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Bijlage 3 van het Kernplan 2:  
Evaluatie Kernplan 1

Het huidige Kernplan 2 is onder meer gestoeld op een evaluatie van de gerealiseerde ambities uit het eerste 
Kernplan. 

Het gros van die acties is uitgevoerd. Dit zijn de voornaamste realisaties per ambitie

Het fijnste winkel-wandelcentrum van Vlaanderen

• Vijf pleinen werden heraangelegd (waarvan 1 plein volledig verkeersvrij). Bij deze heraanleg hielden we 
rekening met een goede toegankelijkheid en zorgden we voor meer groen in de binnenstad.

• De Wortel- en Citroenstraat kregen reeds een eerste ‘facelift’.

• Op de pleinen maakten we meer ruimte voor terrassen en streefden we een zo groot mogelijk uniformiteit 
na.

• Het Kernwinkelgebied kreeg een nieuwe geluidsinstallatie die centraal en digitaal aangestuurd wordt.

• We installeerden nieuwe en duurzame kerstverlichting.

Handelaars actief steunen

• RSL B(l)oeit gaf de voorbije drie jaar 58 handelaars een financiële incentive in het kernwinkelgebied

• We lanceerden BizLocator

• We organiseerden een handelaars- en ontwikkelaarsforum

Slimmer Shoppen

• We installeerden gratis WIFI in het centrum.

• De Roeselare Kadobon is een groot succes: in 2019 werden er 10.744 kadobonnen verkocht voor een 
totaalbedrag van 201.715 euro.

De stad als belevenis

• Jaarlijks organiseren we, samen met de vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO, 19 
handelaarsgerelateerde evenementen.

• De Lokaalmarkt in de Sint Amandskerk op vrijdag is een vaste ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud.
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Bereikbaar voor iedereen

• Shop & Go is een onmisbaar instrument geworden dat het runshoppen mogelijk maakt in de binnenstad.

• Betalend parkeren via sms

• Er kwam nieuwe bewegwijzering naar de ondergrondse parkings van de stad.

• Roeselare is dé goedkoopste stad van Vlaanderen om te parkeren: elke zaterdag en zondag en bij elk 
evenement kost het ondergronds parkeren 1 euro voor 4 uur.

Samen sterk

• Samen met UNIZO en de vzw Shopping & Centrum Roeselare rolden we het eerste Kernplan uit

Marketing met effect

• De campagne #VANRSL met een bijhorend lied en videoclip werd door de inwoners gesmaakt. Het 
Facebookbericht bracht heel wat respons met zich mee. Er waren 196.487 videoweergaven. Er werden in 
totaal 459.326 personen bereikt, waarvan 131.323 unieke personen. 15.155 personen waren betrokken bij het 
bericht op de één of andere manier (liken, delen en/of reactie).   

Interne analyse

Sterktes (Strengths) Zwaktes (Weaknesses)

• Kernplan: veel realisaties op korte termijn

• In vergelijking met andere steden is de leegstand 
in Roeselare beperkt gebleven 

• Toegankelijker openbaar domein (borduren Grote 
Markt, deel Ooststraat en Polenplein)

• Meer groen in de stad (bv. de Coninckplein)

• RSL B(l)oeit

• Meer domicilies in het Kernwinkelgebied 
(zelfregulering)

• Gratis wifi 

• RSL kadobon

• Verbetering beleving: diverse pleinen 
heraangelegd, nieuwe evenementen, aankleding 
winkelstraten,…

• Shop & Go in het Kernwinkelgebied 

• Parkeerpromotieacties op zaterdag en bij 
evenementen

• Actieve acquisitie loont

• Kinderateliers en bepaalde evenementen op 
zaterdag (geen draagvlak)

• Wonen boven winkels: stijging domicilies in het 
Kernwinkelgebied, maar via zelfregulering (niet via 
subsidie): niet iedere verhuurder maakt gebruik 
van de vrijstelling van leegstandsbelasting via RSL 
B(l)oeit

• Citie app bestaat niet meer (overgenomen door 
Joyn)

• Project ‘city depot’ stopgezet wegens weinig 
belangstelling handelaars

• Bepaalde niet-commerciële evenementen 
in het Kernwinkelgebied hebben niet altijd 
het kooppubliek als doelpubliek. Met andere 
woorden: niet elk evenement draagt bij tot 
meerwaarde voor de handelaars
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Externe analyse

Kansen (Opportunities) Bedreigingen (Threats)

• Sinds 2015: eigenaars van panden in het centrum, 
hun retailers en expansiemanagers zijn meer 
bereid om in gesprek te gaan met de stad (aanzet 
eigenaarsforum)

• Expansiemanagers erkennen de stad als partner

• Passantencijfer is in verhouding nog relatief goed

• De ‘geesten’ zijn rijp voor een dynamisch 
mobiliteitsbeleid in het Kernwinkelgebied 

• Circulatie in Kernwinkelgebied: kleine ingrepen 
hebben grote impact 

• Leegstand is een opportuniteit voor nieuwe 
handelszaken (vooral lokale ondernemers)

• Sterke daling van de huur van bepaalde panden in 
het Kernwinkelgebied 

• Winkelende ouders met kinderen

• Vergrijzing

• Leegstand is stijgend in Roeselare (ook al is deze 
in vergelijking met de andere steden lager)

• Leegstandsbelasting als instrument is 
tweesnijdend zwaard

• Rol stad op het vlak van digitalisering: technologie 
gaat snel vooruit (vrije markt versus regulering)

• Ambities stad versus ambities eigenaars 
leegstaande panden

• E-commerce

• Wijzigende klantenvoorkeuren: markt is hier niet 
op afgestemd

• Kernwinkelgebied is niet erkend als toeristische 
zone: zondagshopping beperkt 

• Continue beleving vraagt inspanningen

• Invisible hand (vrije markt): als stad soms beperkt 
in middelen om in te grijpen

• Bovenlokale wetgeving rond egstand is verouderd 
(voorwaarde: pand moet één jaar leeg staan 
alvorens heffing kan gevraagd worden; heffing 
voor bedrijfsgebouwen is Vlaamse materie: geldig 
voor bepaalde panden > 500 m²)


