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Wie had in januari gedacht dat we nu zouden jongleren met termen als quarantaine, bubbel, triagepost,
superverspreider, groepsimmuniteit, reproductiegetal, anderhalvemetersamenleving, afhaalfile,
shoppingstewards, enzovoort? Of dat we massaal weer gingen jagen op beren of gluurpietjes?
Het zijn uitzonderlijke tijden en daarom krijgen we in deze editie een uitzonderlijk voorwoord met warme
wensen van onze burgemeester.

Beste mede-Roeselarenaar,
In de warmte van deze kerst- en eindejaarsperiode
mijmeren we samen even terug over 2020. Ook
Roeselare zal dit bijzondere jaar nooit vergeten.

Dokter Emmanuël Nelis: “In deze tijden moeten
we jongeren zo veel mogelijk ondersteunen.”

Het was een jaar waarin we meer dan ooit beseften hoe
belangrijk de woorden ‘een goede gezondheid !’ bij een
nieuwjaarswens wel zijn. Waarin we de liefde voor onze
familie, kinderen, echte vriendschap en goede buren
koesterden. Waarin we onze grote dankbaarheid en
respect voor mensen die het beste van zichzelf gaven
om te zorgen voor elkaar, professioneel of vrijwillig,
blijvend uiting zullen geven. Waarin we onze vrijheid
beperkt zagen door strenge maatregelen en we het
allemaal wel eens moeilijk hadden. Maar het was ook
een 2020 waarin de weerbaarheid, creativiteit en warme
solidariteit van onze Stad en elke Roeselarenaar naar
voor kwam. Met moed, hoop en doorzetten.
Bij het begin van het nieuwe jaar wens ik ieder van ons
een jaar vol uitzicht, kracht en houvast.
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De inhoud van dit magazine is gebaseerd op de
informatie gekend op donderdag 10 december.
Gezien de huidige coronatijden kan informatie
gewijzigd zijn als het magazine bij jou in de bus
valt. Check daarom steeds www.roeselare.be voor
de meest recente informatie of bel gratis 1788.
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UITZONDERLIJKE
SLUITINGSDAGEN
Oudejaarsavond (31 december)
Dienstverlening tot 15 u. bij alle stadsdiensten, ook de
recyclageparken, stedelijke sportinfrastructuur en
KOERS. Museum van de Wielersport.
Nieuwjaar (1 januari)
Alle stadsdiensten gesloten, ook KOERS. Museum van
de Wielersport.

Uitzicht om na een jaar van zorgen, verdriet of angst
weer toekomst te zien. Om verbetering te ervaren als
je ziek bent, uit te kijken naar dat uitgestelde feest, je
inspanningen beloond te zien met het behalen van je
diploma, te verlangen naar die dans van je leven of naar
die zonnige vakantie, en waarom niet: volgende zomer
samen juichen met de sportieve prestaties van onze
topsporters.
Kracht om op het werk ook zonder ‘micro aan’ grenzen
te verleggen en je collega’s opnieuw in het ‘echt’ te zien,
je zaak opnieuw te zien bloeien, je vereniging terug
nieuw leven in te blazen, te genieten van onze gezellige
stad en van elke ontmoeting.
Houvast om verlies te verwerken, te blijven zorgen en
elkaar te steunen. Maar ook om te beseffen dat we hier
samen door komen en boven de wolken de zon schijnt.
En natuurlijk ook om mekaar oltegoare ook letterlijk
weer eens te mogen vasthouden. Het komt jullie toe !

Kris Declercq
Jouw burgemeester

3

Ondernemend RSL in coronatijden!
Maarten Devoldere (Fotografie Maarten Devoldere)

Patsy Delarue (Petit Patsy)

“De crisis hakt er op professioneel vlak serieus in. Omdat
ik voornamelijk huwelijksfotografie doe, valt bijna al mijn
werk weg. Ik ga dit jaar van dertig naar drie huwelijken!
Trouwfeesten zijn de sociale events bij uitstek waar
afstand houden onmogelijk is. Mensen hebben ook
geen zin om te huwen zonder vrienden of familie.
Daardoor werd alles geannuleerd of verplaatst. De twee
huwelijken die toch doorgingen, waren minimalistisch
maar des te intenser, wat voor een fotograaf ook wel
mooi is. En eens we weer voluit samen mogen komen,
zal dat dubbel plezier opleveren!

“Sinds een vijftal jaar maak ik op zelfstandige basis
artisanale en ecologische snij- en serveerplanken.
Daarbij laat ik me inspireren door het stuk hout waaruit
ik een plank haal. Ik maak m’n planken helemaal met de
hand uit één stuk massief lokaal hout. Daardoor is elk
stuk uniek en duurzaam. Sinds kort maak ik ook houten
vaasjes voor droogbloemen en zoek ik in Engeland zelf
mooie schapenvellen om te verkopen. M’n partner Joe
maakt dan weer houten schalen, messen en tafels. Zo
breidt ons assortiment, dat we onder meer hier in onze
winkel in Rumbeke aanbieden, toch flink uit. Het is een
‘gesloten’ winkel waar mensen op afspraak en soms al
eens spontaan komen. In het voor- en najaar ontvang ik
graag groepen met een hapje, drankje en taart. Daarbij
demonstreer ik in mijn buitenatelier hoe ik een plank
maak. De eindejaarsperiode is enorm belangrijk. Andere
jaren sta ik tijdens die periode elke zondag op lokale
marktjes, zoals Lokaal Boetiek maar nu valt alles weg.

Dankzij de steun van de overheid wordt het
inkomensverlies wel voor een stuk gecompenseerd

en tegelijk biedt deze periode ook eens de kans om
nieuwe zaken uit te proberen. Zo speelde ik al langer
met het idee om meer van m’n vrij reportagewerk aan
te bieden. Net zoals het op de markt brengen van een
nieuwe reeks postkaartjes ook op mijn to-dolijstje
stond. Tijdens de eerste lockdown had ik tijd om een
webshop te bouwen én om eindelijk eens te grasduinen
door mijn archief. Ik besliste al snel om voor eindejaar
een webshop te lanceren met fotoprints. Je kan er
prints bestellen, in gelimiteerde oplage, genummerd en
gesigneerd. Door de jaren heen heb ik een mooie mix
verzameld.
Je hoeft niet ver te reizen om de schoonheid te zien
in het alledaagse. De foto’s van Roeselare en de
Krottegemreeks kunnen gerust naast mijn beelden
uit Iran, Tijuana of Cuba staan. New York geldt als
het walhalla voor een reportagefotograaf, maar deze
zomer genoot ik evenzeer van de lokale fietstochten
om plekjes te vereeuwigen op de nieuwe postkaarten.
Ik werk daarvoor samen met de Roeselaarse drukkerij
Atalanta. De postkaarten zijn dus echt volledig lokaal!
Ik hoop dat men er een leuke boodschap op gaat
neerpennen en dat ze wat kunnen betekenen in het
dagelijkse leven van veel mensen. Want dat maakte deze
pandemie ook duidelijk: hoe belangrijk familie en onze
kleine dichte kring is. En dat we moeten samenwerken,
met cynisme geraken we niet verder. Oltegoare
Roeselare!”
www.art-prints.be

Omdat ik vermoedde dat die lokale marktjes, die
toch een grote bron van inkomsten zijn, niet zouden
doorgaan, ben ik gestart met een webshop. Ik heb m’n
laptop bijna stukgeslagen uit pure frustratie (lacht),
maar dankzij de hulp van m’n zonen lukte het toch en
daar ben ik heel blij om! Er kruipt enorm veel werk in: al
m’n planken zijn uniek, dus moeten ze allemaal apart
gefotografeerd en op de webshop geplaatst worden.
Er komt veel logistiek en administratief werk bij kijken.
Op Instagram en op Facebook plaats ik bijna dagelijks
foto’s van m’n producten. Zo heb je meer bereik en
leren steeds meer mensen je kennen. Maar ik doe dat

echt met hart en ziel! Ik zou mijn onderneming echt
niet willen opgeven, want ik kan er mijn creativiteit
en passie in kwijt. Als kleine ondernemer hebben we
dan ook de mensen echt nodig. Als er geen aandacht
gaat naar lokaal shoppen, ook online, gaan we
volledig verdwijnen en vergaat alles in eenheidsworst.
Ook het sociaal aspect mis ik enorm. Ik vind dit een
verschrikkelijke periode: we zien geen expressie meer
op gezichten, mogen elkaar niet meer vastpakken
terwijl ik een echte knuffelmadam ben. Wanneer de
mensen hier uit de winkel vertrekken, pak ik ze al vast.
Die positieve warme energie doorgeven, dat vind ik
zo belangrijk. Het enige positieve aan corona: m’n
webshop kwam er veel sneller dan gepland (lacht).”
www.petitpatsy.be

Nancy Windels (Vida Design)
“Wij hebben al een webshop sinds 2015. Toen was dat
nog vrij uitzonderlijk. Kris Peeters bracht ons toen zelfs
een bezoekje tijdens Dag van de Klant en we kwamen
ermee in het VRT-journaal. We zijn dan ook echt het
type zaak waar de webshop en de fysieke winkel
elkaar versterken en nu valt dat helemaal weg. Mensen
bekeken onze webshop, maar kwamen toch nog eens
naar de winkel om de kleuren en de materialen in het
echt te zien of te voelen.
We zetten ons nu nog extra in. We plaatsen zo veel
mogelijk producten op de webshop en geven de
mensen tips via onze socialemediakanalen zoals
Instagram en Facebook, onze blogberichten en
onze nieuwsbrief. Tijdens eindejaar gaan we via die
kanalen ook ons uiterste best doen om onze klanten
te begeleiden in hun zoektocht naar cadeautjes. We
hebben bovendien beslist om, zelfs als onze winkel

4

dicht blijft, onze etalages toch in de kerstsfeer aan te
kleden. Halen we dat er financieel uit? Neen. Maar ik
vind toch dat we dat moeten doen. Het is belangrijk dat
de kerstsfeer de etalages opvrolijken. De webshop loopt
nu beter dan anders, maar er kruipt ook ontzettend veel
tijd en logistiek werk in. Daardoor zit ook niemand van
onze vier medewerkers nu op technische werkloosheid.
Daarnaast bieden we nog steeds interieuradvies aan.
Dat doen we zelfs volledig digitaal en vanop afstand via
Teamsvergaderingen, foto’s van het bestaande interieur,
plannen doormailen en het tonen van ons advies via
Sketch-Up.
Het positieve aan deze periode is dat mensen toch
steeds meer aandacht besteden aan het lokaal kopen.
Onze klanten zeggen dat zelfs letterlijk. Als ondernemer
was ik zelf al zo, maar nu stel ik het nog veel scherper,
ook voor m’n kinderen. Nog iets dat ik geleerd heb:

dat we moeten zorgen voor elkaar. Ik merk het bij
onze drie tieners thuis dat deze tweede lockdown
er psychologisch echt te veel aan is. Ook bij onze
medewerkers merk ik dat soms en dat zal wellicht voor
iedereen zo zijn.
Ik hoop dat we door deze coronasituatie iets meer van
elkaar kunnen verdragen en zorg dragen voor elkaar.
Dat betekent ook lokaal kopen! Want als mensen willen
dat een gezellig dagje shoppen en achteraf lekker gaan
eten in onze stad ook in de toekomst mogelijk blijft,
moet men echt lokaal aankopen. Anders zullen de
winkels verdwijnen en rest ons enkel grote platforms
die elkaar kapot maken met lage prijzen. We moeten
blijven gaan voor een gezellige stad met fysieke winkels,
persoonlijk contact en advies op maat!”
www.vida-design.be
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2021 wordt het jaar van veerkracht, zorg en zuurstof
De Roeselarenaar gaf in 2020 het beste van zichzelf, in moeilijke omstandigheden. Ook het stadsbestuur moest
ingrijpende beslissingen nemen en nieuwe structuren opzetten om de crisis goed te kunnen aanpakken. Begin
maart werd een stedelijke coronataskforce opgericht, die op vandaag nog steeds continue bijeenkomt.
Vol vertrouwen in 2021 willen we samen onze rug rechten. De basis blijft uiteraard het meerjarenplan 2020-2025
dat tot stand kwam na het bestuursakkoord met het 500-puntenprogramma. Dat kan je nog eens opnieuw bekijken
op www.roeselare.be. Dat de coronacrisis ook een impact op de financiën van de Stad heeft, is niet te voorkomen.
De crisis zorgt namelijk voor minder inkomsten, uitstel van betalingen en bijkomende steunaanvragen bij de
welzijnsdiensten.

UITGAVEN: 132 126 859 euro
Algemene uitgaven: 38 963 476 euro
Intresten eigen leningen: 1 787 029 euro

Veiligheid: 13 550 596 euro
Politiezone RIHO: 9 842 347 euro
Hulpverleningszone Midwest: 2 992 454 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en
openbaar domein: 13 290 095 euro
Mirom (afvalintercommunale): 803 817 euro

Samenleven en welzijn: 50 384 932 euro
Werkingsuitgaven: 3 351 600 euro
OCMW: 21 445 089 euro
Motena (vroegere zorgbedrijf): 7 462 772 euro

Cultuur, toerisme en vrije tijd: 15 937 760 euro
Cultuurcentrum De Spil: 2 428 188 euro
Kenniscentrum ARhus: 3 333 955 euro
Sportoase (zwembad): 1 510 490 euro
Kerkfabrieken (erediensten & gebouwen): 373 026 euro
Subsidies aan burgers en verenigingen: 1 672 147 euro

INKOMSTEN: 139 248 545 euro
Algemene inkomsten: 101 902 554 euro
Gemeentefonds: 37 026 995 euro
Personenbelasting (blijft ongewijzigd): 20 637 021 euro
Onroerende voorheffing (blijft ongewijzigd): 29 736 190 euro
Gemeentebelastingen: 2 285 575 euro

Veiligheid: 727 339 euro
GAS: 550 000 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en
openbaar domein: 6 472 874 euro
Parkeren: 900 000 euro
Bijdrage waterfactuur: 4 057 560 euro

Samenleven en welzijn: 28 902 233 euro
OCMW: 13 152 681 euro

Cultuur, toerisme en vrije tijd: 1 243 545 euro
Opbrengsten uit verhuur zalen, toegangs- en
inschrijvingsgelden: 924 918 euro

VEERKRACHT
2020: wat een jaar. Eind 2019 maakte iedereen nog
hoopvolle plannen voor 2020. Het draaide echter
anders uit. Ondernemers zagen hun dromen moeilijker
haalbaar, verenigingen moesten zich heruitvinden en
zowel oud als jong snakt naar meer menselijk contact
en nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding. 2021 wordt
het jaar van de veerkracht. Het stadsbestuur engageert
zich tot bijkomende steun op verschillende vlakken,
zodat mensen de kracht voelen om - na een donkere
periode - hoopvol naar de toekomst te kijken.

Veerkracht voor onze ondernemers
#VANRSL
In juni 2020 stelde de Stad, in samenwerking met
de vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo
Roeselare, haar Kernplan 2 voor. Dat plan bundelt
43 concrete acties om ondernemers extra zuurstof
te geven zodat ze kunnen blijven ondernemen en
investeren. Na een moeilijk jaar, waar lokaal kopen bij
handelaars en horeca #VANRSL centraal stond, worden
die inspanningen resoluut verder gezet.

Investeren in bedrijvigheid
Wie wil starten met een onderneming, is in Roeselare
aan het juiste adres. In 2021 wordt een starterscheque
uitgewerkt, als steun in de rug voor wie nieuwe plannen
wil realiseren.

Bedrijvigheid via het kanaal Roeselare-Leie is een
belangrijke economische zet voor de ruime regio. Ze
maakt duurzaam vrachtvervoer mogelijk, waardoor er
minder vrachtwagens op de weg rijden. De Stad wil dat
nog stimuleren en investeert daarom in het herstel van
de kaaimuren aan de Kop van het Kanaal.

Ben jij een ondernemer, bedrijfsleider
of starter, en heb je vragen over financiële
coronamaatregelen, vergunningen of subsidies?
Leg je oor zeker te luisteren bij de dienst Economie van
de Stad via economie@roeselare.be of 051 26 23 36.

Investeren in shopping en voeding
Genieten van het winkelen. Dat gebeurt het liefst
in een frisse, aangename en nette omgeving. De
Stad investeert in 2021 in een heropfrissing van
het kernwinkelgebied. In een eerste fase worden
de Ooststraat en de Vlamingstraat heropgefrist
met aantrekkelijke verfraaiingselementen en een
Instagrammable Route. In overleg met de handelaars
wordt het ontwerp opgemaakt voor de definitieve
herinrichting van het verkeersvrije deel van de
Ooststraat en de Vlamingstraat. De voorziene uitvoering
daarvan zal vermoedelijk in 2022 gebeuren.

De succesvolle ondersteuningspremie “Roeselare
B(l)oeit” is er in de strijd tegen leegstaande panden.
De premie wordt vanaf 2021 verdubbeld per nieuw
bijkomende handelszaak.

In juni voorzag de Stad al een ingrijpende financiële aanpassing aan de meerjarenplanning door extra middelen te
voorzien om de eerste coronagolf en de relancemaatregelen erna doeltreffend aan te pakken. Ze vertegenwoordigen
een investering van 3 miljoen euro, met specifieke enveloppes voor economie, sociaal beleid, zorg, verenigingen en
communicatiecampagnes. Die enveloppes blijven aangewend voor de verlenging van diverse maatregelen, ook in
2021. Ze worden bovendien versterkt:
• De voorziene ondersteuning van handelaars en horeca wordt verlengd met 350 000 euro.
• Door de stijgende vraag naar steun bij de welzijnsdiensten, worden er in 2021 extra middelen voorzien in het kader
van individuele hulpverlening door het OCMW.
• Naast de verderzetting van subsidies en premies aan gezinnen en verenigingen kiest de Stad voor bijkomende
middelen ter ondersteuning van de verenigingen.
• Het belang van aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietszones werd door de coronaperiode nog
groter. Er gaat extra geld naar fietsveilige wegen en meer groen in de stad.
Door een zorgvuldig financieel beheer kan de Stad, zelfs met deze serieuze impact op het budget, haar geplande
programma van investeringen voortzetten. De financiële toestand van de Stad blijft gezond. Met en na corona gaat
Roeselare verder: een stad vol initiatief, betrokkenheid en ademruimte.
In 2021 focust het beleid op initiatieven die de veerkracht van de inwoner, verenigingen en ondernemers #VANRSL
ondersteunen. De volledige tekst voor het jaarplan 2021 is te lezen op www.roeselare.be.
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Een pakje afhalen in een winkel, een maaltijd afhalen
aan een horecazaak, … Het is vaak snel even binnen
en buiten wandelen. shop&go-parkeerplaatsen zijn
daarvoor een ideale oplossing. Je kan er, zonder
parkeerticket, gratis parkeren gedurende 30 minuten.
In het voorjaar van 2021 zullen bijkomende shop&goplaatsen worden voorzien in de binnenstad. Je herkent
ze aan de rode streep.
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Roeselare een toeristische stad? Zeker wel! De stad
zet haar fantastische horecazaken in de kijker, want
zij verdienen een duwtje in de rug. Roeselare wordt
buiten de stadsgrenzen gepromoot als “creative city of
gastronomy”. Bezoekers worden naar de stad gelokt
met lekkere acties.
Ook het gekende “Toerist in eigen stad” wordt verder
gepromoot. Tijdens de lockdown ontdekten heel
wat inwoners nieuwe plekjes in eigen stad. Typische
Roeselaarse speerpunten staan centraal: voeding,
shopping en KOERS. Meer info: www.visitroeselare.be.

2021 wordt ook het jaar waarin cultuur in Roeselare
prominenter in de kijker wordt geplaatst. Met het
Rodenbachjaar als trekker wordt de “Zomer van
Rodenbach” niet alleen een eerbetoon aan Albrecht
Rodenbach, maar het is ook een traject waarin alle
verenigingen (cultuur, sport, jeugd) en economische
en toeristische actoren worden betrokken. In
samenwerking met onze partners De Spil, ARhus, STAP
en SASK wordt een programmatie uitgewerkt in het
teken van Rodenbach.

Investeren in wijken en deelgemeenten
Elke inwoner #VANRSL voelt zich verbonden tot
zijn straat, wijk en deelgemeente. In verschillende
deelgemeenten en wijken wordt er extra geïnvesteerd.
Een greep uit de plannen in 2021:
In het Krachtgebied Groenpark-Meiboom wordt
gestart met het project burgerbegroting. Dat betekent
dat wijkbewoners er zelf mee kunnen bepalen hoe hun
wijkbudget wordt besteed. Kiezen ze voor een verdere
verfraaiing van de buurt, voor projecten om de cohesie
tussen de inwoners verder te versterken, ...? Samen met
de Stad gaan ze in gesprek.

Investeren in verenigingen en vrije tijd
Verenigingen zijn de lijm die zoveel inwoners
samenhouden. Het virus betekent ook voor hen nieuwe
uitdagingen: digitaal vergaderen, creatieve oplossingen
bedenken, minder inkomsten ontvangen, …
Het corona-ondersteuningspakket voor verenigingen
wordt verder uitgebouwd. Na de 50 % verhoging van de
subsidies in 2020, voorziet het Coronafonds van de Stad
in een nieuwe verhoging tot 30 % in 2021. Daarnaast
zijn er nog een aantal andere steunmaatregelen. Dat
gaat om vouchers die kunnen ingewisseld worden
voor de huur van infrastructuur of materiaal, een
tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten voor
evenementen of projecten die door corona moesten
afgelast worden, enz.

In het voorjaar start het participatietraject binnen het
Krachtgebied Krottegem met de Buurtmaatschappij.
Er was reeds een traject over de heraanleg van de
Spanjestraat. Alle inwoners van Krottegem krijgen eind
januari een krant in de bus met daarin de acties vanuit
de Stad om van hun wijk een nóg betere, groenere en
gezonde plek te maken.

Heeft jouw vereniging vragen over subsidies,
evenementen of de huur van infrastructuur?
Contacteer dan zeker het Vrijetijdspunt via
vrijetijd@roeselare.be of 051 26 24 00.
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Het virus vergt van iedereen veel kracht. Meer dan
ooit is het nodig dat mensen zorg dragen voor elkaar.
Het stadsbestuur laat niemand in de kou staan en is
bezorgd voor inwoners in een kwetsbare situatie. In
2021 gaat extra aandacht naar het mentaal welzijn van
de inwoners #VANRSL. De strijd tegen eenzaamheid
en armoede schakelt een versnelling hoger.
Vele inwoners #VANRSL tonen zich solidair en warm.
Het stadsbestuur is alle vrijwilligers van “Roeselare
Helpt” dankbaar. Met de campagne “1000 keer
oltegoare” zoekt de Stad 1000 mensen die anderen
willen helpen in deze moeilijke tijden. Dat kan van alles
zijn: van boodschappen doen tot iemand opbellen die
zich eenzaam voelt. Kan jij iets betekenen voor iemand?
Bekijk dan de info op www.roeselare.be/roeselarehelpt
of bel naar 1788 om te weten te komen hoe jij kan
helpen.

Iedereen #VANRSL
Uit de Stadsmonitor blijkt dat 8 % van de Roeselarenaars
zich eenzaam voelt. Ruim de helft van alle inwoners
heeft geen wekelijks contact met familie, vrienden of
buren. “Oltegoare, niet alleen” wil dat sociaal isolement
voorkomen. Hoe kan dat? Enerzijds door als inwoner
bezorgd te zijn om je medemens en nu en dan eens te
vragen hoe het gaat. Anderzijds is het belangrijk om te
weten waar je terecht kan, als je het even moeilijk hebt.
In de kerstperiode werden met diverse verenigingen,
vrijwilligers, ARhus en De Spil de eerste warme
acties opgezet. De strijd tegen eenzaamheid gaat
onverminderd verder in 2021.

Vorig jaar vierden we de 75-jarige herdenking van de
bevrijding van Roeselare door de Polen. Dat heeft de
banden tussen de gemeenschappen nog versterkt. De
Poolse regering zal mee investeren in de uitbouw van
de Oude Tramstatie en de oorlogsbunker in de SintHubrechtsstraat naar twee expositieruimtes als ‘Pools
Memorandum’ rond generaal Maczek en de oorlog.
Meer nieuws daarover in 2021!
Ook al zijn veel Roeselarenaars al aan het sporten: er
kan altijd nog een tandje bij.

Hopelijk kunnen er in het nieuwe jaar opnieuw
evenementen plaatsvinden, uiteraard steeds op
een coronaveilige manier. Om initiatiefnemers te
helpen, zal de Stad de Expo Roeselare omvormen
tot een coronaveilige locatie voor evenementen.
Daarvoor wordt 100 000 euro uitgetrokken.
Ook ontsmettingszuilen zitten voortaan in het
uitleensysteem van de Stad.

ZORG

Naast het verder promoten van de digitale stratenlopen
en de start van de City Run-app, zet de Stad een
netwerk uit van meer dan 42 km permanente
looproutes.
De tweede en laatste fase van de renovatie en
heroriëntatie van het Stedelijk Sportstadion in de
Spanjestraat wordt verdergezet. De totale renovatie en
uitbreiding van Sporthal Onze Kinderen zit op schema
en wordt in de zomer van 2021 aangevat. In Oekene
gaat de nieuwe groen- en sportomgeving rond De Ark
open. Je leest het goed, geen excuses meer om niet te
sporten!

In Beveren startte in het najaar een bewonersbevraging
over de invulling van het nieuwe ontmoetingscentrum.
In 2021 krijgen de definitieve ontwerpen vorm.
De eerste werken zijn gestart in de schoolomgeving van
Beitem, als aanloop naar de uitvoering van de plannen
voor de gemeenschapszaal en de vergroening van de
dorpskern. Een eerste krant die alle projecten bundelt,
valt binnenkort in de bus van elke Beitemnaar. Daarin
lees je ook meer uitleg over HOPLR, een vrijblijvend
digitaal wijkplatform waarmee inwoners contact kunnen
leggen met elkaar om elkaar hulp te bieden, informatie
te delen of activiteiten aan te kondigen.
In Rumbeke krijgen de verenigingen straks meer
ruimte in zaal OCAR. De werkzaamheden van de
circulatiemanager, experten en het bewonersoverleg
voor het circulatieplan Rumbeke worden in 2021
afgerond.
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Het samenlevingsplan Iedereen #VANRSL wordt
voorgesteld. Dat plan bundelt alle specifieke acties voor
sociale cohesie, antidiscriminatie, pleeggezinnen en
eenoudergezinnen, onthaalbeleid en inburgering en
een regenboogplan.

Extra middelen op verschillende
vlakken
Toegankelijke gezondheidszorg is meer dan ooit
belangrijk. In samenwerking met onder meer vzw
t'Hope is daarover een project actief.

Op mentaal welzijn staat geen leeftijd.

ZUURSTOF

Het project met de Huisartsenkring en het Netwerk
Geestelijke Gezondheid Kwadraat krijgt bijkomende
financiële steun. Daarmee wordt hulp (aan huis)
geboden voor +65-jarigen met een psychische
problematiek en voor volwassenen die, voor maximum
11 euro per sessie (of 4 euro indien verhoogde
tegemoetkoming) een beroep kunnen doen op een
eerstelijnspsycholoog.

De tijden ‘in ons kot’ doen ons verlangen naar een
leven ‘uit ons kot’, waar we opnieuw zorgeloos
kunnen ademen, fietsen, sporten, wandelen en
elkaar ontmoeten. Het stadsbestuur geeft verder
concrete vorm aan de ambities en budgetten uit het
meerjarenplan 2020-2025. Hieronder gaan enkele
accenten van het beleid.

Ook jongeren ervaren angsten en zitten met vragen.
De Stad investeert in de veerkracht van jongeren, onder
meer via weerbaarheidstrainingen voor leerlingen
van de laatste graad lager onderwijs, van de 1ste en
2de graad van het secundair onderwijs en een extra
vrijetijdsaanbod.

Professionele samenwerkingen
Begin 2021 opent het vernieuwde “RSL op Post” in de
Hugo Verrieststraat. Dat wordt de nieuwe thuishaven
voor de Kringwinkel en het Ecocafé, sociale kruidenier
De Graancirkel, het Makerslab, het inloophuis Komaf, een team van professionele hulpverleners en
nachtopvang, maar ook een plek waar culturele en
sociale activiteiten een plek hebben.

Meer groen: RSL Boomt
Stad Roeselare investeert in meer bomen en
waterpartijen. Daarvoor wordt er bijkomend 525 000
euro voorzien. In totaal gaat er 7 miljoen euro naar méér
groen in de stad.

Met de ondersteuning van de Vlaamse Regering krijgt
ook “De Route #VANRSL” verder vorm. Dat is een
groene gordel die de verschillende groenzones in het
centrum zal verbinden.

Veilig fietsen: Velodroom #VANRSL
De Roeselaarse Velodroom om 100 km fietsveilige
wegen te realiseren gaat verder. De Stad voorziet een
extra budget van 1,5 miljoen euro. In totaal wordt er
7 miljoen euro geïnvesteerd in fietsveilige wegen. In
2021 worden al zeker 20 kilometer extra fietsveilige
wegen aangelegd. Dat gebeurt o.a. in Ventweg-Zuid,
Duivigestraat, Oude Zilverbergstraat, het fietspad
aan de Collievijverbeek, enz. Ook worden er op 130
kruispunten extra markeringen aangebracht om de
fietspaden te accentueren.

Die vergroening zal je op heel veel plaatsen kunnen
zien. Want we gaan verder in de richting van 100 000
nieuwe bomen.
Een greep uit de locaties voor 2021: centrum Oekene,
de omgeving aan de Sint-Jozefskerk, de recreatieve site
Elzenhof, de speelplaats van SBS De Brug, de groenzone
aan het Biezenhof, de recreatieve zone in het SintSebastiaanspark, enz.

Tijdens de coronaperiode is gebleken dat de Stad
kan rekenen op professionele zorgpartners. Er is veel
informatie-uitwisseling en kennisdeling. Eén van
die samenwerkingen zal resulteren in een palliatief
centrum. Dat komt er midden 2021 in het voormalig
Moederhuis aan de Ronde Kom en is een partnerschap
tussen AZ Delta, Motena, Vincenthove en De Mantel.

Net zoals in 2020, wordt er in 2021 opnieuw een budget
van 25000 euro voorzien als noodhulpfonds voor
lokale sociale organisaties. Dat dient om tegemoet
te komen aan de extra uitdagingen van kwetsbare
doelgroepen waarmee zij geconfronteerd worden.

In Roeselare zijn er heel wat “trage wegen”. Dat zijn
steegjes en fietsverbindingen, bospaden en veldwegen.
Vaak zijn het korte, snelle en veilige verbindingen tussen
je huis en de school, op weg naar het werk of naar de
winkel. Ze verhogen de natuurbeleving, nodigen uit om
er te wandelen en te fietsen en ze maken bovendien
ook deel uit van ons erfgoed. De eind november
opgestarte inventariseringsoperatie samen met de
inwoners, mondt uit in een kwaliteitsvolle versterking
van deze trage wegen.

Mantelzorgers krijgen een financiële opwaardering
voor hun uitmuntende werk. Het bedrag van de
mantelzorgpremie wordt verhoogd.
Ook op vlak van drugshulpverlening wordt er in 2021
een versnelling hoger geschakeld. Dat gebeurt door
een nieuwe samenwerking tussen alle professionele
partners die met het thema bezig zijn.
Het Computer in je rugzak-project wordt uitgebreid
naar een deel van het volwassenenonderwijs
zodat het volgen van een aantal cruciale lessen
(tweedekansonderwijs, Nederlandse les) niet in het
gedrang komt.
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Wandelen in de natuur is voor veel inwoners dé
uitlaatklep bij uitstek. De wandelinfrastructuur in
het Bergmolenbos en het Krommebeekbos worden
vervolledigd.

Nieuw in Roeselare! Op drukke fietslocaties worden
fietspompen voorzien, onder meer aan het station en
aan de fietssnelweg. Samen met de locatie aan KOERS,
zal je dus op drie plaatsen in Roeselare terecht kunnen
om je fietsbanden op te pompen.
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Roeselare speelt
De kinderen en jongeren #VANRSL hebben het
recht op eigen speel- en ontmoetingsplekken. Het
speelruimteplan brengt die verschillende plaatsen
in kaart. Ook nieuwe speelplekken worden voorzien,
onder meer in het Bergmolenbos. In 2021 worden extra
speelpleintjes aangelegd in de Aakstraat en aan de
Waterdam, wat het totaal aan speelpleintjes in de Stad
op 72 brengt. Die zijn terug te vinden op de speelkaart
#VANRSL.

De voormalige site Damman-Croes op Krottegem
krijgt vorm als een groene woon- en leefbuurt, waar
zowel groene publieke ruimte, duurzaamheid, en
gemeenschapsvoorzieningen elkaar ontmoeten. In
2021 definieert de Stad dat project.

Veiligheid en netheid
Waterveiligheid is reeds jaren een belangrijke prioriteit
voor de Stad. Onder meer door rioleringswerken en de
inrichting van overstromingsgebieden en bufferbekkens,
wapent de Stad zich tegen wateroverlast. In 2021 gaat
het onder andere over volgende projecten:

Klimaatswitch #VANRSL
In 2021 wordt een uitgebreide campagne gevoerd om
de inwoners te betrekken om van Roeselare een ware
klimaatstad te maken.
De eerste energiewijk in Roeselare gaat van start.
Met het Europese “Stronghouse” project worden
collectieve energetische renovaties gepromoot. De
wijk Jonkershof/Verzonken Kasteel in Beveren bijt hier
de spits af. De Stad start met een groepsaankoop van
zonnepanelen en realiseert die op overheidsgebouwen,
onder andere op het nieuwe stadhuis en op de
brandweerkazerne Midwest.
Het circulaire waterproject bij de heraanleg van het
Kerelsplein is een baanbrekend initiatief. Het resultaat
zal een intergemeentelijk slim waterbeheersingssysteem
zijn, met realtime monitoring, digitale pluviometers
en sensoren. Dat gebeurt samen met o.a. Vives, de
Broederschool, WVI en private partners. De circulaire
economie krijgt een boost met het project ‘Sharepair’,
waarbij dankzij het Makerslab van “RSL op Post” wordt
ingezet op actieve reparaties.

• Rioleringswerken in de Grote Bassinstraat,
Beversesteenweg (kruispunt R32), Wijnendalestraat,
Brugsesteenweg, … De projectvoorbereiding
wordt opgestart voor de aanpak Wulfkolstraat,
Karabiniersstraat, Kleine Zilverstraat, Gentstraat en
Knokuilstraat.
• Inrichting van overstromingsgebieden aan de
Kapellebeek ten noorden van de Duivigestraat, ter
hoogte van de Iepersestraat (aan de Collievijverbeek).
• Inrichting van waterbufferbekkens aan de Vlietputbeek (Gabriëlstraat), Krommebeek (Heirweg), ...
De inrichtingen aan de Regenbeek en Babilliebeek
worden ook verdergezet.
In 2021 worden vuilnisbakken in het stadscentrum
vervangen door ‘slimme vuilnisbakken’.
Opnieuw wordt 90 000 euro geïnvesteerd in het
cameraschild van Roeselare: betere positionering van
enkele camera’s, sluitend maken van het schild in de
Meensesteenweg en het vervangen van enkele oudere
camera’s.

Bel dan naar de stadsdiensten op 1788 of mail naar
1788@roeselare.be.

Meer informatie over alle klimaatacties vind je op
www.klimaatswitch.be.

Ook voor alle stadhuismedewerkers #VANRSL
wordt 2021 een jaar met veranderingen. In het
voorjaar van 2021 starten de sloopwerken van het
huidige stadhuis.

Stad in ontwikkeling

De stadsdiensten verhuizen dan tijdelijk naar
nieuwe toegankelijke locaties op de Munt, de
Delaerestraat, Het Laere en de Guido Gezellelaan.

Voetgangersoversteken en zebrapaden worden
veiliger gemaakt. In 2020 werden alle zebrapaden
van Roeselare in kaart gebracht. In 2021 worden er
70 verlaagde borduren aan zebrapaden aangelegd.
Dat zorgt voor een betere toegankelijkheid voor
voetgangers, rolstoelgebruikers, buggy’s, etc.

De dienstverlening blijft
altijd gegarandeerd.

Een aantal werken op het openbaar domein worden
gestart of verder uitgevoerd. In 2021 gaat het o.a. om:
• Afronding van de werken in de Brugsesteenweg
tegen eind 2021
• Afronding van de werken in Ter Reigerie en
Stadenstraat
• Laatste fase van de herinrichting stationsomgeving
(o.a. fietsenstallingen)
• Start van de heraanleg van de Spanjestraat
• Start van de rioleringswerken in de Honzebroekstraat
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Heb je vragen?

In het voorjaar wordt bij alle inwoners het
Veiligheidsmagazine #VANRSL verspreid, als voorloper
van de wijkagentenkrant. Daarin zal alle informatie
gebundeld staan over de werking en contactgegevens
van onder andere de wijkinspecteurs en de inmiddels
grote equipe van 13 gemeenschapswachten in
Roeselare.

Ook vanuit de tijdelijke locaties wordt er verder
gewerkt om je als inwoner zo goed mogelijk
te betrekken bij het beleid en je te informeren.
Hopelijk met veel fysieke bijeenkomsten op een
coronaveilige manier, digitaal als dat nodig is.
Een mooi overzicht van welke diensten tijdelijk
waar zullen zitten, zal in het voorjaar 2021 worden
bekendgemaakt. Alle inwoners zullen in de
brievenbus een infogids ontvangen waarin alle
contactgegevens terug te vinden zijn.
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Een muur voor Roeselarenaars
Jill Hemerick (35, vormgever):
“Onze muur is één van de vier nieuwe kunstwerken
in de stad. We kregen een lange muur als canvas
en het gedicht Droomkoers van Babette Hoornaert
(de junior stadsdichter 2020) als vertrekpunt. Ik
ben sterk in typografie, Pieter is gekend voor zijn
geometrische stijl.
Het resultaat toont dat. De kleuren zijn een
referentie naar de wereldkampioenentrui, maar in
het werk zitten veel linken met koers. Kom ze eens
spotten! Een week hebben we in de kou gewerkt
aan de muur, intussen kregen we veel positieve
reacties van passanten en brachten buurtbewoners
ons iets te drinken. Machtig!”

door Roeselarenaars
Pieter Bostoen (37, (interieur)vormgever):
“De muur vervoegt het gratis kunstenparcours
doorheen Roeselare. Van kunst in de stad word ik
content of erdoor geraakt, en ik hoop vele mensen
met mij. Jill leerde ik trouwens kennen toen we
als kinderen in de stedelijke academie zaten. Ik
was al vroeg bezig met vrije grafiek en graffiti, Jill
herinnert zich nog dat ze boeken volkrabbelde met
illustraties. We roepen iedere jonge gast op die zich
daarin herkent, om naar buiten te treden met zijn/
haar (teken)passie.
De Stad zoekt onder de vlag Urban Art jonge
creatievelingen die meehelpen het straatbeeld te
veranderen. Ik zou niet twijfelen (lacht).”

Twee Roeselaarse artiesten, Rufus (@rufus_slayeveryday) en Pieter Bostoen (@pieterbostoen), gingen aan de slag met een gedicht van de junior stadsdichter 2020.
Het resultaat zie je op de muur van de Stedelijke Ateliers, Hoogleedsesteenweg 143 (ter hoogte van AD Delhaize). Info op www.jeugd.roeselare.be/urban-art.
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Jongeren en eenzaamheid: een taboe
Veel jongeren en jongvolwassenen voelen zich nu eenzamer dan normaal, doordat ze minder sociaal contact
hebben. Gevoelens van eenzaamheid, stress, angst en onzekerheid komen veel voor. Toch hoor je lang niet
iedereen daarover, want die emoties hangen nog steeds in een taboesfeer. We zetten vier jongeren voor de lens,
deels in de schaduw van een boom. Maar ze glimlachen, ze laten zich niet doen, er is nog altijd een helft zon.

Jason vecht al jaren tegen negatieve gedachten. Ook
zijn thuissituatie, met zes kinderen, is niet ideaal. “En
daar komt dan ook nog eens corona bij, waarin we
zoveel mogelijk moeten thuisblijven.
Het was superdruk in huis, maar toch voelde ik mij
voortdurend erg eenzaam. Ik hield wel telefonisch
contact met personen, maar bellen of elkaar fysiek zien,
kan je niet vergelijken. Ik heb echt een tekort aan sociaal
contact, waardoor ik in deze coronatijden alleen al zes
opnames heb gehad.”

Gebrek aan fysiek contact is het ergste
Elien (22) werkt als woonbegeleider in het dagcentrum
bij mensen met jongdementie. “We proberen de
mensen zo veel mogelijk te betrekken in alledaagse
zaken en zorgen via activiteiten dat het sociale
contact niet verdwijnt.” Elien probeert ook als
ervaringsdeskundige via onder meer #HACKpand
jongeren te ondersteunen rond eenzaamheid en sociaal
contact in coronatijden. “In de eerste lockdown ben ik
zelf in opname geweest. Ik had erg veel moeite met het
gegeven dat het sociaal leven plotseling stilviel. Voor
mij was dat superlastig, want ik ben in het verleden al
opgenomen geweest omdat ik donkere gedachten
had en automutileerde. Ik vreesde ook om te hervallen
in een drugsgebruik, daarom liet ik mij in de eerste
lockdown onder meer opnemen.”
Professionele hulp
Elien heeft er zelf veel aan om over haar verleden te
vertellen. “Door corona viel bijvoorbeeld het bezoek
aan scholen helemaal weg. En dat vond ik erg jammer,
vooral omdat ik die gesprekken niet meer kon voeren.
Ik merk dat het ontbreken van het fysieke contact voor
veel leeftijdsgenoten het ergste is.”Gelukkig heeft ze
veel steun aan haar vriendin. “Ik heb sinds kort een
relatie en door de lockdown zijn we praktisch zo goed
als altijd samen. Het neemt dat gevoel van eenzaamheid
voor een groot stuk weg. We praten ook veel over onze
emoties met elkaar.” Naast die gesprekken met haar
vriendin, koos Elien ook voor professionele hulp.

Fulltime op internaat
Jason volgt een bakkersopleiding in het MSKA. De
weken die hij niet op school fysiek aanwezig mag zijn,
blijft hij op internaat. “Mijn ma kon dat niet betalen, maar
dankzij de tussenkomst van het CLB kon ik op internaat
gaan. Ik zit dus fulltime op internaat in het MSKA.” Dat
voelt voor Jason veel beter aan dan thuis les volgen.
“Ik zie meer verschillende mensen en mag er af en toe
helpen in de bakkerij.”

“Tegen mijn psycholoog kan ik mijn gevoelens
ventileren. En daar hecht ik erg veel belang aan.” Elien
merkt ook dat mensen veel opkroppen en hervallen.
“Ik ken veel mensen die opnieuw in opname moeten
gaan, omdat ze teruggrijpen naar oude gewoontes.
Door de coronacrisis zoeken velen geen hulp meer en
men blijft daardoor op zichzelf aangewezen. Gelukkig
heb ik nog mijn werk en mijn relatie, waardoor ik mij niet
volledig afsluit van iedereen.”

Voortdurend gevoel van eenzaamheid
Jason (17) kreeg het de laatste maanden extra zwaar te
verduren. “Al van jongs af aan voel ik me vaak fysiek en
mentaal niet lekker. De laatste jaren ging ik zo zwaar
achteruit dat ik in een depressie belandde, waar ik nog
steeds niet van hersteld ben. Ik heb de laatste jaren
al verschillende opnames achter de rug, onder meer
in de PAAZ (psychiatrische eenheid van AZ Delta) in
Roeselare.”

Persoonlijke gedichten
Hoe Jason toch probeert deze donkere dagen te
doorstaan? “Ik studeer en werk verder aan toneelteksten
en ik schrijf mijn gevoelens neer in gedichten.
Dat zijn vooral persoonlijke en donkere gedichten die
gaan over depressies en zelfmoord. Via #HACKpand
schreef ik er al een paar en ik stuur mijn poëzie ook
door naar hulpverleningen.”
Toneel blijft weliswaar de grote passie van Jason.
“Ik speel al zes jaar toneel in STAP. Daarmee kan ik via
rollenspellen mijn emoties en gedachten makkelijker
uiten. Door corona vinden die lessen nu ook online
plaats, maar dat kan je helemaal niet vergelijken met
fysieke lessen.”

Breien en muziek luisteren
De coronaperiode weegt op Syham (18). “Ik ben een
erg sociaal persoon, maar kamp ook met diabetes.
Daarom besloot ik om al mijn fysieke contacten los te
laten en enkel nog online te converseren met vrienden
of familie.” En dat viel Syham erg zwaar, want ze verloor
de afgelopen periode ook enkele dierbaren. “Mijn beste
vriendin leed aan mucoviscidose en diabetes. Door
een bloeding ten gevolge van die muco is ze plotseling
gestorven.”
Oma overleden
”Ook mijn oma overleed afgelopen zomer in Algerije.
Door de coronapandemie komen er daar, wegens
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angst, geen dokters langs om zorgen toe te dienen en
worden de mensen aan hun lot overgelaten.” Syham
kon van beide dierbaren geen deftig afscheid nemen. “Ik
heb mijn oma via een videocall zien sterven. Dat is één
van de heftigste gebeurtenissen uit mijn leven.”
Frustraties afgegooid
“Gelukkig heb ik een vriend waar ik veel mee kan praten
over mijn emoties. Maar van nature krop ik veel op, dus
mensen kunnen het niet altijd zien dat ik mij vanbinnen
slecht voel.” Om die mindere emoties en frustraties
van haar af te gooien, grijpt Syham graag terug naar
alledaagse dingen. “Breien is terug hip en ik kon er de

laatste maanden mijn gedachten mee verzetten. En
muziek! Daarmee vergeet ik even al mijn zorgen.”
Jongeren geviseerd
Syham vindt vrijheid het allerbelangrijkste. “Kunnen
gaan en staan waar je wil, doen wat je wil, fysiek naar
school gaan, ... Veel leeftijdsgenoten ondervinden
soms moeilijkheden om in hun kot te blijven. Wij stikken
vanbinnen. Velen zitten ook in moeilijke gezinssituaties.
Men benadrukt en veralgemeent ook te vaak dat vooral
jongeren de coronamaatregelen niet respecteren.
Terwijl ik denk dat er in alle leeftijdsgroepen slechte
leerlingen zitten.”
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Meer dan 8 uur schermtijd per dag
Andreia (18) mag je een bezige bij noemen. Ze studeert
in Kortrijk en is voorzitter van de studentenraad van
alle campussen van VIVES. “Als eerstejaarsstudent
kregen we gelukkig nog vaak onderwijs op de campus
zelf. Maar door de beperkte sociale contacten en het
wegvallen van naschoolse activiteiten, voel ik mij nog
altijd niet echt een student. De eerstejaars gaan jaarlijks
voor enkele dagen op teambuilding om elkaar te leren
kennen.

Dit jaar vond dat gewoon tijdens één dag plaats op de
campus zelf.” Voor Andreia voelt school niet aan als
school. “Ik zit thuis constant alleen, want mijn ouders
gaan werken en mijn jongere broer en zus mogen
voltijds naar school. Dat betekent dat ik volledige dagen
voor een scherm zit te luisteren naar een leerkracht.”
Die eenzame momenten bezorgden Andreia al enkele
malen een paniekaanval. “Ik krijg dan een gevoel dat het
me allemaal eventjes te veel wordt en dat niets nog lukt.
Dan begin ik met dingen te gooien.”
Afwisseling en afleiding
De scholen proberen wel vanop afstand de nodige
mentale zorgen te geven aan hun leerlingen. “We
startten een werkgroep rond mentaal welzijn, waar
ik coördinator van ben. En via ludieke acties en tips
proberen we voor afwisseling en afleiding te zorgen.
Leerkrachten tonen ook oprecht bezorgdheid en
vragen naar onze gevoelens.” Andreia vindt sommige
berichtgeving op sociale media wel kwetsend. “Ik weet
dat we samen moeten vechten tegen een pandemie en
dat de tijd van oorlogen vroeger veel erger was. Maar
die periodes mogen we niet vergelijken. Het sociaal
contact won aan belang.
Ik volg de maatregelen 100 %, krijg online les, kom niet
buiten en na al die uren schermtijd beperkt mijn sociaal
contact zich tot nog een uur extra schermtijd via de
chat. Dat is mentaal erg lastig. ”Om haar gedachten
te verzetten, volgt Andreia regie- en toneelles. “Die
lessen verlopen tegenwoordig ook online. Dus dan zit
ik wéér voor een scherm. Er bestaat jammer genoeg
geen alternatief. Maar beter dat, dan helemaal niks.”
Haar grootste wens? “Gewoon terug tiener zijn! Vrij zijn,
babbelen, sociaal doen, …!”

Zonder woorden verbinding maken
Dokter Emmanuël Nelis uit Roeselare werkt als kinderen jeugdpsychiater in het AZ Sint-Lucas in Brugge. Hij
beaamt dat veel kinderen en jongeren het mentaal erg
zwaar hebben in deze crisis.
“Door bijvoorbeeld het knuffelen stop te zetten,
verdwenen zomaar heel evidente gevoelens van
verbondenheid. Ik maak me echter geen illusies
dat jongeren nog altijd, weliswaar in beperkte
kring, knuffelen. En dat klein beetje burgerlijke
ongehoorzaamheid kan misschien geen kwaad.
Want die verbinding bij het knuffelen is erg belangrijk.
Jongeren komen vaak in het vizier als de groep die de
regels niet volgt, maar dat komt omdat ze heel erg in
de kijker lopen. Jongeren zijn zeer zichtbaar. Terwijl
de meeste slechte leerlingen in feite komen uit mijn
leeftijdsgroep: de 50-60’ers. Trouwens, door dingen die
niet oké zijn meer zichtbaar te maken, spelen jongeren
al eeuwen een zeer belangrijke rol in de maatschappij.”
Heel veel sociale druk
Dokter Nelis benadrukt ook de verscheidenheid bij
jongeren. “Veel jongeren voelen zich wél erg goed in
deze lockdownperiode, ervaren het als een bevrijding.
Ze moeten niet meer per se er goed uitzien, niet meer
sociaalvaardig zijn, of beantwoorden aan heel veel
sociale druk … en dat zegt ook veel over onze huidige
samenleving.”
Als gevolg daarvan zag dokter Nelis na de eerste
lockdown ontzettend veel crisissen. “Sociaalangstige
en meer autistische jongeren kwamen echt in
moeilijkheden omdat ze panikeerden door de gedachte
dat ze zich in de samenleving weer zichtbaar moesten
maken.”

Praten en ventileren
De psychiater vindt dat we jongeren zo veel mogelijk
moeten ondersteunen en probeert ook enkele simpele
tips te geven.
“Muziek speelt een grote rol bij emoties uiten. Ik
adviseer ook iedereen om te blijven bewegen in deze
tijden. Een wandeling, een fietstocht, skaten, een loopje,
zwemmen, … mogelijkheden zat! Ook onze voeding
verdient de nodige aandacht. Veel jongeren ontbijten
niet of nemen hun maaltijd voor de televisie, de tablet
of de computer. De maaltijd vormt ook vaak het enige
moment op de dag dat er discussies of gesprekken
gevoerd kunnen worden aan tafel. En dat praten en
ventileren, is super belangrijk!”
Op www.welzijnswijzer.roeselare.be/ik-heb-vragenover-gezondheid vind je heel wat nuttige info.

HerstelAcademie voor Jongeren zet in op mentaal welzijn
De HerstelAcademie voor Jongeren wil het mentaal
welzijn van jongeren versterken, bespreekbaar maken
én doet dat steeds samen met jongeren. Dat gebeurt op
verschillende manieren en in de eerste plaats op maat
van jongeren.
Voor de lockdown kwam drie keer per maand een
therapeut langs bij jongeren in #HACK en JaKedoe. Die
zorgverlener draaide mee in de lopende activiteiten en
was er wanneer jongeren nood hadden aan een babbel
of luisterend oor. Ook wanneer fysiek samenkomen
niet kan wegens coronamaatregelen gaat de
HerstelAcademie digitaal verder:
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• Een kerngroep met jongeren en begeleiders zag het
levenslicht. Die komen op regelmatige basis samen
om te evalueren of nieuwe ideeën te bespreken.
• Er werd onlangs een #HACKpodcast opgenomen
met als thema kwetsbaarheid. Daarin gaven een
tiental jongeren hun mening en adviezen over
kwetsbaarheden en hoe daarmee om te gaan.
Beluister de podcast via www.arhus.be/hackpodcast.
• Op woensdagavond organiseren jongeren
tweewekelijks 'klaagsessies'. Daar kunnen jongeren
hun hart luchten, hun frustraties uiten, luisteren of
een vraag stellen. Alles kan, niets moet.

Alle initiatieven worden door jongeren georganiseerd
en door hulpverleners ondersteund. Gelijkwaardigheid
vormt hét uitgangspunt, jongeren staan centraal!
Hoe deelnemen? Stuur een berichtje naar
@deniza_hack op Instagram of Facebook!

De HerstelAcademie voor Jongeren is een
samenwerking tussen jongeren en begeleiders
van #HACK (de jongerenwerking van ARhus),
JaKedoe (van T’Hope), Zorgpunt N, St-Jozef Pittem
en TeJo, en wordt mogelijk gemaakt door de
steun van Elk Telt van Stad Roeselare.
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NRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VA
Wintertips voor jouw waterleiding

Elektrische steps: wat mag (niet)?

Rap Op Stap zoekt hulp

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw
waterleiding en watermeter bevriezen. Dat is niet alleen
onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.

Zoef jij ook al steppend door de straten #VANRSL? Hou
je dan zeker aan de regels!

Wil jij mensen aan een onvergetelijke vakantie helpen?
Ben je wat vaardig met computers? Help je graag
mensen? Dan ben jij de ideale vrijwilliger!

Enkele tips om dat te vermijden:
•
•

•

•

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als
die zijn blootgesteld aan koude wind.
Sluit het water af van woningen die in de winter
onbewoond zijn. Laat daarbij alle leidingen leeg
lopen door alle kranen open te draaien nadat je de
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
Heb je toch bevroren leidingen, ga dan voorzichtig
te werk om die te laten ontdooien. Sluit eerst de
hoofdkraan af en gebruik zeker nooit een brander
om leidingen te ontdooien. Een haardroger is een
goed alternatief.

Meer tips vind je op www.dewatergroep.be.

Je veilig voelen, vormt een basisbehoefte van iedereen.
En waar telt dat meer dan in je eigen woon- en
leefomgeving? Binnen enkele weken zit er een extra
magazine #VANRSL in je bus dat volledig in het teken
staat van veiligheid.
Je zal er bijvoorbeeld heel veel tips over inbraak- en
fietsdiefstalpreventie in lezen. Maar ook zal je uitgebreid
kennismaken met de Roeselaarse wijkteams van de
Politiezone.
Heb je je al eens afgevraagd wat een gemeenschapswacht nu precies allemaal doet? Ook dat zal je te weten
komen in het extra nummer. Verder zal het netheidsplan
van onze stad ruim aan bod komen. Want veiligheid en
handhaving gaan hand in hand.

NIEUW! Instaroute #VANRSL

Eindejaarsfeesten
zonder vuurwerk
In Roeselare geldt een verbod op vuurwerk, kerstboomverbrandingen en wensballonnen. De Stad volgt
daarmee het nationale verbod dat loopt tot 18 januari.
De maatregelen zijn er om de ziekenhuizen te ontlasten
en samenscholingen te vermijden.
Vuurwerk afsteken en lampionnen oplaten rond de
jaarwisseling mag niet, noch op het openbaar domein,
noch op privaat domein. Het wordt geen eindejaar als
anders, maar met minder kan het feest ook knallen!
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VOC Opstap vzw biedt ondersteuning aan op vlak van
vrije tijd. De organisatie zoekt een vrijwilliger die bereid
is om een handje te helpen in hun Rap Op Stap-kantoor.
ROS is een laagdrempelig reiskantoor voor mensen met
een beperkt budget. Jouw taak is om samen met de
persoon in kwestie een vakantie, daguitstap, concert, …
in te plannen.

Binnenkort extra magazine
in je brievenbus

Vanaf begin februari tot het einde van de zomer dopen
we Roeselare om tot de meest instagrammable stad van
België. Op diverse locaties in het kloppend en shoppend
hart van onze stad komen Instagraminstallaties.
We voorzien vloer- en muurschilderingen, enkele
Instagrammuren in winkels en ingevulde vitrines van
leegstaande panden. Ze stralen het Roeselaarse DNA uit
en zijn gelinkt aan shopping, koers en voeding. Samen
vormen ze een fantastische belevingsroute in ons
stadscentrum!
Iedere installatie leent er zich toe om selfies of leuke
foto’s/video’s te maken. Die Instagramwaardige beelden
post je op sociale media met de hashtags #instaroute
#VANRSL. Vrienden en familie liken de foto’s en zo gaat
jouw origineel pareltje helemaal viraal!

Interesse? Mail charlotte.devlieger@vocopstap.be of
bel 051 20 65 59.

We maken een onderscheid tussen een gewone e-step
en een e-step met zadel.
Met een gewone e-step mag je maximaal 25 km per uur
rijden.
• Rij je stapvoets, dan kan je het voetpad gebruiken en
oversteken aan een zebrapad.
• Rij je sneller dan stapvoets? Dan word je aanzien als
fietser: je rijdt op het fietspad of wanneer er geen
fietspad is, op de rijbaan.
Het dragen van een valhelm is niet verplicht maar
sterk aanbevolen. Je rijdt uiteraard niet onder invloed
(maximum 0,5 promille is toegelaten) en houdt je
handen aan het stuur. Steppen met een smartphone in
de handen is verboden.
Tussen zonsondergang en -opgang, wanneer het zicht
beperkt is tot 200 m, is het verplicht om een wit of geel
licht aan de voorkant en een rood achterlicht te dragen.
Heb je een elektrische step met zadel? Dan tel je mee
als bromfietser:
• Je bent minstens 16 jaar.
• Je draagt verplicht een helm.
• De lichten van je e-step branden altijd, zowel ’s nachts
als overdag.
• Je hebt altijd je documenten op zak: identiteitskaart,
gelijkvormigheidsattest, geldige verzekering en het
kentekenbewijs.

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol
‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie.
De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor
het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen
alcohol.
De coronamaatregelen maken deze editie extra
uitdagend, maar ook extra belangrijk. Sommige mensen
beslissen om ietsje sneller een glas alcohol te drinken.
Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra
thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. Daag
jezelf uit om gezelligheid te creëren zonder alcohol.
Dat doet evenveel deugd, je voelt je er beter bij en het is
goed voor je gezondheid. Allemaal heel welkom in deze
uitzonderlijke tijden.
Ga dus de uitdaging aan, drink in februari 2021 geen
alcohol en ontdek dat je geen alcohol nodig hebt
om je te amuseren.
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be.

Kan je maximaal 25 km per uur met zo’n e-step met
zadel? Dan ben je een bromfiets klasse A en mag je op
het fietspad rijden. Kan je tot wel 45 km per uur? Dan
val je onder het type bromfiets klasse B. Je hebt een
rijbewijs AM nodig. Je mag op het fietspad rijden waar
de snelheid beperkt is tot 50 km/u.
Aan iedereen: voorzichtig op de baan en hou rekening
met elkaar!
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Doe zoals deze Roeselarenaars:
De afgelopen maanden gingen we langs bij acht inwoners #VANRSL. Ze hebben alvast één ding gemeen: komaf
maken met de internationale pretbederver, genaamd corona. Daarom gaan ze één voor één voorbeeldig aan de
slag met de zes gouden regels. Want enkel door samen die regels altijd te volgen, kunnen we het virus uit onze
wereld helpen. Doe zoals deze mensen en samen krijgen we het virus klein!

oltegoare tegen corona!
Doe zoals Nathalie!

Hou anderhalve
meter afstand.
Zodat de dinsdagmarkt en grote evenementen
weer een gezellige ontmoetingsplaats worden.

Doe zoals Geert en Anneloes!

Beperk je nauwe contacten.
Zodat we weer kunnen knuffelen en dansen
op huwelijken en familiemomenten.

Doe zoals Clémence en Femke!

Doe je activiteiten buiten.
Zodat we elkaar ook weer binnen
kunnen ontmoeten.

Doe zoals Ann-Sofie!

Denk aan kwetsbare
mensen.
Zodat we hen kunnen blijven de zorg
geven die ze verdienen.

Doe zoals Griet!

Doe zoals Sandrine!

Respecteer de hygiëneregels en was regelmatig
je handen.

Volg de regels over
bijeenkomsten.
Zodat we weer samen evenementen
kunnen beleven.

Zodat kinderen kunnen blijven naar
school gaan.
De zes boeiende video’s met hun verhaal zag je de afgelopen weken op onze sociale media en je vindt ze ook op
Youtube.com/stadroeselare. Alle laatste info over de coronamaatregelen vind je op www.roeselare.be/corona.

22

23

Warme vrijwilligers aan de slag
Het coronavirus houdt ons leven in zijn greep. Meer dan ooit klinkt de vraag naar solidariteit en hulp voor elkaar.
Maak kennis met zes warme inwoners #VANRSL. Door de coronamaatregelen kunnen ze op dit moment vaak hun
normale job niet uitoefenen. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten en bieden met de glimlach hulp waar nodig.
Roeselare telt gelukkig heel veel inwoners met zo’n warm hart. We zijn hen ongelooflijk dankbaar dat ze hun vrije
tijd en energie inzetten om mensen een hart onder de riem te steken.

Celine Boddin
Mijn job: Ik baat de indoor skischool Mont Blanc uit in
Roeselare. Daarnaast werk ik ook als Tolk Vlaamse
Gebarentaal.
Hier spring ik nu bij: In de ziekenhuisapotheek van AZ
Delta zorg ik voor de bevoorrading van de medicatie.
Ik doe dit omdat… ik het belangrijk vind om ook mijn
steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd die iedereen
treft. Vooral de zorgsector kan een duwtje in de rug
gebruiken! Persoonlijk geeft het mij ook voldoening
om iets terug te kunnen doen.
Mijn ervaring: Mijn tijdelijk werk in de apotheek is
fysiek veel intensiever: echte handenarbeid (medicatie
labelen, verdelen, verpakken). Het werk brengt mij
even dichter bij de invloed en gevolgen die corona
heeft op elk van ons.

Annemie Cruyt
Mijn job: Ik ben met brugpensioen na een job als
verpleegkundige.
Hier spring ik nu bij: In samenwerking met Motena bel
ik al sinds maart mensen op om te vragen hoe het met
ze gaat. Eerst wekelijks en nu krijgen ze van mij om de
veertien dagen een telefoontje.
Ik doe dit omdat… mensen nu nóg meer nood hebben
aan een gesprek. Voor veel mensen begint deze
periode door te wegen. Ik ben blij dat ik op die manier
zelf ook zinvol kan bezig zijn.
Mijn ervaring: Ik amuseer me, mensen beginnen
meer en meer te vertellen, herkennen mijn stem of
telefoonnummer. Je voelt dat er een grote nood
bestaat om eens te praten en vooral iemand te horen.

Stijn Remaut
Mijn job: Ik ben thuisverpleegkundige en tabacoloog,
samen met mijn collega's Hanifa Ben Driss en Jan
Degryse in de praktijk Flexzorg van Roeselare.
Hier spring ik nu bij: Als vrijwilliger contacteer ik
telefonisch alleenstaande mensen die ouder zijn dan
80 jaar. Ik vraag hen hoe het gaat en maak een praatje.
Ik doe dit omdat… ik via de praktijk dagelijks onze
patiënten zie en ik iets wou doen voor anderen
die zo goed als niemand zien of alleen zijn. Via de
corona-bewonersbrief van Stad Roeselare heb ik me
aangemeld als vrijwilliger.
Mijn ervaring: Het is laagdrempelig en de positieve
reacties van de mensen maken me blij. Ze appreciëren
dat kleine gebaar.

Hans Soenen
Mijn job: Ik ben de verantwoordelijke van het ARhus Café
Hier spring ik nu bij: Ik spring in als tijdelijk vervangende
(vliegende) kok voor AZ Delta (tijdens de eerste
coronagolf) en Motena (tijdens tweede coronagolf).
Ik doe dit omdat… we altijd onze maatschappelijke
partners willen bijstaan om het tijdelijk uitvallen
van keukenstaf tijdens deze coronaperiode op te
vangen. We springen in waar nodig, zodat we de
hulpbehoevende mensen nog steeds een warme
maaltijd kunnen garanderen. Kruisbestuiving (ik leer
van hen en andersom) vormt de doelstelling van
ARhus!
Mijn ervaring: De groep is groter en door die
massaproductie daalt de creativiteit wat, maar ik ben
door mijn ervaring wel wat gewoon! Ikzelf leerde hoe
ik snel en efficiënt stoofpotjes kan klaarmaken zodat
ik tijd bespaar om andere gerechten voor te bereiden.
Een serieuze opsteker voor mij! Voor hen zit het
verschil in de afkruiding: met simpele dingen vanuit
hun keuken een gerecht net iets anders maken. Missie
geslaagd!
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Rita Lansens
Mijn job: Ik werkte 37 jaar als thuisverpleegkundige bij
het Wit-Gele Kruis.
Hier spring ik nu bij: Al tien jaar lang ben ik vrijwilliger
bij de Minder Mobielen Centrale.
Ik doe dit omdat… ik mijn vrijwilligerswerk als een
verlengstuk van mijn actieve loopbaan zie. Ik haal
enorm veel voldoening uit mijn "tweede job": het
contact met mensen spreekt mij aan en ik krijg heel
veel dankbaarheid terug. Het geeft me voldoening om
zinvol werk te kunnen verrichten.
Mijn ervaring: Naast de fysieke ondersteuning, probeer
ik waar nodig om emotionele steun te bieden.
Sommige cliënten ken ik al van in mijn beginperiode
bij de Minder Mobielen Centrale en met hen bouwde
ik al een vertrouwensband op. Nu hebben mensen
nog meer nood, want de coronasituatie maakt het
echt zwaarder voor hen.

25

#VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #I
sorin andrei

Inge Obyn
Mijn job: Ik werk als sociaaltechnisch instructeur
binnen de cel Activering van het Welzijnshuis
Roeselare. Met een aantal collega’s screenen wij de
arbeidsvaardigheden en -attitudes van cliënten die in
begeleiding zijn bij het Welzijnshuis. Met die informatie
kunnen we hen en hun maatschappelijk werkers
een gericht advies geven richting activering (werk/
opleiding/voortraject…).
Hier spring ik nu bij: Ik help in het magazijn van AZ
Delta (klaarzetten en registreren van bestellingen) en
de fijndistributie (dagelijks aanvullen van medische
materialen op diverse diensten). Een aantal momenten
in de week ben ik er actief. Ik combineer dat met
mijn werk in het Welzijnshuis, waar we nu de tijd
nemen om een aantal dingen uit te werken en terug
op punt te zetten. We werken manieren uit om onze
hulpverlening momenteel coronaveilig te kunnen
invullen.
Ik doe dit omdat… ik de vraag zag passeren om tijdelijk
ondersteuning te bieden bij AZ Delta en dat meteen
zag zitten! Er kwam tijd vrij in mijn agenda door het
wegvallen van mijn hoofdtaak. Als bezige bij is het een
leuke afwisseling!
Mijn ervaring: Het geeft mij een goed gevoel om
ondersteuning te bieden waar het op dit moment
nodig is. De mensen zijn vriendelijk en blij met de
hulp die ze krijgen. Tijdens de lockdown in het
voorjaar ben ik regelmatig gaan bijspringen in De
Graancirkel (sociale kruidenier). Op die manier leer ik
de organisaties en diensten ook eens op een andere
manier kennen.

tomvanblaere
Luchtjes #vanrsl #christmas
#christmaslights

yarondegryse
City in motion
#citylights #motion #nightphotography
#carlights #wvl #focuswtv

Helpende handen zijn op zoveel plaatsen meer dan ooit welkom. Ook
Roeselare is een warme stad. Het platform Roeselare Helpt verzamelt al
sinds de start van de coronacrisis in maart alle hulpvragen.

Ik wil hulp vragen voor mezelf.
Kan je hulp gebruiken bij het doen van de boodschappen, de hond uitlaten of wil je af en toe een babbel aan
de telefoon? Stel dan jouw vraag via www.roeselare.be/roeselarehelpt. Alle vragen worden in vertrouwelijkheid
behandeld. We contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger gevonden hebben.

Ik wil hulp vragen voor mijn vereniging.
Kan je met jouw vereniging, school, zorginstelling of sociale organisatie ondersteuning gebruiken? Plaats dan jouw
vacature op www.roeselarevrijwilligt.be en wie weet kan je binnenkort ondersteuning verwachten van één of
meerdere vrijwilligers.

Ik wil zelf hulp bieden.
Wil je zelf als vrijwilliger aan de slag? Neem dan een kijkje op www.roeselare.be/roeselarehelpt. Ook AZ Delta zoekt
nog heel wat vrijwilligers om bij te springen in de campussen Rumbeke, Torhout en Menen. Interesse? Mail dan snel
naar extrapersoneelcorona@azdelta.be.
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freddylepouttre
#arhus #kersttreintje #arhusplein #roeselarecity
#kerstsfeer2020
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Het stadsbestuur en zijn medewerkers
wensen iedereen een goede gezondheid,
warme vriendschappen en weinig zorgen in 2021.
Samen met jou gaan we het nieuwe jaar hoopvol tegemoet.
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