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Bijlage 2 van het Kernplan 2:  
Data & analyse

Data en analyse 

In het najaar van 2019 heeft de Stad Roeselare een uitgebreide omgevingsanalyse opgemaakt. Deze data-
analyse was nuttig voor de opmaak van het Meerjarenplan en geeft ook een blik op de verbinding tussen 
verschillende beleidsdomeinen. 

Voor het Kernplan 2 werd teruggegrepen naar deze omgevingsanalyse. Het Kernplan 2 baseert zich op de 
economische cijfers uit de analyse én houdt ook rekening met flankerende indicatoren. 

Deze analyse bestaat dus uit diverse indicatoren, onderverdeeld in vier grote categorieën:

• Economische indicatoren 

• Indicatoren voor de fysieke inrichting en bereikbaarheid 

• Indicatoren voor de belevingswaarde

• Indicatoren voor de demografie

De omgevingsanalyse die voor deze bijlage gebruikt wordt, is de omgevingsanalyse voor het volledige 
grondgebied van Roeselare en niet enkel voor het Kernwinkelgebied. Toch zijn deze cijfers erg nuttig voor de 
evaluatie van de trends en opportuniteiten in het Kernwinkelgebied. Diverse data werden waar nodig verregaand 
bestudeerd. 

Uiteraard zal de data- en impactanalyse van de periode na corona ook verder gemonitord worden bij de 
uitvoering van de verschillende acties uit het Kernplan 2.
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Economische indicatoren 

Tevredenheid over shopping-, winkelvoorzieningen en horeca

In een kernversterkend beleid voldoet het winkelaanbod aan de noden van de shopper. Een goede indicator 
hiervoor is de tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen.

Als we kijken naar het aandeel inwoners dat tevreden is, dan zien we dat Roeselare het beter doet dan de 
andere centrumsteden (86% t.o.v. 92%). Zowel Kortrijk (87%), Brugge (89%) als Oostende (88%) scoren lager dan 
Roeselare. Het verschil is nog veel opvallender als we kijken naar het gemiddelde van Vlaanderen (63% t.o.v. 
92%). 

De tevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen is sinds 2008 tot 2014 gedaald van 95,9% naar 
91,6%. In 2017 is de tevredenheid terug gestegen naar 92,4%. 

Figuur 1: Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen (bron: Stadsmonitor 2017)
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Naast winkelen is ook horeca een belangrijke trekpleister binnen het kernwinkelgebied. De indicator 
‘tevredenheid over uitgaansgelegenheden, restaurants en eetcafés’ geeft hier meer duiding over. Roeselare doet 
het beter dan gemiddeld. Het gemiddelde van de centrumsteden is namelijk 88% voor restaurants en eetcafés 
en 76% voor uitgaansgelegenheden. Roeselare scoort respectievelijk 92% en 83%.

Over de tevredenheid over uitgaansgelegenheden: we zien dat dit gestegen is in 2017 t.o.v. 2008 met 0,7%. De 
tevredenheid van restaurants en eetcafés is gelijk gebleven. Het aandeel van de bevolking dat tevreden is over 
het aanbod aan uitgaansgelegenheden is lager dan de tevredenheid over restaurants en eetcafés (2017).  

Figuur 2: Tevredenheid over uitgaansgelegenheden, restaurants en eetcafés (bron: Stadsmonitor 2017)



4 - Bijlage 2 van het Kernplan 2 - 

Winkelvloeroppervlakte en evolutie

De winkelvloeroppervlakte (WVO) van Roeselare is aanzienlijk groter in vergelijking met het West-Vlaamse 
niveau. In 2019 bedroeg de vloeroppervlakte in Roeselare 3.558 m² per 1.000 inwoners, op West-Vlaams niveau 
betrof dit maar 2.353 m² per 1.000 inwoners. Doorheen de jaren zien we lichte fluctuaties, van 3.575 m² in 2010 
tot 3.558 m² in 2019.

Wanneer we het cijfer van Roeselare vergelijken met dat van Kortrijk (2.540 m²), Brugge (2.793 m²) en Oostende 
(2.721 m²), dan zien we dat Roeselare een veel grotere winkelvloeroppervlakte heeft dan de andere drie West-
Vlaamse centrumsteden.  

Figuur 3: Winkelvloeroppervlakte in m² per 1.000 inwoners (bron: Provincies in cijfers)
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Aantal handelspanden en evolutie

Roeselare telt 25,66 handelspanden per 1.000 inwoners (2019). Wanneer dit vergeleken wordt met 2010, 
dan zien we een daling van bijna 5 handelspanden per 1.000 inwoners. Op West-Vlaams niveau zien we een 
gelijkaardige daling in 2019 t.o.v. 2010 (resp. 24,09 en 27,09). 

Wanneer we het cijfer van Roeselare vergelijken met dat van Kortrijk (27,97), Brugge (26,70) en Oostende (28,02), 
dan zien we dat Roeselare het minste aantal handelspanden heeft per 1.000 inwoners.  

Figuur 4: Aantal handelspanden per 1.000 inwoners (bron: Provincies in cijfers)

De lichte stijging van de winkelvloeroppervlakte (zie figuur 3) en de lichte daling van het aantal handelspanden 
(zie figuur 4), sinds 2010, lijken elkaar tegen te spreken. Dit is echter niet zo. Concreet wil dit zeggen dat 
Roeselare gekenmerkt wordt door een beperkter aantal handelspanden, maar dat de panden die er zijn, groter 
in omvang zijn. Dit is een goede zaak, omdat (grotere) retailers vaak voldoende ruimte nodig hebben om hun 
zaken te etaleren (trend naar zogenaamde ‘flagshipstores’). Roeselare kan hierdoor makkelijker nieuwe retailers 
aantrekken, gezien de panden aantrekkelijk genoeg zijn. 
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Leegstand in detailhandel

Wanneer we kijken naar de leegstand op het vlak van winkelvloeroppervlakte, dan bedraagt dit in Roeselare 
10,0% t.o.v. de totale winkelvloeroppervlakte (2019).

Wanneer we het cijfer van Roeselare vergelijken met dat van Kortrijk (14,1%), Brugge (8,5%) en Oostende 
(11,8%), dan zien we dat Roeselare het in 2019 beter deed dan Kortrijk en Oostende, maar iets minder goed dan 
toeristenstad Brugge. In vergelijking met West-Vlaanderen algemeen doen we het net iets minder goed (9,9% in 
West-Vlaanderen). 

Figuur 5: Lege winkelvloeroppervlakte in % (bron: Provincies in cijfers)

Wanneer we de evolutie van het aantal leegstaande handelspanden bekijken, los van de winkelvloeroppervlakte, 
dan zien we diverse fluctuaties doorheen de tijd. De rode lijn stelt West-Vlaanderen voor en de blauwe lijn 
Roeselare. Tussen 2010 en 2019 zien we het percentage leegstaande panden lichtjes toenemen in Roeselare 
(+1,2%). Ook op West-Vlaams niveau zien we een stijging (+2,3%). 

Figuur 6: Evolutie leegstaande panden in % (bron: Provincies in cijfers)
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Deze stijging konden we de afgelopen jaren niet vermijden. De macro-economische trends in de retail kunnen 
we op lokaal niveau geen halt toeroepen. Toch zijn we ervan overtuigd dat de trage stijging van de voorbije 
jaren het gevolg is van de inspanningen van de Stad om via RSL B(l)oeit nieuwe winkels aan te trekken naar de 
kern.

Op Roeselaars grondgebied bedraagt van alle leegstand 40,7% langdurige leegstand (één tot drie jaar), gevolgd 
door 33,8% aanvangs- en frictieleegstand (minder dan één jaar) en 25,5% structurele leegstand (meer dan 
drie jaar). De top 3 in West-Vlaanderen is licht anders. Het grootste deel van de leegstaande panden bedraagt 
aanvangs- en frictieleegstand, gevolgd door langdurige leegstand en structurele leegstand. 

Figuur 7: Leegstandsduur bij leegstaande panden (2019) (bron: Provincies in cijfers)

Een meer verregaande analyse van de evolutie van de leegstandsduur toont een kentering aan sinds 2015. 
Dit was ook de start van RSL B(l)oeit. De aanvangs- en frictieleegstand is gedaald. Dat wil zeggen dat de 
rotatiesnelheid waarmee een pand wordt ingevuld, sneller gaat. Ook de structurele leegstand is gedaald. Dit 
zou erop kunnen wijzen dat eigenaars van panden die moeilijker te verhuren zijn (omwille van de kwaliteit, de 
grootte, …) proactiever omgaan met de panden, waardoor ze ondanks de langdurige leegstand toch verhuurd 
raken. Beide trends zijn positief.  

Figuur 8: Evolutie van de duur van de leegstand in Roeselare (2008-2019) (bron: Rapport Feitenfiche Detailhandel – Roeselare)



8 - Bijlage 2 van het Kernplan 2 - 

Variëteit van het aanbod

Wanneer we kijken naar de variëteit van het aanbod, dan zien we dat in Roeselare het grootst aantal 
handelspanden bestaan uit winkels (42,4%). 16,2% van de handelspanden betreft panden voor de horeca (265 
horecazaken in 2017). Ook op West-Vlaams niveau zien we dat het merendeel van de handelspanden wordt 
ingevuld door winkels (38,6%).  

Figuur 9: Branchering (%) (2019) (bron: Provincies in cijfers)

Wanneer we verder ingaan op de typering van ‘winkels’ (bron: studiedienst POM), dan zien we dat er diverse 
soorten goederen zijn: 

• Periodieke goederen zijn goederen die met een zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de 
consument actief op zoek naar de gewenste kwaliteit en prijs. Voorbeelden zijn kledij, schoenen, boeken en 
kleinere huishoudartikelen. 

• Dagelijkse goederen zijn goederen voor dagelijks gebruik die in hoge frequentie worden aangekocht. 
Voorbeelden zijn groenten, fruit, vlees, brood en geneesmiddelen. 

• Uitzonderlijke goederen zijn niet-alledaagse aankopen met grote invloed op het budget. Voor deze aankopen 
wordt veel tijd uitgetrokken. Voorbeelden zijn meubelen, wooninrichting en huishoudapparaten. 

• Overige detailhandel gaat om aankopen die niet tot bovenstaande goederen behoren, maar door aard toch 
detailhandel zijn (bv. Kringwinkel, Oxfam). 

In Roeselare bestaat het grootste percentage uit periodieke goederen (38,9% t.o.v. alle winkels), gevolgd 
door dagelijkse goederen (35,4%). In West-Vlaanderen komt dezelfde top 2 naar voor, echter in omgekeerde 
volgorde. 
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Figuur 10: Winkels naar type (%) (2019) (bron: Provincies in cijfers)

 Wanneer we kijken naar het aantal ketenwinkels, dan komt dit in Roeselare overeen met 28,9% t.o.v. alle winkels. 
In West-Vlaanderen ligt dit cijfer lager, namelijk op 22,1%. 

Figuur 11: Ketenwinkels (%) (2019) (bron: Provincies in cijfers)
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Tewerkstelling in detailhandel en horeca 

De tewerkstelling in de detailhandel en horeca is in Roeselare tussen 2010 en 2016 licht gestegen van 
respectievelijk 2.039 naar 2.192 arbeidsplaatsen (loontrekkenden in detailhandel) en van 490 naar 595 
arbeidsplaatsen (loontrekkenden in de horeca) (bron: Rapport Feitenfiche Detailhandel – Roeselare). 

In de horeca zien we net het tegenovergestelde, met minder zelfstandigen.  

Figuur 12: Detailhandel en horeca als onderdeel van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Roeselare en grote en regionale steden (2016) (bron: 

Rapport Feitenfiche Detailhandel – Roeselare)

Indicatoren voor de fysieke inrichting en bereikbaarheid 

Parkeren

Het parkeerbeleid, vormt mee het publiek domein. Enerzijds streeft de Stad ernaar om het bestemmingsverkeer 
zoveel als mogelijk te leiden naar de randparkings of de parkings nabij het kernwinkelgebied. Anderzijds zijn 
er voor korte boodschappen/bezoeken aan het Kernwinkelgebied ook diverse Shop & Go-parkeerplaatsen 
voorzien.

In totaal beschikt de Stad over 5.067 parkeerplaatsen op straat en over 1.409 parkeerplaatsen van straat (2019) 
(bron: interne registratie). De 107 Shop & Go-parkeerplaatsen zijn hierin inbegrepen.

De algemene bezetting van de parkeerplaatsen (betalend parkeren en blauwe zone) bedraagt 49,4%. De Shop 
& Go-parkeerplaatsen zijn tussen 9 en 18 uur gemiddeld voor 39% van de tijd bezet. Specifiek op zaterdag 
bedraagt het bezettingspercentage 43% (gemiddelde cijfers op datum begin maart 2020, representatief voor 
2019). Afhankelijk van de locatie kennen sommige plaatsen een veel hogere bezetting.
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Straat Gemiddeld 
bezettingspercentage 
tijdens de week

Gemiddeld 
bezettingspercentage 
op vrijdag en zaterdag

Gemiddeld 
bezettingspercentage 
op zaterdag

Ooststraat  
(12 plaatsen)

69% 69% 68%

Noordstraat (tussen 
Grote Markt en Albrecht 
Rodenbachstraat)  
(8 plaatsen)

51% 56% 60%

Noordstraat (tussen 
Albrecht Rodenbachstraat 
en Sint-Amandsstraat)  
(4 plaatsen)

45% 50% 54%

Jan Mahieustraat (tussen 
Ooststraat en Garenstraat)  
(4 plaatsen)

31% 33% 36%

Manestraat  
(5 plaatsen)

46% 53% 58%

Henri Horriestraat  
(4 plaatsen)

40% 54% 58%

Wallenstraat  
(4 plaatsen)

34% 40% 39%

Sint-Amandsstraat (tussen 
Noordstraat en Henri 
Horriestraat)  
(4 plaatsen)

33% 35% 36%

Figuur 13: Bezettingspercentages Shop & Go parkeerplaatsen (bron: interne registratie)
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In de Ooststraat wordt de hoogste bezettingsgraad gemeten, zowel in de week als specifiek op vrijdag en 
zaterdag. De dag van de week maakt voor de Ooststraat weinig tot geen verschil. De gemiddelde bezetting 
schommelt er rond de 70%. In de andere straten van het Kernwinkelgebied zien we dat het gebruik op vrijdag en 
zaterdag een stuk hoger ligt dan het gemiddelde over de volledige week. De bezetting op zaterdag schommelt 
rond de 60%. Op een derde groep locaties, zoals in de Wallenstraat en de J. Mahieustraat, zien we een 
gemiddelde bezetting die lager ligt dan het gemiddelde over alle sensoren.

Als we naast de parkeerbezetting ook kijken naar het aantal parkeerbewegingen, zien we dat het gemiddeld 
aantal parkeerbewegingen in de Ooststraat neerkomt op zo’n 5,6 parkeerbewegingen per Shop & Go 
parkeerplaats per uur. Dit is ook het cijfer voor de Noordstraat tussen de Grote Markt en de A. Rodenbachstraat. 
Dit cijfer in combinatie met de bezetting wijst erop dat de gemiddelde parkeerduur per parkeersessie in de 
Noordstraat korter zal is dan deze in de Ooststraat. Voor de Manestraat ligt dit cijfer op 4,1 parkeerbewegingen 
per parkeerplaats per uur. Voor alle sensoren samen ligt het aantal parkeerbewegingen per plaats per uur op 
0,6.

De cijfers van de bezetting en het aantal bewegingen tonen aan dat de Shop & Go-plaatsen in het 
Kernwinkelgebied naast het hoge gebruik ook een grote rotatie hebben. De parkeerduur is per parkeerbeweging 
dus vrij beperkt, waardoor deze plaats snel terug beschikbaar komt voor én gebruikt wordt door de volgende 
gebruiker.

Naast het aantal parkeerplaatsen en de bezetting ervan, is ook de prijs van het parkeren een belangrijk criterium. 
Roeselare wordt gekenmerkt als goedkoopste centrumstad om te parkeren. Zo kan iedereen op zaterdag 
genieten van de ‘lekker lang parkeren’-formule in bepaalde ondergrondse parkings nabij het Kernwinkelgebied. 
Op zaterdag betaal je slechts 1 euro voor 4 uur parkeren en slechts 2 euro voor 8 uur parkeren. De Shop & Go-
parkeerplaatsen zijn volledig gratis voor 30 minuten. 

Figuur 14: Parkeertarieven in Brussel-Stad en de 13 Vlaamse centrumsteden (in euro) (bron: vzw Shopping & Centrum Roeselare 2020)
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Groen

Een belangrijk element van een aantrekkelijk en uitnodigend straatbeeld, is de aanwezigheid van groen. Het is 
dan ook belangrijk om te weten wat de perceptie is omtrent de aanwezigheid van groen in de stad.

Het aandeel groenvoorziening in de totale oppervlakte van de stad in 2013 bedroeg 1,7% aan stadsdeelgroen 
en 1,2% aan stadsgroen (bron: Stadsmonitor 2017). In vergelijking met de andere centrumsteden was dit laag. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de Stadsmonitor open ruimtes in landbouwgebieden niet definieert als 
toegankelijke groenzones.

De laatste jaren werd er in RSL echter fors geïnvesteerd in nieuwe groenzones, voornamelijk in het 
stadscentrum. Dit werd gesmaakt door de bevolking en dit weerspiegelde zich in een stijging van de 
tevredenheidscijfers van de inwoners over het groenaanbod en de groenbeleving in de Stad.

In 2017 vond 69,2% van de inwoners dat er voldoende groenaanbod was in de buurt. Dit is een stijging van 
9,0% ten opzichte van het jaar ervoor. Wanneer we het cijfer van 2017 vergelijken met het gemiddelde van 
de centrumsteden, dan ligt het cijfer van Roeselare lager (74% t.o.v. 69,2%). Ook de andere West-Vlaamse 
centrumsteden Kortrijk, Brugge en Oostende doen het beter, met resp. 76%, 85% en 78%.  

Figuur 15: Voldoende groen (bron: Stadsmonitor 2017)

Naast het feit dat er voldoende groen is, is het ook belangrijk om na te gaan hoe tevreden de inwoners zijn over 
dat aanbod aan groen in de stad. Voor Roeselare is er een stijging vast te stellen met 10,6% in 2017 (68,6%) t.o.v. 
2014 (58%). Het gemiddelde van de centrumsteden bedraagt 71% in 2017. Daar is dezelfde trend op te merken, 
namelijk een stijging t.o.v. 2014. Deze stijging (2%) is echter minder hoog dan de stijging op Roeselaars vlak.  

Figuur 16: Tevredenheid over groen in de stad (bron: Stadsmonitor 2017)
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Veiligheid

Als Stad wordt niet alleen gestreefd naar een nette, aantrekkelijke en uitnodigende stad en/of Kernwinkelgebied, 
maar ook naar een plaats waar iedereen graag wil komen en waar het aangenaam en veilig is. Een goede 
indicator om na te gaan of mensen zich veilig voelen, is de indicator ‘algemeen onveiligheidsgevoel’.

In vergelijking met het gemiddelde van de centrumsteden doet Roeselare het beter, zowel voor het 
onveiligheidsgevoel in eigen buurt (6% t.o.v. 5%); als voor het onveiligheidsgevoel in de stad (10% t.o.v. 9%) (2017). 
In vergelijking met het Vlaams gemiddelde scoort Roeselare slechter voor wat betreft het onveiligheidsgevoel in 
de stad (5% t.o.v. 9%). 

Figuur 17: Algemeen onveiligheidsgevoel (bron: Stadsmonitor 2017)

Wanneer het algemeen onveiligheidsgevoel in de stad wordt vergeleken met het gevoel in de eigen buurt, dan 
zien we dat het onveiligheidsgevoel telkens hoger is in de stad. Voor beide metingen is het onveiligheidsgevoel 
het hoogst in 2014 in vergelijking met 2011 en 2017. Ten opzichte van 2011 is er wel een stijging op te merken in 
2017. Voor de buurt is dit gestegen met 0,8% en voor de stad met 5%.  
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Figuur 18: Algemeen onveiligheidsgevoel Roeselare (bron: Stadsmonitor 2017)

Netheid 

Bezoekers, passanten, shoppers, … willen graag rondwandelen in een nette stad. Ze moeten er graag (terug)
komen.

Wanneer we specifiek kijken naar de netheid van het stadscentrum, dan zien we dat de netheid tussen 2008 
en 2014 gedaald is, maar dat de netheid in 2017 terug een stijging vertoont tot 84,3%. Wanneer specifiek wordt 
gekeken naar straten en voetpaden in de buurt, dan vindt 67,8% van de inwoners dat het netjes is (2017). Dit is 
een stijging t.o.v. 2008. 

Op het vlak van alle centrumsteden doet Roeselare het beter dan gemiddeld (4% netter). In vergelijking met de 
andere West-Vlaamse centrumsteden krijgt enkel Brugge een hogere score (90%). Dezelfde trend is merkbaar 
voor straten en voetpaden. 

Figuur 19: Netheid van straten en voetpaden in de buurt en in het stadscentrum (bron: Stadsmonitor 2017)
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Een belangrijke externe indicator is de netheidsindex van OVAM. Deze index geeft een indicatie van hoe net 
Vlaanderen is op basis van de gegevens van 40 representatieve gemeenten. Vooraf worden per gemeente 
verschillende types straten, pleinen, ... geselecteerd, waar vier keer per jaar een meting gebeurt. Uit de 
verschillende metingen wordt een totaalscore berekend per gemeente. Deze bedraagt maximaal 100 (perfect 
proper) en minimaal 0 (oneindig vuil). Hoe meer ‘vervuiling’ geteld wordt, hoe slechter de score. Hoe hoger de 
score, hoe netter. 

In 2019 bedroeg dit gemiddeld 76,4% voor Roeselare. Dit cijfer is lager in vergelijking met 2017 (84,8%) en 2018 
(77,9%). In vergelijking met het Vlaams gemiddelde scoort Roeselare telkens lager (2017: 87%; 2018: 82%; 2019: 
77%). 

Zowel in Vlaanderen als in Roeselare wordt een dalende tendens gezien. Voor Roeselare zijn de volgende 
vier categorieën, de plaatsen die het slechtst scoren: centrumstraten, winkelwandelstraten, stopplaatsen voor 
openbaar vervoer en afvalverzamelpunten.

Een interne indicator is het aantal meldingen rond leefmilieu, dat wordt bijgehouden in de Topdesk-tool van 
de Stad. 29% van het totaal aantal meldingen, zijn meldingen rond leefmilieu (2018). Van de 2.710 meldingen in 
2019 rond leefmilieu, zien we dat de grootste onderverdeling toebehoort aan sluikstorten (42%). 

Figuur 20: Soorten meldingen leefmilieu in % (2018) (bron: interne registratie)
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Indicatoren over de belevingswaarde

Toerisme 

Het aantal personen die een dagtrip in groep boeken via Toerisme Roeselare is aanzienlijk gestegen in 2017 ten 
opzichte van 2006. In 2006 waren er 1.766 personen, terwijl er in 2017 al 10.753 waren. Dit is een procentuele 
stijging van 508,9%. 

In 2018 bezochten 175 groepen Roeselare via de dienst Toerisme. Dit is een stijging van 10 groepen t.o.v. 2017, 
oftewel een stijging van 6%. Het gaat om bezoeken van groepen aan attracties, musea, bedrijven of deelname 
aan workshops, activiteiten, degustaties, gegidste themawandelingen, … In 2019 is dit cijfer nog sterker 
gestegen. Er werden in 2019 274 groepen ontvangen. Een stijging die voornamelijk toe te schrijven is aan het 
vernieuwde museum, geopend in september 2018.

De nuance die hierbij moet gemaakt worden is dat deze cijfers geen totaalbeeld geven. Heel wat uitstappen 
worden rechtstreek (en dus niet via tussenkomst van de dienst Toerisme) geboekt. Voor brouwerij Rodenbach, 
Lokaal, ARhus, REO, Roularta,... gebeuren de reservaties door de groepsverantwoordelijke zelf. De statistieken 
van deze rechtstreekse reservaties zijn niet meegenomen in bovenstaande cijfers. Ook de individuele bezoekers 
zijn niet in kaart gebracht.

Ook de indicator van het aantal overnachtingen door verblijfstoeristen per 1.000 inwoners is van belang. Het 
aantal overnachtingen per 1.000 inwoners is sinds 2014 sterk gestegen. Tussen 2006 en 2014 waren er diverse 
schommelingen op te merken. In 2016 kan een stijging opgemerkt worden van 82,1% t.o.v. 2006.  

Figuur 21: Aantal overnachtingen per 1.000 inwoners (bron: Stadsmonitor 2017)
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Evenementen

Als Stad is het belangrijk om ook voldoende evenementen aan te trekken of zelf te organiseren. Evenementen, 
gelinkt aan de speerpunten van de stad (voeding, shopping en KOERS), zorgen voor een duurzame herkenning. 
Het draagt ook bij tot imagovorming, zowel bij personen die Roeselare kennen, als personen die de stad 
moeten leren kennen.

Stad Roeselare organiseert zelf evenementen, maar faciliteert ze ook. In 2017 kwam dit neer op 600 
evenementen via het evenementenloket en 1.775 via UiT in Roeselare. In 2018 waren er via UiT in Roeselare 
1.920 evenementen ingegeven en 628 meldingen van evenementen via het evenementenloket. Deze cijfers 
kunnen niet opgeteld worden als totalen, gezien heel wat evenementen die via het evenementenloket zijn 
ingegeven ook in UiT in Roeselare staan. 

Naast het aantal georganiseerde evenementen is het ook nodig om te weten hoeveel procent van de inwoners 
het afgelopen jaar een plein-, parkevenement of zomerfestival heeft bezocht. Deze meting gebeurt zowel voor 
bezoeken in eigen stad als elders. Voor 2014 bedroeg dit 51% van de inwoners, waarvan 69% vooral in de eigen 
stad. In 2017 was een stijging op te merken tot 54%, waarvan 70% in de eigen stad. Roeselare ligt daarbij onder 
het gemiddelde van de centrumsteden: 62%, waarvan 82% in eigen stad in 2014 en 65%, waarvan 84% in eigen 
stad in 2017. 

Figuur 22: Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival (bron: Stadsmonitor 2017)
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Uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad 

Het is belangrijk om na te gaan welke uitstraling straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad 
hebben. 

Wat betreft de uitstraling van de gebouwen, zien we een positieve evolutie sinds 2008. In 2017 is de 
tevredenheid gestegen tot 73,6% in vergelijking met 2008 (69,8%). Voor deze indicator doen we het beter dan 
gemiddeld (66%). Als we deze score vergelijken met de andere West-Vlaamse centrumsteden, dan scoort enkel 
Brugge nog hoger (79%). 

Figuur 23: Uitstraling van de gebouwen in de buurt (bron: Stadsmonitor 2017)
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Indicatoren voor de demografie 

Eén van de elementen van een doordachte visie op het Kernwinkelgebied is uitgaan van de noden en behoeften 
van de klanten. Een goede blik op de samenstelling van de eigen bevolking is een belangrijke stap om er zowel 
de fysieke als belevingsaspecten op af te stemmen.

Roeselare kende begin 2019 63.067 inwoners (incl. wachtregister). In vergelijking met 2010 is er een procentuele 
stijging van 9,22%. Het aantal inwoners gaat dus in stijgende lijn (bron: Roeselare in cijfers). Wanneer wordt 
gekeken naar de prognose van het aantal inwoners, dan wordt opgemerkt dat deze stijgt. In 2035 wordt 
verwacht dat er 11,3% meer inwoners zullen zijn t.o.v. 2019. Roeselare zal dan naar schatting 70.000 inwoners 
tellen.

Figuur 24: Prognose aantal inwoners (bron: Roeselare in cijfers)

Door de jaren heen wordt opgemerkt dat de verhoudingen, tussen 0 - 17 jaar, 18 - 64 jaar en 65+, ongeveer 
dezelfde blijven. Het aandeel kinderen en jongeren enerzijds en senioren anderzijds bedragen beiden ongeveer 
20% en het aandeel van 18-64 jaar bedraagt plus minus 60%. 

Wanneer we dieper ingaan op de specifieke leeftijdsspreiding binnen de doelgroep kinderen en jongeren en de 
doelgroep senioren (zie figuur 25 en 26), dan zien we dat er vooral een uitschieter is in de leeftijdscategorie 68 - 
84 jaar. Bijna 9.000 personen kunnen tot deze groep gerekend worden. Dit is ongeveer 15% van de bevolking.

Leeftijd 0 - 3 jaar 4 - 6 jaar 7 - 12 jaar 13 - 18 jaar 19 - 25 jaar

Aantal 2.598 2.025 4.116 3.810 5.263
Figuur 25: Leeftijdsspreiding kinderen en jongeren (2018) (bron: memorandum - interne registratie)
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Leeftijd 58 - 67 jaar 68-  84 jaar 85 - 103 jaar

Aantal 7.204 8.659 1.953
Figuur 26: Leeftijdsspreiding ouderen (2018) (bron: memorandum - interne registratie)

In het jaarverslag van de dienst Burgerzaken valt op dat vooral de leeftijdscategorie 60 - 69 jaar sterk gestegen is 
tussen 2009 - 2018, namelijk met 17,1%. Hetzelfde geldt voor de categorie 7 - 12 jaar die gestegen is met 17,3%.

Niet alleen de leeftijdsspreiding is belangrijk, ook de samenstelling van de gezinnen kan een blik werpen op het 
doelpubliek van het Kernwinkelgebied. Hieronder is de evolutie te zien van het aantal gezinnen in Roeselare. 
In 2019 is een stijging op te merken van 13,22% t.o.v. 2010. Van de 27.632 gezinnen zijn er 17.806 gezinnen die 
kinderen hebben, de overige 9.826 gezinnen hebben geen kinderen. 

Figuur 27: Evolutie aantal gezinnen (bron: Roeselare in cijfers)
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