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ADRES 
 
Stationsplein, 8800 Roeselare 
  

OMSCHRIJVING 
 
Het plein is geschikt voor grootschalige evenementen.  
  
Door de heraanleg en verkeersvrij maken van dit plein wordt de verbinding tussen 
Krottegen en centrum(straten) van Roeselare vlotter en ook zichtbaar. 
  
Een prominente rol is toegewezen aan het opgefriste stationsgebouw en de 
talrijke horecazaken.  
  
Het plein heeft een dubbel dna:  
 

• Een kindvriendelijk karakter door de aanwezigheid van (speel)fonteinen en 
"zomerspeelplaats (periode na de batjes tot eind september). 

 

• Een sportief karakter door de aanwezigheid van de sportkooi en 
fietsverhuur via Eco-Velo. 

 

  
  

 
1 1 Deze specifieke pleinenfiche dient gelezen te worden in combinatie met de algemene pleinenfiche 



OPPERVLAKTE 
 
De totale oppervlakte van Stationsplein is ongeveer 4200 m². Het niet overdekte stuk 
aan de kant van de Gasstraat, inclusief fonteinzone.  
  
De ondergrond van grote betontegels met beperkte belasting volgens technische fiche. 
Zware structuren op de zone van de waterspuitkopjes zijn verboden.  
  
De zomerterassen van de horeca, de zomerspeelplaats, de zichtlijnen van de 
politiecamera's, de verzinkbare paaltjes, oprijmogelijkheden en toegankelijkheid van het 
hotel zorgen ervoor dat er goed over de inplanting van een evenement moet worden 
nagedacht. 
  

BEPALINGEN ROND MUZIEK/GELUID 
 

• Vergunde muziekactiviteiten op dit plein zijn toegestaan tot maximaal 01u30. 

• Het maximale geluidsniveau op dit plein beperkt zich tot maximaal 100 

dB(A)LAeq60min. 

• Verplicht meten en registeren bij optredens. De geregistreerde gegevens 

worden bijgehouden door de organisator en ter beschikking gesteld op 

aanvraag van de stad. 

• Eventueel mag ook een geluidsbegrenzer gebruikt worden bij een DJ-set. De 

geluidsbegrenzer wordt correct geïnstalleerd door een professioneel 

geluidstechnicus.  

• Indien louter DJ-sets wordt het volume met de muziekvergunning eventueel en 

naar gelang de situatie beperkt tot 95 dB(A)Laeq15min. 

Er gelden voor dit plein momenteel geen restricties naar het aantal evenementen cfr. 
het puntensysteem voor hindergevoelige pleinen. 
 
Door de vele activiteiten op het plein wordt hier extra aandacht gegeven aan de 
communicatie met de bewoners ivm het geluidsoverlast.  
 
Voor bepaalde evenementen wordt gekozen om de afspraken vast te leggen via een 
burgemeesters besluit, bijvoorbeeld in de kerstperiode.  
  

REFERENTIEACTIVITEITEN  
 

• E.K. voetbal op groot scherm 

• Roeselswing 

• Kermissen  

• Batjesactiviteiten 

• Losse muziekoptredens 
 

STAKEHOLDERS 

 
• Openbare vervoersmaatschappij: De lijn en NMBS 

• Organisatoren van de zomerspeelplaats 

• Taxi: hebben een vaste wachtplaats, soms worden andere plaatsen toegewezen 
ifv evenementen  

onenote:#Technische%20fiche%20-%20Stationsplein&section-id={E4209CAD-D732-426B-82C5-D2F1154C839D}&page-id={4F5D8C4E-FEC2-417C-9E3C-80798F014782}&end&base-path=https://stadroeselare-my.sharepoint.com/personal/hermen_six_roeselare_be/Documents/pleinenfiches/Stations


• Ondernemers en horecazaken op het plein met hun eigen wensen, 
geruggesteund door vzw Shopping & Centrum Roeselare  

• De bewoners 

• De gebruikers van het plein: scholieren, werknemers die hun (middag)pauze 
benutten op het plein 

• Ingang Parkhotel (inrijden via H. Consciencestraat)  

• Politiezone: vaste cameraopstelling en gevolgen voor opstelling events  
  

BEREIKBAARHEID 

 
Met de bus: Zowat alle streek- en stadslijnen worden vanuit de bushaven bediend.  
 
Met de trein: Treinstation op het plein. 
 
Met de wagen: Ondergrondse parking voor 550 wagens (B-parking). Hoofdingang 
Beversesteenweg & Jules Lagaelaan. Hoogte 2,10 m.  

 

TOEGANKELIJKHEID 

  
• In het station zijn er toiletten die ook aangepast zijn aan mensen met een 

beperking.  

• Er zijn 16 plaatsen voor mensen met een beperking in de ondergrondse parking.  

• TIPS BIJ EVENEMENT 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN & BIJZONDERHEDEN 

 
Het plein is beperkt toegankelijk voor voertuigen. Er zijn twee verzinkbare paaltjes 
voorzien. Één paaltje bevindt zich aan de toegang van de Hendrik Consciencestraat en 
het andere paaltje aan de Gasstraat. 
  
De verzinkbare paaltjes aan de Gasstraat zijn enkel te gebruiken door hulpdiensten.  
  
Tussen 6 u. en 11u30 in de voormiddag kunnen voertuigen van leveranciers het plein 
oprijden via de Hendrik Consciencestraat. Buiten deze tijdstippen of voor klanten van 
het hotel is het mogelijk om het plein via de verzinkbare paaltjes op te rijden. Deze 
toegang wordt voor evenementen geregeld via de vergunning aan te vragen via het 
evenementenloket. 
  
Opgelet: je wordt beboet als je het plein afrijdt via de busparking van de lijn. De 
toegang via de Ooststraat is verkeersvrij en dus ook niet toegelaten, ook als je via die 
weg aan- of afrijdt, riskeer je een boete.  
  
Er zijn afspraken met hulpdiensten om de zichtbaarheid van de politiecamera's te 
garanderen (zie plan2). 
 
Hou bij de inplanting van een evenement rekening met de fietsers die het plein kruisen. 
Het is aangewezen om ze rond het evenement te begeleiden voor de veiligheid van de 
bezoekers en de fietsers.  

https://www.itools.events/images/documenten/Brochure_festivals_low-res.pdf


AANTAL EVENTS IN EEN REFERENTIEJAAR 

 
• Optreden/muziek: 15 

• Promotie: 14 

• Speelimpuls: 5 

• Sport: 4 

• Kermis/batjes/carnaval: 4 

• Herdenking: 1 

• Festival: 1 

• Andere: 6 
 
TOTAAL: 50 

  

POLITIECAMERA'S 
 

• Sportkooi 

• Einde Gasstraat (Kortparkeerzone) 

• Einde Ooststraat 

• Fietshelling 

• Rond Bus haven 

  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
• 3x  CE125A, teller 100A 3x400V+N 

• 1x Powerlock 250A, teller 200A 3x400V+N 
  
  



PLAN  

 

 


