individueel vervoer door pilootprojecten op te starten om carpoolen te stimuleren.

Voor ondernemers uit de dienstensector en de vrije beroepen moet de recent geheractualiseerde
kantoreninventaris een duidelijke visie en clustering over de stad mogelijk maken, onder meer door
reconversie in de binnenstad en bij de ontwikkeling van de bedrijvenzones langs de grote ring en dit in een
aantrekkelijke architecturale verweving.

415. We promoten onze bedrijvencentra en creëren een peter- en metersysteem voor starters. De

starterssubsidie wordt gemoduleerd met andere erkende opleidingen die voldoen aan de KMOportefeuille.
416. We investeren verder in Roeselare als een bruisende professionele ondernemersstad: met een

acquisitiebrochure om nieuwe bedrijven aan te trekken, de ondersteuning van bedrijvencontactdagen,
bedrijfsbezoeken en de verderzetting van de startersinfoavonden. We onderzoeken de opstart van een
globaal samenwerkplaats-centrum vanuit privaat initiatief.

Simulatie 3A-knooppunt

417.

De huidige KMO-manager van de dienst Economie blijft het eerste rechtstreekse aanspreekpunt voor
onze ondernemingen via het ondernemersloket.

418. We verzekeren een actieve communicatie en participatie voor ondernemingen en betrekken

thematisch de ondernemersorganisaties als een ‘lokaal economisch forum’.
419.

We bevestigen de fiscaalvriendelijke maatregelen voor onze ondernemingen. We schaffen de belasting
op olie- en motorbrandstofpompen af.
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VALLEI VAN DE VOEDING

425. We realiseren het educatief centrum voeding, landbouw en natuur in samenwerking met de provincie.

420. Onze land- en tuinbouw zijn als ‘groententuin van Europa’ toonaangevend. Binnen de Vallei van de

426. In samenwerking met VIVES en de provincie wordt de opportuniteit van een kinderboerderij bekeken.

Voeding ondersteunen we het Agrotopia-initiatief van de REO-Veiling, de opening van de ‘glazen rand’
van Roeselare met 20 ha glastuinbouwzone en het Inagro-onderzoekscentrum in Beitem.

427.

Simulatie Agrotopia - Van Bergen Kolpa Architecten

De aanleg of uitbouw van waterbufferbekkens door en voor de landbouw is dan ook een grote prioriteit
in ons actieplan water. De aanleg van bufferbekkens is al gestart en zal na 2019 verdergaan.
We moeten ook onze land- en tuinbouwers helpen in hun waterbeleid, zoals recent het ter beschikking
stellen van opgepompt water bij bronbemaling. De schattingscommissie, met haar vele vrijwilligers,
blijven we meer dan ooit in tijden van klimaatverandering ondersteunen.

428. De landelijke wegen vragen een goed onderhoud en geven we voldoende breedte met de nodige

uitwijkstroken.

THE NEXT MIDWEST
429. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest lanceerde vanuit de 16 burgemeesters van de

regio in juni 2018 het gemeenschappelijk economisch programma ‘The Next Midwest’. Dit programma
voorziet een gezamenlijke aanpak op vlak van innovatie door projecten rond robotisering en digitalisering
in de maak- en voedingsindustrie en in de zorgeconomie, het efficiënter gebruik van data en technologie,
de realisatie van nieuwe tewerkstelling door de uitbouw van een netwerk permanent leren en het
uittekenen van het bedrijventerrein van de toekomst.

EXPO ROESELARE
430. De site Schiervelde blijft een sport- en evenementensite, waar ook Expo Roeselare verder vorm moet

krijgen als een echte beurssite voor toegankelijke en betaalbare (vak)beurzen zoals de Jaarbeurs, de
landbouwbeurzen, de bouwbeurs en private initiatieven.

421. Met Flanders Food, de provincie West-Vlaanderen, VIVES en de Technisch Universitaire Alliantie

onderzoeken we de mogelijkheid voor een innovatief onderzoekscentrum rond voeding en nieuwe
duurzame teelttechnieken in de Ovenhoekzone, waar ook 10 ha gronden worden gereserveerd door de
West-Vlaamse Intercommunale voor vernieuwende bedrijven in de voedingssector.

431.

Er wordt onderzocht hoe in een consortium de exploitatie van de Expo kan worden uitbesteed en hoe
betere synergieën kunnen worden gevonden tussen de diverse horeca-activiteiten op de site en de
sportbeleving.

422. Het Huis van de Voeding-Ondernemerscentrum wordt verder geheroriënteerd als ruimte voor

innovatieve starters, coworkingzone en fabriek van de toekomst ‘voeding’ (opleidingsatelier voor de
voedingssector, joblabo voeding, foodlab, sensorisch labo, kennissteunpunt voeding en leskeuken).
423. We stimuleren ‘smarter farming’ samen met Inagro en Agreon.
424. We ontwikkelen stimuli om initiatieven in het kader van de korte keten en stadslandbouw te

ondersteunen. In het kernwinkelgebied openen we vitrines met streekproducten.
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7.3. Roeselare ontdekken

438. We versterken de toeristische structuur zoals de Bierfietsroute, 200 jaar Brouwerij Rodenbach,…

geadviseerd vanuit de klankbordgroep toerisme en het netwerk van professionelen rond toerisme.

Toerisme geeft ons de kans om het beste van onze stad te tonen en veel bezoekers naar de stad te lokken.
Toerisme Roeselare zet in op KOERS en fietstoerisme, shopping en tof winkelen, stad van de Voeding,…
zodat Roeselare zich als echte belevingsstad kan profileren. We verbreden en versterken onze attractiepolen,
ontwikkelen nieuwe kansen en zorgen voor een sterke promotie en uitstraling in samenwerking met Toerisme
Leiestreek.

439. Onze promotie loopt op een viertalige website toerisme roeselare/visitroeselare.be en is gestroomlijnd

met Westtoer en Toerisme Vlaanderen.
440. Het toerismebeleid wordt ondersteund met een grotere focus op registratie en digitalisering, in het

bijzonder in functie van de verdere ontwikkeling van KOERS.

432. KOERS wordt de uitvalsbasis voor een sterke toeristische marketing rond Roeselare, als stad van de

Wereldkampioenen. We ondersteunen talrijke fietsevenementen.
433. We verbreden de bestaande infrastructuur voor toerisme door een betere positionering op het gebied

van kunst, met het Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie met tijdelijke tentoonstellingen zoals ‘Fier op
Roeselare’ en internationaal erkend talent. De Tramstatie wordt gerestaureerd. Het Klokketorenmuseum
krijgt verder vorm.
434. Het Bergmolenbos krijgt een uitkijktoren, een

toeristische hotspot voor jonge gezinnen die vanuit
deze sprookjestoren de wezens en verhalen van het
bos, het Rumbekekasteel, de dieren en de natuur
willen ontdekken.
435. Bij de nieuwe recreatieve zone in het Stadspark

(Geitepark) wordt een aanlegsteiger voorzien voor
private bootjes.
436. We zorgen voor een groot cultureel toeristisch

stadsevenement rond Albrecht Rodenbach.
437.

Het concept Ontdek Roeselare, Toerist #VANRSL
is de basis voor een groei- en marketingplan voor
onze stedelijke en private musea en een generatie
toeristische ambassadeurs #VANRSL.

Simulatie uitkijktoren - atelier VIK i.s.m.
AE Architecten en BACK architectenbureau
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7.4. Slimme stad

KWALITEITSVOL ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST
447. We koesteren ons onderwijs, evenwichtig gespreid over de stad, met respect voor het DNA en de

ARHUS VERBINDT KENNIS(SEN)

geschiedenis van elke school, maar klaar voor de toekomst. De stad erkent uiteraard de autonomie van
de vrije netten in het secundair onderwijs, maar vindt het belangrijk dat secundair onderwijs evenwichtig
over de stad behouden blijft, de verschillende scholen hun historische eigenheid kunnen bewaren en
samenwerkingen kunnen bogen op een breed draagvlak tussen scholieren, ouders, leerkrachten en
directies.

Kenniscentrum ARhus blaast in 2019 vijf kaarsjes uit en verstevigt haar werking op lokaal en bovenlokaal vlak
met een uitstekende bibliotheekwerking en een toekomstgerichte en levensbrede projectwerking.
441. Op het vlak van collectievorming wordt gewerkt naar een verder gericht aanbod en het bekend maken

van de digitale collectie, informatiebemiddeling (infopunten, chatbot, Kennismakers Professional en
Junior, klasbezoeken, Digihelden, het project SIREE,…).

448. De stad engageert zich verder in haar inrichtende rol bij het stedelijk onderwijs en neemt haar

regisseursrol voor het flankerend onderwijsbeleid ten opzichte van de andere onderwijsnetten
op vanuit de visie dat alle scholen en kinderen, ongeacht de schoolkeuze van de ouders en het type
onderwijsnet, alle kansen dienen te krijgen voor hun ontwikkeling binnen de ‘brede school’.

442. Pilootprojecten worden opgezet rond de antennewerking (KIDZ Rumbeke en infopunt Dementie in WZC

Ter Berken) en nieuwe STEM-antennes in de Roeselaarse scholen. De ARhus-antenne in RADar maakt
een integrerend deel uit van het Leer- en Innovatiecentrum van AZ Delta. Tevens neemt ARhus een rol
op bij de verdere uitbouw van de heroriëntering van het Oud Gemeentehuis te Rumbeke en het nieuwe
wijkhuis te Beveren in samenwerking met de stad en het Zorgbedrijf.

449. Het organisatiemodel van het stedelijke onderwijs wordt bevestigd.
450. We ondersteunen vanuit onze regierol sterke stadsprojecten vanuit De Spil, ARhus, het Zorgbedrijf,

BIE, het OCMW,… als kansen aan scholen. Een professionele aanpak en een beter afstemmen en
stroomlijnen van thema’s en projecten naar onderwijsinstellingen is nodig. We bouwen verder aan de
netwerkplatformen waar alle partners rond school, welzijn en vrije tijd elkaar ontmoeten.

443. De programmatie geeft aandacht aan stadsprojecten (Broodje ARhus, Kennismakers, ARhumenten,

Transformers,…), doorlopende leerlijnen en het kleuter- en lager onderwijs (STEMPACT, Techniekacademie, Junior Techniekacademie, Kennismakers Jr., Helden en Schurken,…), het middelbaar onderwijs
(Bibster) en het hoger onderwijs (Tera, CRM, Smart Room,…), inclusie (praattafels, e-inclusieproject ’t Hof
van ’t Henneken,…) en gezondheidsvaardigheden (Herstelacademie, Mantelzorgcafé,…).
444. In de bovenlokale werking is ARhus trekker van het regionaal samenwerkingsverband Broere en wordt op

Europees vlak het SIREE-project, het Erasmus+-project UTURN en REVIVAK vormgegeven.
445. Met het Ondernemerscentrum, de VDAB en de ondernemersverenigingen worden projecten opgezet in

het kader van de economische ontwikkeling van de stad.
446. Tenslotte wordt ARhus betrokken bij de definiëring van het nieuwe Muziekcentrum TRAX samen met

De Spil en het culturele middenveld.

451.

In het flankerend onderwijsbeleid wordt een professionele project- en procesondersteuning
ontwikkeld vanuit de stad en haar partners rondom diverse onderwijsthema’s, onder meer
door gedeelde communicatietools (online schoolplatform). We denken hierbij aan thema’s als
duurzaamheid (klimaatschool, waterbewuste school, fietsschool,…), arbeidsmarkt (duaal leren,
portfolio- en competentiebeheer,...), gezondheid (weerbare school), kwetsbare groepen, veiligheid en
vrijetijdsparticipatie.

452. Brugfiguren voor basis- en bijzonder onderwijs scheppen kansen voor kinderen en verbinden ouders,

onderwijs-, welzijns- en vrijetijdsactoren. Scholen bepalen zelf hun projecten binnen het programma
‘Elk kind telt’, krijgen steun van de stad en beoordelen de resultaten van de werking in overleg met
de stad.
453. De stad organiseert een aanvullend competentieversterkend aanbod voor kinderen, jongeren en

volwassenen om schooluitval tegen te gaan en participatie aan het onderwijs te stimuleren (taalstimulering
Nederlands, verkeerseducatie, technologische en technische STEM-programma’s zoals Techniekclub en
Joblabo,…), studieondersteuning aan te bieden (samen studeren, huiswerkklassen, studiebegeleiding,
steun aan time-outwerking voor spijbelaars,…), ‘time-outwerking’ in het basis- en secundair onderwijs
(aanbod van bemiddeling of hersteltrajecten na schorsing, schooluitval,…) te voorzien.
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454. We zetten in op netoverschrijdende sensibilisering rond armoede, schoolfacturen en

kostenbeheersend schoolbeleid. Projecten die (kans)armoede tegengaan, worden na evaluatie
structureel en geïntegreerd ingebed. Het charter ‘Wonderwel’ wordt uitgebreid en gevalideerd naar het
secundair onderwijs vanaf 2023. Deelsystemen voor schoolmaterialen (zoals ‘Computer in je rugzak’)
worden verder gestimuleerd.
455. De stad brengt partners samen bij de ontwikkeling van een evenwichtige capaciteitsuitbreiding van

lagere scholen in overleg met de onderwijsnetten.
456. Overleg tussen scholen zorgt voor duidelijkheid en gelijke behandeling van scholen en kinderen.

We stroomlijnen onze netoverschrijdende overlegplatformen zoals LOP en OOR van en
naar onderwijsinstellingen, ook naar het hoger onderwijs. Er komt een netoverleg over
volwassenenonderwijs en naschoolse vorming. Deze platformen kunnen tevens een signaalfunctie
vervullen naar de Vlaamse overheid in functie van brede leef- en leeromgevingen.
457.

ROESELARE STUDENTENSTAD
462. Het hoger onderwijs in onze stad biedt grote opportuniteiten tot samenwerking en innovatie, waardoor

Roeselare zich als een slimme studentenstad kan ontbolsteren.
463. Met VIVES en de VABI worden samenwerkingen opgezet, met input van kenniscentrum ARhus, terwijl ook

de banden met HOWEST, de KULAK en de RUG worden versterkt in het kader van ‘slimme stad’-projecten
en de ‘Vallei van de Voeding’, waardoor ook nieuwe studierichtingen kunnen worden aangetrokken naar
Roeselare en de huidige opleidingen worden versterkt.
464. We optimaliseren het vrijetijds- en belevingsaanbod in de stad voor studenten in samenwerking met de

horeca, De Spil, TRAX, ARhus en onze sportvoorzieningen.

We stimuleren de netwerkschool: met goede interactie tussen de buurt en organisaties, die zijn
speelplaatsen openstelt buiten de schooluren en het duaal leren stimuleert in samenwerking met onze
Roeselaarse bedrijven.

458. Netoverschrijdend worden maatregelen genomen om tot gelijke kansen en ‘diversiteit in evenwicht’ te

komen.
459. Een ruimer aanbod van buitenschoolse taalverwervings- en taalstimuleringsinitiatieven voor kinderen

en jongeren wordt opgezet in partnerschap met scholen of op gerichte plaatsen.
460. De plannen voor de nieuwe sportzaal en de herlokalisatie van de kinderopvang op de site SBS De Brug

worden uitgevoerd.

TALENTVOL KUNSTONDERWIJS
461. Voor de site De Spil wordt een concreet beleidsplan opgemaakt voor een kunstensite in samenhang met

het Masterplan De Spil.
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SMART CITY COMMUNITY RSL

468. We maken werk van de inschakeling van nieuwe digitale mogelijkheden en modi om de inwoners, de

verder samen in de opgestarte Roeselaarse ‘Smart City Community’-expertenwerkgroep, met
bedrijfsleiders, vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorg in begeleiding door IMEC voor de stad,
rond een zestal focus-ambities:

huidige gebruikers en de toekomstige nieuwe inwoners en gebruikers van de stad actief te informeren
en met hen interactief te communiceren. De stad bewandelt hierbij verschillende sporen waarbij een
maximaal hergebruik van bestaande data en het aanmaken, beheren en versturen van informatie centraal
georganiseerd wordt, met de bedoeling om deze informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en
op de juiste wijze bij de inwoners en gebruikers te krijgen.

• Slimme mobiliteit: het verzamelen van data en de inzet ervan voor dynamische verkeersgeleiding
naar het centrum toe, slimme verkeerslichten in functie van het optimaliseren van de verkeersstromen,
online zicht op parkeergebruik, datageneratie van camera’s,…

Deze nieuwe digitale mogelijkheden zullen onder andere bestaan uit vaste en mobiele LED-borden voor
zowel recreatieve als informatieve doeleinden, interactieve informatiezuilen met mogelijkheden tot
dienstverlening en toepassingen bruikbaar op mobiele en vaste apparaten (RSL-app,…).

465. Als ‘smart city’ brengen we het netwerk met 20 innovatieve voortrekkers rond slimme technologie

• Slimme voeding en gezondheid: het innovatieplatform waarbij zowel ARhus als RADar (het
innovatielab van AZ Delta) rond specifieke toepassingen werken: stadslandbouw, tuinbouw,
hergebruik van restwarmte en residu’s in water voor stadslandbouw, blockchain in de voedingscyclus,
gezondheidsapps, stimuleren van de app ‘Too Good To Go’,…

469. Samen met de Eurometropool, Midwest, de WVI en private partners organiseren we een Smart City Event

dat specifiek focust op kleine en middelgrote steden binnen onze regio en provincie.

• Slimme waterbeheersing: het project om in samenwerking met Midwest en de provincie
waterbeheersing preventief (via sensoren) en reactief te benaderen, managen van regenwater,
hergebruik van water,…
• Slimme luchtkwaliteit en klimaat: de initiatieven die in het kader van het Klimaatplan verder worden
uitgewerkt
• Slimme dienstverlening: initiatieven om vanuit de stad de dienstverlening nog gebruiksvriendelijker te
maken voor de Roeselarenaar, het uitwerken van een digitaal informatieplatform voor de stad, chatbot
‘Bertje’,…
466. Het glasvezelnetwerk wordt verder uitgebouwd. Roeselare wil ook pionieren in het 5G-netwerk.
467. De stad combineert slimme energie en infrastructuur. Enerzijds door slimme meters en het aanpakken

van het eigen stadspatrimonium inzake slim facilitair beheer. Anderzijds door zoveel als mogelijk met
externe partners te ijveren voor de verdere uitbouw en het gebruik van het warmtenet en actief op zoek te
gaan naar locaties en mogelijkheden om energiegrids (productie, verbruik en stockage) op te zetten.
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8. Vooruit met onze Deelgemeenten
Roeselare is uiteraard ook Beitem, Beveren, Oekene en Rumbeke.
We formuleren krachtplannen voor onze wijken en deelgemeenten
in samenspraak met de inwoners via gerichte wijkparticipatie.

8.1. Beitem
470. In Beitem willen we bij de nabestemming van de kerk en

kerkomgeving kwaliteitsvol onderwijs combineren met een
gemeenschapszaal en vergroening.
De studie om de verkeersveiligheid rondom de school
(zebrapaden, fietspaden, voetpaden,…) te verbeteren, werd
heel recent afgerond door de Vlaamse Regering en dient nu
te worden uitgevoerd in overleg met de school en de ouders,
waarbij we verder inzetten op gerichte snelheidscontroles
op de wegen in Beitem waar dit nodig is en het zwaar
vrachtverkeer vermijden door woonbuurten.
We vrijwaren de leefomgeving van Beitem tegen hinderlijke
inrichtingen. We nemen met initiatieven naar het voorbeeld
van ‘Roeselare B(l)oeit’ concrete maatregelen om de lokale
economie in Beitem te versterken. De waterbeheersing pakken
we aan rondom de Babilliebeek en de Sint-Godelievebeek.

108

- Vooruit met onze Deelgemeenten -

- Vooruit met onze Deelgemeenten -

109

8.2. Beveren
471.

8.3. Oekene

De komst van een nieuw ontmoetingscentrum in Beveren moet voor een echte ‘link’ tussen de
Beverenaars zorgen en moet een moderne en open accommodatie voor de Beverense verenigingen
verzekeren. Voor onze senioren wordt de inrichting van een nieuwe woonzorgzone in het ruimtelijk
planningsproces gefaciliteerd.
De kernversterking van Beveren wordt afgestemd in ontwikkeling met een groene en kwaliteitsvolle
invulling van het bedrijvenpark, waarbij we ook de lokale economie ondersteunen naar het voorbeeld
van ‘Roeselare B(l)oeit’. Verkeersveiligheid blijft een prioriteit in Beveren, met gerichte en mobiele
snelheidscamera’s en veilige fietspaden.

472. We koesteren de dorpse sfeer en het dorpse uitzicht van Oekene, na de in de vorige bestuursperiode

gerealiseerde heraanleg van de kern. We zetten verder in op verkeersveiligheid langsheen de SintElooiswinkelstraat en de schoolomgeving.
Het centrum wordt met gerichte ingrepen vergroend. Met de komst van AZ Delta realiseren we verder de
groenverbinding zodat Oekene een rustige woonomgeving kan blijven, waarbij woonuitbreiding beperkt
wordt.
De sport- en recreatiesite nabij de Ark krijgt vorm.

De inrichting van bufferbekkens nabij de Krommebeek (bedrijvenpark Beveren), Haagdoornbeek
(Duivigestraat Beveren), Liebeek (Beveren, buiten ring), de uitbreiding van de 3 bestaande bufferbekkens
(Kapellebeek – Baertsdreef / Kapellebeek – Vloedstraat) en de versnelde aanleg van het Krommebeekbos
vergroenen Beveren verder en wapenen ons tegen wateroverlast.
Inspiratiebeeld Krommebeekbos - BUUR CVBA
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8.4. Rumbeke
473. Verenigingen vinden een thuis in het oud gemeentehuis als een wervende bijenkorf samen met ARhus.

Een doordacht parkeer- en circulatieplan wordt opgesteld in overleg met de Rumbekenaars
en handelaars, zodat ook bij drukbezochte voorzieningen (voetbal, hockey- en rugbyclub,
schoolomgeving,…) veiligheid, parkeercomfort en respect voor de omwonenden wordt gecombineerd
met trage verbindingswegen en een veilige schoolroute.
We besteden aandacht aan een vergroenende verfraaiing van het centrum, waar de jeugdbewegingen
welkom zijn. In de nieuwe woongebieden maken we werk van speelruimte, terwijl het Bergmolenbos
versneld wordt aangelegd met een uitkijktoren, een fiets- en wandelnetwerk en ruimte voor
jeugdactiviteiten. Het educatief centrum voeding, landbouw en natuur wordt in samenwerking met de
provincie ingericht.
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9. Vooruit met een open Stadhuis
Een bereikbare en betrokken dienstverlening, sterke samenwerking
tussen beleid en administratie en een financieel gezond beleid zijn de
prioriteiten om de werking van de stadsdiensten uitmuntend te maken.
We vertrekken hierbij vanuit een goed en behoorlijk bestuur.

9.1. Dienstverlening
Onze dienstverlening stelt de burger centraal, door via diverse kanalen bereikbaarheid en integrale
dienstverlening te organiseren, met uniforme servicenormen, waarbij de contacten met de Roeselarenaar zo
eenvoudig mogelijk en voor de stadsmedewerkers maximaal efficiënt kunnen plaatsvinden.

474. We willen dit comfort verder verhogen door een nieuw stadskantoor te realiseren: nog eigentijdser

en volledig ingericht ten dienste van de Roeselarenaar. Het nieuw stadskantoor zet in op een
zelfbedieningszone en snelbalies voor eenvoudige producten, terwijl maximaal ruimte wordt voorzien
voor persoonlijke aandacht en ondersteuning in steeds meer complexe dossiers en vragen.
475. De stadsmedewerkers worden opgeleid als echte klantenadviseurs die over inlevingsvermogen

beschikken, oplossingsgericht handelen en betrokken zijn in de relatie met de burger.
476. Voor specifieke klachten wordt de ‘ombudsdienst’ van de stad beter bekend gemaakt.
477.

We bouwen tevens het digitaal stadskantoor verder uit, waarbij de Roeselarenaar 24/7 in staat wordt
gesteld om zoveel mogelijk zijn contacten met de stad zelf en online te regelen. Deze dienstverlening
wordt betrouwbaarder, gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt.

478. Voor elke inwoner wordt een persoonlijk en interactief digitaal portaal ontwikkeld volgens het ‘only once

principe’, waardoor je slechts eenmaal je gegevens dient door te geven aan de stadsdiensten. Zo kan de
burger persoonlijke gegevens, over de overheidsgegevens heen, gemakkelijk zelf beheren door aansluiting
bij het Burgerprofiel.
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479. We gaan na of de blockchain-methodologie (het centraliseren en verbinden van gegevens om de

dienstverlening beter te maken) een meerwaarde kan betekenen, in samenwerking met andere (Europese)
overheden.
480. We drijven de administratieve vereenvoudiging door met heldere en toegankelijke formulieren.

Een digitaal KMO- en handelaarsportaal bevordert de uitwisseling van informatie tussen ondernemers
en handelaars en zorgt voor een snelle geautomatiseerde afhandeling van bepaalde aanvragen.
481. Het succesvolle meldpunt 1788 wordt nog meer een permanent bereikbaar eerstelijnsaanspreekpunt.
482. We faciliteren nieuwe technologieën (chat, robot, video,…) om de dienstverlening te versterken. De

helpdesk vanop afstand (via telefoon) wordt hoe dan ook behouden als vangnet en garantie voor de
Roeselarenaars die niet voldoende vertrouwd zijn met digitale diensten.
483. We reorganiseren de mogelijkheden om op afspraak langs te komen resoluut vanuit een klantvriendelijk

burgerperspectief.

9.2. Communicatie
484. De communicatie van de stad wordt aangescherpt door een gerichte communicatiematrix,

doelgroepanalyse, bereik- en effectiviteitsmetingen en projectcommunicatie vanuit een versterkte
communicatiedienst, die ook sterker inzet op beeld- en digitale communicatie.
485. Het persbeleid wordt verder geprofessionaliseerd.
486. Het stadsmagazine wordt aangevuld met een tweemaandelijkse vrijetijdskalender, zowel in drukvorm

als digitaal, waar de verenigingen hun aanbod kosteloos in kenbaar kunnen maken.
487. Op zichtbare plaatsen binnen de stad wordt LED-communicatie geïnstalleerd voor publieke

boodschappen (veiligheid, mobiliteit,…) en publiciteit rond stadsevenementen en -projecten in
samenwerking met private partners.
488. Er komt een heldere afstemming inzake de communicatiestrategie van diverse interne partners van de

stad (KOERS, SASK, STAP, De Spil, ARhus, Zorgbedrijf,…) en specifieke diensten (Toerisme).
489. We zetten onze sterke communicatie met

bewonersbrieven bij werken of evenementen verder
en investeren in doelgerichte communicatie per
deelgemeente en wijk.
490. Het merk ‘#VANRSL’ wordt verder behouden als

Bel GRATIS 1788

koepelcommunicatie, met een ambassadeursnetwerk
en wervende merchandising.

Mail 1788@roeselare.be
Surf www.1788.be
WhatsApp 0499 92 1788
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9.3. Financieel meerjarenplan

9.4. Hedendaags personeelsbeleid

491. Roeselare beheert de uitgaven en inkomsten als een goede huisvader. Na het kerntakendebat

495. Het personeelsbeleid van de stad vertrekt vanuit een hedendaagse professionele competentiecultuur,

in de voorbije bestuursperiode, wordt verder ingezet op de juiste middelen voor de juiste
verantwoordelijkheden van de overheid.
Essentieel is dat Roeselare als stad niet alle dienstverlening zelf organiseert, maar meer samenwerkt en
faciliterend optreedt. Het kan niet de bedoeling zijn dat activiteiten die door eigen diensten of raden inzake
sport-jeugd-cultuur worden georganiseerd de vrijwillige inzet van het verenigings- en ondernemingsleven
overnemen.
492. De belastingen worden niet verhoogd.
493. We stellen een doordacht meerjarenplan op voor onze investeringen, exploitatie en personeelsuitgaven.
494. De gratis afgifte van identiteitskaarten en rijbewijzen wordt als dienstverlening aan de Roeselarenaar

verdergezet.

waarbij psychosociaal welzijn, flexibiliteit, collegiale waardering van talent, perspectief en een gezond
evenwicht tussen werk en privé voorop staan.
496. Het Human Resources-plan houdt rekening met een evaluatie van aanbevelingen inzake

psychosociaal welzijn, organisatiestructuur, loopbaanplanning, vlindermedewerkers en een realistisch
aanwezigheidsbeleid.
497.

Een werklastmeting/capaciteitsplanning ondersteunt de haalbaarheidstoets van de diverse
verantwoordelijkheden en opdrachten.

498. Duidelijke werk-, plannings- en omgangsafspraken binnen de organisatie en ten opzichte van het

stadsbestuur verzekeren een stabiele werkomgeving.
499. Door verder werk te maken van kennismanagement, leiderschaps-, teamontwikkeling en coaching,

flexwerk, Fit4Work en een open feedbackcultuur wordt een sensibiliserende en gezonde werkomgeving
gecreëerd.
500. We versterken de attractiviteit van Roeselare als werkgever door ‘Employer Branding’ en het bewaken

van diversiteit en genderevenwicht op de verschillende niveaus van het personeelsbestand.
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