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Huisarts, medisch expert van de eerstelijnszone Midden-West Vlaanderen en papa van drie. Justin
Gouhie combineert verschillende uitdagingen. Nu de vaccinatiecampagne loopt, laten we hem graag
aan het woord.

Een nieuw stadhuis
Tijdelijke locaties

Het is eind januari als ik dit schrijf. De vaccinatiestroom valt stil, de COVID-varianten circuleren en
er loert een mogelijke derde golf, …
Maar er is ook positief nieuws! De vaccinatiecentra
staan in de steigers, de eerste vaccinatieronde in
woonzorgcentra is uitgevoerd en bijna 98% van de
huisartsen in onze huisartsenkring geeft aan zich
de volgende weken te laten vaccineren.

Trouwen tussen de fietsen
Shopping
KOERS
Vaccinatie
#INSTAROUTE #VANRSL

Als huisarts geven we onze patiënten uitleg over
het virus, de maatregelen, het testbeleid, …
We informeren ook over de vaccinaties.
Naarmate de kennis toeneemt, kunnen we
mensen meer overtuigen van het belang. Al
moeten we soms wilde theorieën ontkrachten.
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Morste een schilder met zijn gele verfpot,
of is er meer aan de hand in het Citroenstraatje?

De diensten van het stadhuis en
het Welzijnshuis werken enkel
OP AFSPRAAK

www.roeselare.be
bel GRATIS 1788
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De inhoud van dit magazine is gebaseerd op
de informatie gekend op donderdag 4 februari.
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
4 april Pasen
KOERS. Museum van de Wielersport is open.
De andere stadsdiensten zijn gesloten.
5 april paasmaandag
Alle stadsdiensten gesloten, ook KOERS. Museum
van de Wielersport.

Zo was één van mijn patiënten zeer sceptisch:
“Het is verdacht dat het zo snel gaat!” Hij had nog
nooit een griep gehad en wil de bijwerkingen niet
riskeren. Ik vroeg hem hoe hij de maatregelen
verteerde. Toen bleek dat hij het lastig had om
zijn kinderen te missen, de eerste stapjes van zijn
kleinkind op laptopscherm te moeten zien, …
Het werd tijd dat ze die verdomde maatregelen
afschaffen!
Voor veel mensen is het een moeilijke afweging.
Het gaat om het inschatten van het risico
van ernstige COVID-ziekte bij jezelf of bij een
contact ten opzichte van de kortstondige
reactie van het vaccin. Anderzijds is er
perspectief om terug je grootouders te kunnen
bezoeken, de kleinkinderen te knuffelen of de
zwangerschapswens niet langer uit te stellen.
Kiezen voor een vaccin is kiezen voor het
algemene belang van de hele maatschappij
boven de individuele zeer kleine risico’s.
De risico’s van het vaccin zijn duidelijk. Het is
mogelijk dat je even een stijve arm hebt, je een
dag grieperig voelt en een paracetamol nodig
hebt. Op langere termijn zijn nog geen ernstige
nevenwerkingen beschreven. We kennen wel
allemaal via vrienden en familie, de media en
talrijke zorgverleners, de impact van COVID.
Het zijn spannende tijden. Vanaf maart schuiven
65-plussers aan in Expo Roeselare.
Ook kunnen we dan de eerste positieve effecten
in woonzorgcentra en ziekenhuizen zien. Als we
hopelijk in de zomer verder de jongere bevolking
aan het vaccineren zijn, zal de zon ons deugd
doen. Het idee van een fris wijntje op een terras
op de markt lonkt!
Blijf hoopvol, geduldig en verbonden met elkaar.
Op een dag zullen we allemaal samen genieten
van herwonnen vrijheid.

Dr. Justin Gouhie
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Blik op 2024: Het nieuwe stadhuis

3 x het stadhuis #VANRSL

Binnenkort starten aan de Botermarkt de werken aan het stadhuis van morgen. De verouderde
gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum waarin
inwoners, bestuur en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar

De huidige stadhuissite, onder andere de
werkplek van 300 medewerkers, evolueerde over
de jaren heen tot een onoverzichtelijk kluwen
van verschillende panden. De gebouwen stoten
op limieten: de moeilijke toegankelijkheid voor
personen met een beperking, de slechte ligging
van het onthaal, de kleine wachtruimte op
piekmomenten, de verspreiding van klantenbalies
over verschillende verdiepingen, … Bovendien is
het complex niet onderhoudsvriendelijk en slurpt
het energie.

Locatie wijzigt niet
De keuze is weloverwogen om op de huidige
locatie aan de Botermarkt te blijven. De ligging,
pal in het bruisende stadscentrum, vormt een
baken in de stad. Maar ook in het gebouw
moeten inwoners zich thuis voelen. Wat verwacht
Roeselare van het nieuwe stadhuis?
De Stad bevroeg begin 2020 de Roeselarenaars
en haar werknemers. De lijn was duidelijk:
belang van duurzaamheid, een focus op groen,
een huwelijk tussen het rijke patrimonium en
nieuwe bouwstijlen. Het ontwerpteam van
B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en de
Roeselaarse tuinarchitect Arne Deruyter kwamen
met een ontwerp dat het beste aansloot bij de
verwachtingen.

Van welke kant je het ook zal bekijken: elke gevel
zal kwaliteit uitstralen en nodigt je uit om het
gebouw binnen te gaan. Het historische stadhuis,
het belfort en drie waardevolle gevels in de
Zuidstraat worden gerestaureerd zodat we het
kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

De geschiedenis en de toekomst van Roeselare
moeten elkaar vinden in het nieuwe stadhuis. Dat
lukt door oud en nieuw met elkaar te verbinden.
De meest opvallende ingreep is de toegangspoort
naar het stadhuis die opnieuw aan de Grote
Markt komt. De integratie van de historische
monumenten en het UNESCO-erfgoed springen
onmiddellijk in het oog.

Duurzaamheid en groen voorop
Het ontwerpteam bedacht welgemikte ingrepen
waardoor het vernieuwde stadhuis de naam
‘meest duurzame stadhuis van Vlaanderen’ mag
dragen. Het team koos een bouwmethode met
houtskelet. Tegelijk wordt vanaf de sloop tot de
opbouw gekozen voor innovatieve oplossingen
en technieken.

Duurzaamste stadhuis van Vlaanderen
Daardoor halen we de hoge duurzaamheidsnormen van het Europees erkende BREEAM-label.
Groene daken en een verborgen tuin in het hart
van het gebouw (toegang via de Zuidstraat) geven
een groene impuls aan de stad.

Het nieuwe stadhuis zal ook het meest duurzame
stadhuis van Vlaanderen zijn, dankzij de hoge
duurzaamheidsnormen waaraan het zal voldoen
en de keuze voor houtskeletbouw. Het nieuwe
stadhuis zal minder onderhoud, herstellingen en
aanpassingswerken vragen. De energiekosten
zullen sterk dalen dankzij de zonnepanelen en het
warmtenet.

Opening in 2024
Vanaf dit voorjaar starten de werken aan het
stadhuis. Zodat we in 2024 een nieuw stadhuis
kunnen openen. Een thuis voor wie het bezoekt
en voor wie er werkt, een huis klaar voor de
toekomst en met respect voor het verleden en
een gebouw met een positieve impact op het
klimaat.

Historisch gedeelte blijft ontmoetingsplek
Wat valt op in het ontwerp? De ingang van het
stadhuis komt opnieuw aan de kant van de Grote
Markt. Op die manier ontstaat een rechtstreekse
verbinding naar het kloppend hart van het bestuur
en de administratie. Ook langs de kanten van de
Botermarkt en de Zuidstraat komen gevels met
één architecturale identiteit.

De dienstverlening blijft gegarandeerd, ook al vind
je de stadsdiensten tijdelijk op andere locaties.
Je leest er meer over verder in dit magazine.

Stille binnentuin
De vele verouderde gebouwen maken in 2024
ruimte voor een binnentuin. De toegang tot die
groene parel vinden voetgangers via de geborgen
ingang van de Zuidstraat. Terwijl het gonst
van activiteit rond en in het stadhuis, doet de
weelderige binnentuin de bezigheid vergeten.

Mis niks over je nieuwe stadhuis
De komende maanden en jaren kom je alles te weten over het stadhuis van morgen.
Op www.roeselare.be/nieuwstadhuisvanrsl lees je alle updates over de werken.
4
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Stadsdiensten verhuizen
Roeselare bouwt de komende jaren een nieuw stadhuis op de plaats van het huidige stadhuis aan
de Botermarkt. De stadsdiensten verhuizen daarom vanaf maart naar verschillende locaties op en
rond De Munt. De dienstverlening blijft dus pal in het centrum en toegankelijk voor iedereen, of je
nu te voet, met de wagen of met de fiets komt. De verhuis is zo georganiseerd dat de dienstverlening
gegarandeerd blijft en we geen enkele dag moeten sluiten.

Ho
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Site Arhus
Op de verdieping +0 vind je deze diensten:
• Burgerzaken (voor je rijbewijs, e-ID, reispas of
een bewijs van woonst, leven, nationaliteit, …)
• 1788 (voor al je vragen en meldingen over
de Stad)
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Heb je binnenkort een afspraak met één van de stadsdiensten? Kijk goed na op jouw brief of e-mail
waar je moet zijn. Dit zijn de drie nieuwe stadslocaties:
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Open vanaf 1 maart 2021.
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KOERS. Museum van de
Wielersport
Toerisme en Vrijetijdspunt

Site De Munt - ARhus
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Hier vind je deze diensten:
de bestuurszone, met onder andere het kabinet
van de burgemeester en het college van
burgemeester en schepenen.
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Nieuw stadhuis
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Site De Munt

Open vanaf 29 maart 2021.
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Site De Munt - Bestuurszone
De Munt 26
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Welzijnshuis

6

Stedelijke Ateliers

Gasthuisstraat 10

2

Zuidstraat

Hoogleedsesteenweg 143

1

Maak een afspraak
•
•

•
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Wist je dat je heel wat zaken gemakkelijk van thuis uit kan regelen?
Bekijk het overzicht van onze online diensten op www.roeselare.be/digitaal-loket.
Sinds de coronacrisis werken de stadsdiensten op afspraak.
Een afspraak maak je op twee manieren:
» surf naar www.roeselare.be/afspraak
» bel naar het gratis nummer 1788
Vragen over onze dienstverlening?
Bel gratis naar 1788 of mail naar 1788@roeselare.be

Site Delaerestraat
Hier vind je deze diensten:
• Omgevingsvergunningen
• Ruimtelijke planning
• Wonen, Economie en Landbouw
• Inname Openbaar Domein
Open vanaf 10 maart 2021.

Alle andere sites van de Stad zoals de Stedelijke Ateliers, KOERS. Museum van de Wielersport,
het Welzijnshuis en de leeszaal van het archief blijven open op hun huidige locaties.
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Roeselare + KOERS = perfect huwelijk
Op kerstavond 2021 geven Miriam
Vandenbulcke en Stijn Goddeeris elkaar
het jawoord op de nieuwe, tijdelijke
trouwlocatie van Roeselare. En wat voor
één!
“Het maakte mij niet zo veel uit waar we
precies trouwen, want ons huwelijk op zich
is het enige wat echt telt voor mij. Maar dat
het in zo’n prachtige zaal blijkt te zijn, vind
ik mooi meegenomen natuurlijk”, steekt
Miriam van wal.
“Als fan van de koers ken ik het gebouw en
de zaal. Dat maakt het extra speciaal”, vult
Stijn aan.
“Ik kende de zaal dan weer niet”, zegt
Miriam, “maar nu ik erin rondloop, zie ik
waarom deze locatie eruit sprong. We
verlangen al tot 24 december. Een speciale
datum op een speciale locatie voor onze
gezellige trouw.”
“Trouwens, het is tof dat het een openbare
locatie is. De komende jaren kunnen we
gemakkelijk een bezoek brengen aan de
locatie waar we ons jawoord gaven. Wie kan
dat zeggen?”, lacht Stijn.
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Een bijzondere zaal voor
kampioenen in de liefde
Het historische stadhuis zit de komende jaren
in het stof tot de restauratie en bouw van het
nieuwe stadhuis afgerond zijn. Daardoor is de
gekende trouwzaal niet toegankelijk.
Vanaf juli 2021 huw je of vier je een jubileum
in de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS.
Een grandioze zaal die voldoet aan alle
praktische en wettelijke vereisten: pal in het
centrum, toegankelijk voor iedereen, ruime
parkeermogelijkheid en vooral klasse en
uitstraling.
Elke vrijdag en zaterdag zal er gehuwd
en gevierd kunnen worden. De tijdelijke
trouwzaal is een extra functie voor KOERS:
fans van de fiets kunnen altijd coronaveilig
een bezoek plannen.
www.roeselare.be
www.koersmuseum.be
* De foto werd buiten de openingsuren in KOERS genomen.
Voor de foto mochten de mondmaskers even af.

Shoppen in opgefrist stadscentrum
Roeselare is al jaar en dag gekend voor het gezellig shoppen, unieke horeca-adresjes en een top
klantenservice door zijn handelaars. Het aantrekkelijke stadscentrum biedt daarvoor de perfecte
achtergrond. Genieten dus! Die troef om te kunnen winkelen in een frisse, aangename en nette
omgeving vraagt om continue investering en opfrissing.

Kom genieten van een
opgefrist stadscentrum
We voelen het al kriebelen en maken dit voorjaar
werk van een heuse ‘lenteschoonmaak’! Daarbij
gaat zowel aandacht naar de functionaliteit als de
esthetiek in het straatbeeld.

Fietsend naar het stadscentrum
Kom je graag de gezellige shoppingsfeer
opsnuiven met de fiets? Natuurlijk!

Eind vorig jaar al werd de kick-off gegeven met
lichte heropfrissing van het verkeersvrije deel van
de Ooststraat en de Vlamingstraat. Daar wordt in
het voorjaar verder aan gewerkt. Komen ook aan
de beurt voor een flinke opfrissing: de Manestraat,
de Leenstraat en de Koning Albert I-laan.
Naast het voegen en kaleien van het wegdek,
worden ook nieuwe bomen aangeplant en
zullen de vele éénjarige planten en bloemen het
stadscentrum opfleuren met hun kleurenpracht.
We vervangen ook alle vuilnisbakken door mooi
ogende nieuwe exemplaren. Er komen ook een
paar nieuwe ‘slimme’ vuilnisbakken bij die het vuil
netjes compacteren.

Je kan je fiets plaatsen in de gratis ondergrondse
fietsenstalling op De Munt vanaf 7.30 u.
’s morgens tot 20 u. ’s avonds. Sta je met je rug
naar Proxy Delhaize en kijk je naar ARhus, dan
bevindt de ondergrondse fietsenstalling zich
rechts van het ARhusgebouw. Bewakingscamera’s
houden er een oogje in het zeil.
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KOERS etaleert WK-vorm
Koers ... voor vele mensen was het in 2020 één van de weinige dingen die troost kon bieden. Een
lichtpunt tijdens het duistere najaar. Wie wielrennen zegt, zegt natuurlijk ook Roeselare, met onze
permanente parel: KOERS. Museum van de Wielersport. Het museum kampte het afgelopen jaar ook
met gedwongen sluitingen, maar dat weerhield onze KOERS-medewerkers er niet van om achter de
schermen toch verder te werken aan nieuwigheden. Want in 2021 komt het wereldkampioenschap
naar Vlaanderen en dat mag ook bij KOERS niet ongemerkt voorbijgaan. Het wielermuseum verkeert
nu al in een blakende conditie!

De KOERSbus trekt eropuit
KOERS pakt dit jaar uit met een wielermuseumop-wielen. De KOERS-medewerkers tikten
een tweedehandsbus op de kop en bouwden
die helemaal om tot een rijdend museum. De
KOERSbus zal de komende maanden door de
Benelux trekken om in september uiteindelijk als
apotheose te triomferen op het WK wielrennen.
De bus werd aangekocht bij VDL Bus & Coach
Roeselare, het vroegere Jonckheere. Het
voertuig deed jarenlang trouwe dienst als
personenvervoer, maar mag zich nu aan een
denderend tweede leven als mobiel museum
verwachten. Na de aankoop reed de bus voor
de ombouw meteen door naar de ateliers van
Fisheye. KOERS werkte eerder al samen met het
multidisciplinair productiehuis voor de tijdelijke
expo ‘Koers is religie’ in de Paterskerk.

Stap aan boord en laat je meevoeren in de tijd
naar het eerste wereldkampioenschap wielrennen
in België, de oorsprong van de regenboogtrui,
memorabele WK-hoogtepunten, en veel meer.
Met een nocturne op zaterdagavond, tal van
koersherinneringen in woord en beeld en een
leuke zoektocht voor kinderen. Hou de website
van KOERS in de gaten voor een overzicht van het
volledige programma en beschikbare tijdslots.
In de zomer haspelt de KOERSbus een tiendaagse
Ronde van België af langs steden en gemeenten
met een WK-band. In september volgt dan
de apotheose met de aanwezigheid van de
KOERSbus op het WK zelf. Let op, alles is natuurlijk
onder voorbehoud van de evolutie van het
coronavirus ...
De avonturen van de KOERSbus kan je volgen via
de website: www.koersmuseum.be/koersbus.

De KOERSbus krijgt een modulaire inrichting.
Afhankelijk van de plek waar de opvallende
verschijning halt houdt, kan de tentoonstelling
binnenin de bus een aanpassing krijgen. In
eerste instantie komt in de bus een opstelling
die verband houdt met het WK wielrennen, maar
later zal het mobiele museum ook koers zetten
richting wedstrijden, scholen, socioculturele
bestemmingen en (wieler)erfgoedlocaties. De bus
zal zich nooit vervelen, dat staat vast!
KOERS hoopt de KOERSbus voor het eerst
op de baan te brengen tegen de GP Monseré
op zondag 7 maart. Daarna volgt in principe
Dwars door Vlaanderen en wordt de KOERSbus
ingeschakeld in een activerend voortraject als
publieksopwarmer richting het WK.
Tijdens Erfgoeddag en -nacht (weekend van
24 en 25 april) zwaait de KOERSbus de deuren
open voor de Roeselarenaar.
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Reus Jempi ziet het levenslicht
Roeselare heeft een rijke reuzentraditie. Met
maar liefst zeventien reuzen is Roeselare één
van de kopmannen in Vlaanderen. Anno 2020,
twintig jaar na de jongste reus Mamamillia, vindt
Reusselaere de tijd rijp voor een nieuwe reus. De
Roeselaarse reuzenvereniging schaarde een ploeg
van superknechten om zich heen. Samen kijken ze
uit naar de geboorte van Reus Jempi, een échte
Roeselaarse wielerwereldkampioen!
In 2021, 50 jaar na zijn overlijden, herrijst wereldkampioen Jean-Pierre Monseré als reus. Dat het
wereldkampioenschap wielrennen in september
in Vlaanderen plaatsvindt, maakt van Reus
Jempi niet alleen een historische, maar ook een
razend actuele reus! Een nieuwe reus bouwen in
coronatijd? Snel schakelen was de boodschap!
De finish, het traditionele geboortefeest, ligt in de
zomer van 2021, in de laatste rechte lijn richting
het WK in Vlaanderen.
Zoals dat hoort bij een geboorte(feest) én de
reuzentraditie krijgt Reus Jempi een peter en
een meter. Freddy Maertens, zelf twee maal
wereldkampioen, wordt de peter van Reus Jempi.
Met weduwe Annie Victor en zussen Marie-Claire
en Anita Monseré krijgt Reus Jempi liefst drie
meters. Aan het geboortefeest wordt een heuse
reuzenstoet gekoppeld.

In aanloop naar het geboortefeest zal Reus
Jempi van tijd tot tijd in KOERS te bewonderen
zijn. Bij zijn geboorte vervoegt Reus Jempi het
Roeselaarse reuzenpeloton en proberen we hem
ook een plek te geven langs het WK-parcours.

Hoe ga je te werk? Een stappenplan vind je via
de website van KOERS. De stappen zetten jou op
weg om de klus te klaren. Is jouw reuzenhoofd
af? Neem dan contact op met onze collega’s via
koersmuseum@roeselare.be.

De vordering van de bouw is te volgen via
www.koersmuseum.be/museum/jempi.

Kinderen, verenigingen, scholen, hobbyclubs, …
iedereen kan een reuzenhoofd maken.
Creatieveling, ga aan de slag en grijp je kans om je
werk in KOERS tentoon te stellen!

Maak jouw (wieler)reuzenhoofd
en stel tentoon in KOERS
Reusselaere en KOERS vieren de komst van Reus
Jempi graag met een optocht door de stad; een
heuse wielerreuzenhoofdenstoet. (Jawadde, wat
ons betreft is het ‘woord van het jaar’ al bekend!).
We roepen daarom iedereen op om een eigen
reuzenhoofd te maken.
De stoet komt er bij de geboorte van reus
Jempi en daarin mogen alle makers van zo’n
reuzenhoofd (jong en oud!) meestappen om
hun meesterwerk in de Roeselaarse straten tot
leven te laten komen. Maar dat is niet alles: alle
reuzenhoofden krijgen daarna een plaats in een
tentoonstelling in KOERS.
Gek op koers en knettert de creativiteit continu
in jouw hersenpan? Dan vormt deze opdracht
alvast een reuzeleuke uitdaging om aan de slag
te gaan. Kies je voor een echte flandrienkop of
een mooiweerrenner? Welke kleuren krijgt jouw
‘koersklakske’? Spring gerust eens binnen in
KOERS voor enkele verdiepingen inspiratie!

DE REUZEN VAN DE WEG (3-9 jaar)
Hé, wist jij dat er een reus woont in KOERS?
Kom hem zoeken en volg zijn voetsporen.
Je maakt kennis met alle mini's en maxi’s van
het peloton: fietsen en bekers in alle formaten
(de hoge bi!), Franse heuvels en Belgische
‘bergen’, monumenten, grote rondes en
reusachtige records, …
Wie | Voor groot en klein
(gezinnen met kinderen van 3 tot 9 jaar)
Deelname | Boek via www.koersmuseum.be
of via 051 26 24 00
Prijs | Gratis belevingsparcours met doehoeken aangepast aan de leeftijd
Inkom | Gratis voor inwoners van Roeselare

Schitter met het hippe Jempi-koersklakske
Akkoord, als wielertoerist rondfietsen in
de regenboogkleuren doe je niet. Da’s een
ongeschreven wet bij fietsers. Maar … niet
getreurd. Je kan natuurlijk wel schitteren in de
regenboogkleuren van KOERS! Nieuw in de
collectie: het onovertroffen ‘koersklakske’ ter
ere van Jempi Monseré. Wil je de hipste fietser
worden? Dan heb je geen veel te dure outfit
nodig; haal het petje in de (web)shop en geef je
fietscompagnons het nakijken!
Er komt ook nog een limited edition set van drie
Jempi-miniatuurrenners in een plexi vitrine: Jempi
als renner bij Mars-Flandria, als deelnemer aan
het WK met rugnummer 22 en als wereldkampioen
met rugnummer 1.
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Gratis zoektochten
tijdens de paasvakantie

DE ONTSNAPPINGSKONING VAN
KOERS (escape game, 10-14 jaar)
Ben jij net als Thomas De Gendt? Waag
je kans en demarreer uit het peloton.
Maar pas op, de achtervolging wordt
ingezet. Ben jij straks de chasse patate
en rijd je jezelf helemaal choco? Of heb
je de juiste koersbenen en word je de
ontsnappingskoning van de wedstrijd?
Zet door als een echte Flandrien en los de
raadsels op!
Wie | Voor gezinnen met tieners van
10 tot 14 jaar
Deelname | Boek via www.koersmuseum.be
of via 051 26 24 00
Prijs | De zoektocht is gratis
Inkom | Gratis voor inwoners van Roeselare
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Stedenband Dogbo: 10 jaar kruisbestuiving
In 2010 ondertekenden de Afrikaanse stad Dogbo uit Benin en Roeselare een
samenwerkingsovereenkomst. Met die handtekeningen engageren beide steden zich om rond
verschillende thema’s samen te werken. Wat begon als een sprong in het duister resulteerde
na tien jaar in een rijke kruisbestuiving die heel wat tentakels kreeg. We pikken er graag enkele
hoogtepunten uit.

2016

De vzw D.O.G.B.O.- Dogbo wordt opgericht
om een aantal sociale projecten in Dogbo te
ondersteunen. Diverse partners, onder meer de
Provincie West-Vlaanderen, bieden steun aan de
vzw. In Dogbo ‘De vrienden van Roulers’ heeft de
vzw intussen een tegenhanger die de projecten
op het terrein opvolgt.

2013

2017

Het culturele leven krijgt een boost in Dogbo
dankzij de bouw van een buitenpodium in het
hart van Dogbo. Dat podium komt er dankzij de
opbrengst van de benefietvoorstelling ‘Romeo
en Julia’ door STAP. Tal van dans- , theater- en
muziekoptredens vinden plaats op het podium.
Het biedt jaarlijks een forum aan tal van groepen
in de stad. Intussen gaf de gemeente Dogbo het
podium al een opknapbeurt.

2014

2018

Dogbo laat een masterplan opmaken voor de
heraanleg van de markt. Daarmee wil men de
lokale markt aantrekkelijk maken voor kopers
en de meer dan 5000 verkopers. Dogbo en
Roeselare smeden plannen om daar samen aan
te werken. Eén van de realisaties is de opstart van
de sanitaire brigade. Die groep van 30 mannen
en vrouwen zorgt voor de naleving van de regels
rond netheid en hygiëne bij kopers en verkopers
op de markt.

Dogbo en Roeselare winnen de eerste Europese
prijs van de PLATFORMAward voor hun aanpak
rond geboorteregistratie. Dankzij de inzet op
vorming van de ambtenaren, sensibilisatie van de
ouders en digitalisering steeg de registratie van
de geboortes met 40% in zes jaar. De aanpak van
Dogbo geniet nationaal en internationaal heel
veel erkenning.

2016

De eerste sanimarché van Benin wordt gebouwd
in Dogbo; volgens de principes van de sociale
marketing om te komen tot gedragsverandering.
In dat toiletblok op de markt kunnen de mensen
verschillende modellen van latrines bekijken,
bestellen en allerlei materiaal aankopen. Zo
kunnen ze zelf een toilet bouwen, afgestemd op
hun budget.
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De burgemeester van Dogbo droomt ervan om
een fysieke verwijzing naar Dogbo te hebben in
Roeselare. In 2017 is het zover: Espace Dogbo
ziet officieel het levenslicht in het stadspark. Die
rust- en ontmoetingsplek moet de sfeer van de
partnerstad oproepen. Het infobord verwijst naar
de samenwerking.

2019

Drie Roeselaarse basisscholen – van drie
verschillende netten - starten officieel een
scholenband met een partnerschool in Dogbo.
Leerlingen leren van en over elkaar over de
grenzen heen. Kinderen ontdekken wat ze
gemeenschappelijk hebben en leerkrachten
wisselen ervaringen uit over hun educatieve
traject.
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Vaccinatie
Je vaccineren

is het KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KORT #VANRSL KO
beste plan zodat het
leven weer starten kan.
Pik eens een tentoonstelling mee

Wandelzoektocht van de SASK

In Galerie Alfons Blomme (Ooststraat 84) vinden
geregeld tentoonstellingen van Roeselaarse
kunstenaars plaats. Voor het artistiek talent
#VANRSL is het altijd leuk om in eigen stad te
kunnen exposeren.
Roeselarenaar André Vandecandelaere pakt
uit met de tentoonstelling ‘Opgenomen in het
Roeselaars straatbeeld’. Via 27 ingekaderde
tekeningen maak je een wandeling door de
straten #VANRSL: van de Grote Markt tot aan
Brouwerij Rodenbach. Je komt voorbij zestig
Roeselaarse gevels.

Ontdek van 20 maart tot en met 24 april
kunstwerken tijdens een creatieve zoektocht door
de Roeselaarse straten.
Voor de route en het deelnemingsformulier surf
je naar www.saskroeselare.be. Bovendien maken
alle deelnemers kans op een artistieke prijs!

De speelse tekeningen zijn te bewonderen van
9 tot en met 18 april, iedere dag van 14 tot 18 u. en
in het weekend ook van 10 tot 12 u.

Bedankt voor je veilig gedrag
in het verkeer

In Expo Roeselare

Je wordt gecontacteerd voor je afspraak.

www.roeselare.be/vaccinatie
Meer info
•
•

Kreeg je nog geen brief, mail of sms en wil je weten wanneer je aan de beurt bent, surf dan naar
www.laatjevaccineren.be of bel 1700.
Kreeg je de oproepingsbrief/mail of sms en heb je vragen hierover contacteer dan het lokaal
vaccinatiecentrum op het nummer 051 27 23 14 of via mail vaccinatie@roeselare.be.

Heb je het door COVID-19 financieel moeilijk en heb je hulp nodig?
Vanuit het Welzijnshuis is er speciale aandacht voor inwoners die door COVID-19 in een (financieel)
kwetsbare situatie terechtgekomen zijn, maar die momenteel de weg naar het Welzijnshuis nog niet
vinden. Ervaar jij financiële problemen met gevolgen op andere levensdomeinen, zoals je gezondheid,
huisvesting of de leefsituatie van je gezin?
Aarzel dan niet en neem contact op met de maatschappelijke
werkers van het Welzijnshuis, Tina Houthoofd en Ann Deraedt.
Contactgegevens: welzijnshuis@roeselare.be en 051 80 59 00.
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Vanaf 22 maart duiken in het Roeselaarse
straatbeeld borden op met tips voor meer
fietsveiligheid. Op toepasselijke plaatsen of
kruispunten zetten we borden met kleine
geheugensteuntjes om het veilig te houden in het
verkeer.
Dat kadert in een fietsveiligheidscampagne
met positieve boodschappen waarin fietsers en
automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen
om rekening te houden met elkaar.
Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak
verhogen door zichtbaar te zijn of door
voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders en
duidelijk op voorhand aan te geven wat je van
plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat
autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn
en zo fietsers in gevaar brengen.
Verplaats je even in de rol van de andere en lever
die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Voor het eerst naar school
Ben je de fiere ouder van een kind dat geboren
is in 2019? Dan kan je jouw zoon of dochter
binnenkort voor het eerst inschrijven in een
school. Maar vóór je jouw kind inschrijft, moet
je het eerst digitaal aanmelden. Je ontvangt
daarover een folder met informatie in je
brievenbus.
Een kind dat al naar school gaat, moet je niet
opnieuw aanmelden. Tenzij je wil dat het op
1 september naar een andere school gaat.
Hoe kan je de inschrijving voorbereiden?
1. Meld je kind aan via de website
www.kieseenschoolinroeselare.be.
2. Doe dat tussen 1 en 31 maart 2021.
3. Geef drie scholen van voorkeur op.
4. Na de paasvakantie weet je in welke school je
jouw kind kan inschrijven.
5. Ga je kind in die school inschrijven tussen
3 en 26 mei 2020.
6. De school deelt mee wanneer je kind kan
starten.
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Parkeren in Roeselare: zo doe je dat!
We kopen met z’n allen meer producten bij de winkeliers van bij ons. Een erg goede zaak! Onze
lokale handelaars #VANRSL hebben de steun meer dan nodig. Als klant geniet je bij hen van een
persoonlijke aanpak en advies op maat. Waar parkeer je het best, wanneer je winkelt in Roeselare?
Dat hangt er van af hoeveel tijd je nodig hebt om je boodschappen te doen. Uiteraard gaat niks
boven fietsen: ontegensprekelijk de gezondste en snelste optie. Al begrijpen we dat het soms lastig
fietsen is, met zoveel zware tassen aan je stuur!

Snel de winkel in en uit: Shop & Go!

Zo herken je een Shop & Go parkeerplaats

Winkel je heel gericht in één zaak? Of bestelde je
iets via een webshop en wil je dat vlot afhalen?
Kies dan een Shop & Go-plaats! Stad Roeselare
investeert in bijkomende Shop & Go-plaatsen,
voornamelijk in het stadscentrum.

• Aan de rode lijn op de grond.
• In het parkeervak zit een sensor.
Een overzichtskaart met alle locaties vind je op
www.roeselare.be.

Hoe werkt een Shop & Go-plaats?
• Je parkeert er maximaal dertig minuten.
• Je hoeft geen ticket te nemen of via sms of de
app iets te doen.
• Je parkeert er gratis.

Tegen 1 maart telt Roeselare 184 Shop & Goparkeerplaatsen. De volledige Ooststraat
en Manestraat, maar ook een deel van de
Noordstraat richten we volledig in met
Shop & Go-plaatsen.

Elk Shop & Go-parkeervak bezit een ingebouwde
sensor. Die registreert hoe lang je op die plaats
parkeert. Als de auto er langer dan dertig minuten
staat, stuurt de sensor een signaal naar de
parkeerwachters. Blijf je dus langer dan dertig
minuten staan, dan loop je het risico op een
boete.
De maximale parkeerduur van 30 minuten geldt:
• Van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 18 u.
• Ook over de middag tussen 12.30 en 13.30 u.
Buiten deze uren is de parkeerduur onbeperkt
én gratis.

Voor de bijkomende Shop & Go-plaatsen gingen we in overleg met
Unizo en de vzw Centrum & Shopping Roeselare. Ook zij zijn tevreden
met de extra Shop & Go-plaatsen.
Isabel Lapeirre, voorzitter Unizo Roeselare:
Uit een rondvraag van UNIZO Roeselare bij handelaars in het centrum
bleek de vraag naar uitbreiding van het huidig Shop & Go-systeem
sterk aanwezig. Het slimme parkeersysteem geldt als een moderne en
gebruiksvriendelijke manier om kortparkeren in het centrum mogelijk te
maken. Naast het vergroten van de bereikbaarheid van de ondernemer,
ervaren we ook veel minder zoekverkeer in het centrum. Een win-win
voor de ondernemer en shopper in Roeselare.
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Langer dan dertig minuten parkeren

Op zaterdag: 1 euro voor vier uur!

Wil je een parkeerplaats in het droge voor heel
weinig geld? Navigeer dan je wagen in de richting
van één van de voordelige parkings.

Elke zaterdag geldt er een bijzonder gunsttarief:
lekker lang parkeren. Dan kan je voor slechts
1 euro maar liefst vier uur lang parkeren.

Het eerste uur is er altijd gratis. Als dat geen
Roeselaars batje is!

Dat is geldig tussen 12 en 20 u. op:
• Parking De Munt
• Wallenparking
• Stationsparking
• Moermanparking (inrit via de Cichoreistraat)

Hier vind je die goedkope parkeerplaatsen:
• Parking De Munt
Inrit via de Henri Horriestraat
• Stationsparking
Inrit via de Jules Lagaelaan en de Traxweg/
Beversesteenweg
• Wallenparking
Inrit via de Diksmuidsesteenweg

Als bezoeker hoef je daarvoor niets te doen. De
betaalautomaat past het tarief automatisch toe.

Parkeerkaart voor personen met een handicap
Beschik jij over een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan vormen dit voor jou de vier
verschillende mogelijkheden om je wagen correct te parkeren.
Op een specifieke voorbehouden parkeerplaats
Een aantal parkeerplaatsen in Roeselare
zijn voorbehouden voor personen met een
handicap. Die plaatsen vind je zowel in de
betalende als in de blauwe zone. Je herkent
ze doordat ze blauw geschilderd zijn ofwel
in blauwe klinkers en speciale tegel werden
aangelegd. Er staat ook een verkeersbord.
• De plaatsen mogen alleen gebruikt worden
door bestuurders met een parkeerkaart voor
personen met een handicap.
• De bestuurders mogen er gratis en zonder
tijdslimiet parkeren.
Let wel: leg je parkeerkaart voor personen met
een handicap goed zichtbaar achter de voorruit
van je wagen!

Op een Shop & Go-parkeerplaats
Hier geldt de regel zoals voor andere gebruikers:
maximaal dertig minuten parkeren en gratis.
Je neemt geen ticket; de sensor registreert hoe
lang je er parkeert.
In een parkeergarage (Stationsparking,
De Munt, Wallenparking, Moermanparking)
In deze parkeergarages telt de regel zoals
voor andere gebruikers: je neemt een ticket en
betaalt volgens het geldende parkeertarief.

Op een niet-voorbehouden parkeerplaats in een
blauwe zone of betalende zone
Bestuurders met een parkeerkaart voor
personen met een handicap parkeren gratis
en zonder tijdslimiet. Je neemt geen ticket of
hoeft geen blauwe parkeerschijf te leggen. Let
wel: leg je parkeerkaart voor personen met een
handicap goed zichtbaar achter de voorruit van
je wagen!
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‘t Is schoon wat we samen doen voor onze toekomst
In 2017 ondertekende Roeselare het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.
Zo ging de Stad het engagement aan om uit te zoeken hoe we samen de klimaatuitdagingen het
hoofd kunnen bieden en zorgen voor een duurzame stad. Een stad waarin we kunnen genieten van
gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimtes.
Een stad die de kelders droog houdt, het hoofd koel en ondernemingskansen
realiseert. Een stad en een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat.
Dat is De Klimaatswitch #VANRSL!

Concrete ambities
Binnen De Klimaatswitch #VANRSL heeft
Roeselare een aantal heel concrete ambities, met
doelstellingen voor 2025, 2030 en 2050.
Want morgen begint vandaag!
• We breiden het warmtenet uit, waarbij de
verbrandingsoven van MIROM duurzame
warmte tot bij gebouwen brengt via
ondergrondse warmwaterleidingen. Tegen 2025
wil de Stad een stijging in duurzame warmte van
10% naar 18%. Tegen 2050 is het de ambitie dat
élke inwoner duurzame warmte gebruikt!

• Door het leggen van zonnepanelen in een
stroomversnelling te krijgen, luidt de ambitie
om tegen 2025 een stijging te hebben in het
totaalgebruik van zonne-energie van 6% naar
15% (zowel op de stadsgebouwen, private
woningen als bij bedrijven.) In 2050 zou er geen
fossiele energie meer gebruikt mogen worden.
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• Dankzij de renovatie van
woningen waarbij per wijk
gewerkt wordt met subsidies en
groepsaankopen, wil de Stad ervoor zorgen
dat we tegen 2025 geen stijging zien in het
warmtegebruik, ondanks het toenemend aantal
inwoners. Van een uitdaging gesproken!

• Tegen 2025 wil de Stad meer groen door
100 000 extra bomen aan te planten (RSL
Boomt) en gaat ze wateroverlast tegen door
onder andere slimme watersystemen die water
opvangen bij hevige neerslag. Dat water kan
nadien bij droogte gebruikt worden door het
aanleggen van bijvoorbeeld bufferbekkens.

Meer groen voor de Zilverbergschool!
“Met de school waren we eigenlijk al een hele
tijd op zoek naar manieren om onze school te
vergroenen. Oorspronkelijk namen we deel aan
de actie ‘Pimp je speelplaats’ waarbij leerlingen en
ouders mee richting konden geven en beslissen
wat er zou gebeuren. We waren dan ook wat
ontgoocheld dat we het toen niet gehaald
hadden. Bovendien hadden we ook de financiële
middelen niet om het zomaar allemaal zelf te
realiseren. Maar we gaven ons niet helemaal
gewonnen en de ideeën bleven sluimeren. Toen
de info over NOS (subsidie Natuur op School van
de provincie West-Vlaanderen) in m’n mailbox
terechtkwam, heb ik het team opnieuw warm
gemaakt. Alle teamleden werden geïnformeerd
en bevraagd, de leerlingen kregen een lading
enthousiasme en we betrokken ook de ouderraad.
Samen dachten we na over wat het project ‘Groen
in de Zilverbergschool’ moest inhouden. Voor ons
was het belangrijk dat we de kinderen door de
inrichting van de ruimte tot een kwalitatiever en
creatiever spel konden leiden. En ook dat ze de
beschikbare ruimte efficiënter konden gebruiken.
Zo mocht het geen vaste voetbalzone worden
waar dan over de middag slechts een achttal
kinderen voetballen. Tijdens het traject hadden
de kinderen uiteraard inspraak en we behielden
een vaste balzone. Alleen wordt die nu wisselend
gebruikt voor voetbal, basket of ‘leven en dood’.

Eerst en vooral hebben we één derde van onze
speelplaats volledig onthard en in groenzone
veranderd. Maar toen viel ons oog ook nog
op een ongebruikte struikenzone achter de
bureaus. Die leek ons wel aantrekkelijk voor een
schaduwrijke plek tijdens de zomer of om in te
richten als buitenleszone. De kinderen mogen
nu nog helpen met het inrichten van die ruimte:
de ene klas zal er een insectenhotel timmeren,
de andere groep zal de moestuinbakken in
elkaar steken, jongere kindjes zorgen voor een
weerhuisje, … Kortom: echt de hele school doet
mee!
Wij vinden het top! Het is echt iets om trots op te
zijn dat we dat als team samen met de ouderraad
konden realiseren. Ook de kinderen lopen over
van enthousiasme! En zonder de financiële steun
van NOS en de subsidie ‘Groen op school’ van
de Stad Roeselare hadden we het project in die
vorm niet kunnen waarmaken. We dromen er zelfs
van om, in de toekomst, de zone voor de school
bij het bushok ook nog te gaan ontharden om
daar een afgebakende groene bewegingszone te
maken. Als de microbe je te pakken heeft, laat ze
je duidelijk niet meer los.“

Ann Bruwier (directrice Zilverbergschool)
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OCMW-woningen in een duurzaam jasje!

Elke druppel telt tijdens de Waterchallenge!

In totaal bezit de Stad Roeselare zo’n 100-tal
wooneenheden die dienstdoen als doorgangswoningen voor thuis- en daklozen of als LOIwoningen. LOI staat voor ‘lokaal opvang initiatief’
waarbij er in samenwerking met Fedasil kamers,
studio’s, appartementen of woningen tijdelijk ter
beschikking worden gesteld van asielzoekers.
Vorig jaar ondernam de Stad, samen met
enkele partners, belangrijke stappen om die
wooneenheden in een duurzaam jasje te steken.

Op maandag 22 maart is het Wereldwaterdag.
Die dag staat internationaal in het teken van de
wereldwijde waterproblematiek. Onze aardbol
bezit een constante hoeveelheid zoet water.
Dat water moeten we met steeds meer mensen
delen, waarbij die mensen ook telkens meer
gaan consumeren. Bovendien kampen mensen
door het extremere weer, als gevolg van de
klimaatwijzigingen, meer en meer met extreme
droogte en overstromingen. Daardoor komen de
zoetwatervoorraden onder druk te staan.

Zo installeerden we tussen september en
december 2020 op heel wat wooneenheden
zonnepanelen, die elektriciteit maken van zonneenergie. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu
en verminderen drastisch de CO2-uitstoot.
Daarnaast sloeg de Stad de handen in elkaar met
de Kringwinkel Midwest om meubelen te gaan
hergebruiken. Dat heet - met een moeilijk woord circulair materiaalgebruik. Vroeger kochten
we meubels aan om de wooneenheden aan
te kleden. Van zodra iets stuk was of versleten,
werd het meubel onmiddellijk vervangen door
een nieuw exemplaar. Een beetje zoals velen
onder ons thuis ook doen. Terwijl in vele gevallen
een schroef extra toedraaien of een likje verf
wonderen verricht. Vandaag haalt Kringwinkel
Midwest de meubelen op waarna ze volledig
gereinigd en opgelapt worden om zo nog een
rondje mee te draaien.
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Tot slot vervangen we alle verlichting in die
woningen systematisch door LED-verlichting.
Dat noemt men ook wel eens het groene licht
omdat het zo duurzaam is. Zo gebruikt LED veel
minder stroom, wat niet alleen goed is voor
jouw portemonnee maar ook voor het milieu!
Omdat het minder stroom verbruikt, draagt LED
bij tot het verminderen van de CO2-uitstoot. Een
LED-inbouwspot bevat geen giftige stoffen zoals
bijvoorbeeld kwik, die je wel vindt bij andere
lichtbronnen. En omdat LED-lampen ook nog
eens zoveel langer meegaan dan gewone lampen,
komt er ook minder afvalproductie bij kijken.

Daarom gaan Stad Roeselare, ARhus en Join
for Water vanaf 22 maart gedurende twaalf
weken aan de slag rond zuinig watergebruik
tijdens de Waterchallenge. We dagen een 15-tal
gezinnen uit Roeselare uit om iedere week een
nieuwe opdracht rond water tot een goed einde
te brengen. Ze zullen experimenteren in hun
keuken, hun kleerkast en in de tuin of op hun
balkon. Samen met andere enthousiastelingen
uit Vlaanderen (de wedstrijd loopt ook in andere
steden en gemeenten), proberen ze zo duizenden
liters water te besparen.
Wist je trouwens dat een gemiddelde Belg
dagelijks zo’n 100 liter (drinkbaar) kraantjeswater
gebruikt? Maar eigenlijk besteden we nog veel
meer.

We gebruiken water niet alleen ‘rechtstreeks’ als
drinkwater, om te koken of ons te wassen, … maar
ook ‘onrechtstreeks’ door wat we consumeren
via kledij, voedsel, ... Zo vraagt bijvoorbeeld de
productie van één jeansbroek 8 000 liter water
en wordt er 176 liter water aangewend voor de
productie van één kopje koffie.
De hoeveelheid water die een persoon zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks gebruikt, wordt de
watervoetafdruk genoemd. Wil jij graag je eigen
watervoetafdruk eens berekenen? Of wil je je laten
inspireren door de deelnemende gezinnen?
Surf dan snel naar:
www.waterchallenge.be/waterchallengeathome

23

Roeselare, het mekka voor lopers
RSL Boomt: plant een boom
met de bomenbon!
Om onze stad te beschermen tegen de
klimaatveranderingen, kennen bomen een
onschatbare waarde. Bomen vormen onze eerste
buffers tegen die klimaatveranderingen: ze gelden
als overstromingsremmers doordat ze met hun
wortels de bodem open houden, ze dienen als
zonnescherm en bieden schaduw en koelte bij
warm weer. Bovendien filteren bomen fijn stof en
zetten ze CO₂ om in zuurstof.
Redenen genoeg voor de Stad om tegen 2025
zo’n 100 000 extra bomen aan te planten! Maar
deze actie, die de naam RSL Boomt draagt, doet
de Stad niet alleen. We rekenen daarbij op de
inzet van al onze inwoners! Want ook in de tuinen
#VANRSL is er nog plaats genoeg om bomen te
planten.

Het verhaal van Roeselare Loopt schoot in 2012 uit de startblokken met de bundeling van enkele
Roeselaarse stratenlopen, maar sinds 2019 werd een nieuwe weg ingeslagen. De focus kwam te
liggen op het recreatieve, gebaseerd op het #sportersbelevenmeer-principe, geïnitieerd door Sport
Vlaanderen. Roeselare Loopt werd zo een begrip in onze stad. Een begrip dat bestaat uit vier even
belangrijke pijlers.
Om een duwtje in de rug te geven, geeft de Stad
een bomenbon cadeau aan al wie pas gehuwd
is, een jubileum viert, wettelijk samenwoont met
de liefde van zijn of haar leven, nieuwe inwoner
werd in Roeselare of net trotse mama of papa is
geworden.
Om die speciale gebeurtenis te vieren, krijg je
een bomenbon ter waarde van 15 euro die je kan
omwisselen bij de deelnemende handelaars. Door
het planten van een eigen boom in de tuin, helpt
iedereen mee aan een stevige groeninjectie voor
onze stad!
Meer informatie: www.klimaatswitch.be

Geef je nieuwe boompje een goeie start!

Graaf een gat groter
dan de omtrek van de
kruin van je nieuwe
boompje.
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Plant je boom niet
te diep! De bovenste
wortels moeten net
onder de grond zitten.

Vul het plantgat op
met compost en
tuinaarde en druk
goed aan. De grond
kan na het planten
10 à 15 cm inzakken.

Geef je boom de
eerste keer een
grondige waterbeurt
en veel liefde.

1: STRATENLOPEN
Het aantal georganiseerde stratenlopen in
Roeselare steeg de laatste jaren sterk. Vorig jaar
stonden er in totaal dertien stratenlopen op de
loopkalender. Bijna elke wijk in Roeselare beschikt
ondertussen over een eigen loopevent waar
beleving centraal staat.
Verrassingspakket
De recreatieve loper maakt nog steeds kans
op een goodiebag bij het deelnemen aan een
minimumaantal stratenlopen. Loop je alle
stratenlopen dan ontvang je een verrassingspakket
#VANRSL. De deelnames registreren we via het
digitaal systeem JOYN.
De competitiebeesten kunnen zich uitleven op
de Strava-segmenten. Een segment markeert
een vooraf bepaalde (variabele) afstand langs het
parcours van de stratenloop door middel van
verticale banners. De snelste man, vrouw en een
willekeurige loper verdienen een beloning!
Omwille van het coronavirus werden vorig jaar
alle fysieke stratenlopen vervangen door Stravaedities. Elke loper kon op de oorspronkelijke
wedstrijddag de korte of lange afstand lopen

“vanuit hun kot” (lees: individueel op eender welke
locatie). De activiteit werd geregistreerd via de
virtuele loopclub ‘Strava Runners 8800’ en op die
manier konden de deelnemers kans maken op
een geschenkpakket #VANRSL.
Voor meer info en de laatste updates:
www.roeselareloopt.be

2: INFO- EN TESTSESSIES
Mensen aan het bewegen brengen is één zaak.
Hen informeren over de effectieve voordelen
van bewegen is minstens even belangrijk. Een
gezonde geest in een gezond lichaam vormen
als het ware één geheel. Met die gedachte in
het achterhoofd wil Roeselare Loopt dan ook
méér betekenen dan alleen een bundeling van
stratenlopen. Het aspect beleving en sporters
meer laten beleven krijgt in onze samenleving
steeds een prominentere rol.
Daarom worden er, in samenwerking met enkele
partners, gedurende het jaar info- en testsessies
georganiseerd. Daar komen verschillende topics
aan bod zoals voeding, trainingsopbouw, gepaste
loopkledij- en schoenen en blessurepreventie.
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3: STRAVA RUNNERS 8800

4: PERMANENTE LOOP- & WANDELROUTES

‘Beveren - blauw’

Sporten en lopen zit in het DNA van onze stad.
Om al die recreatieve lopers met elkaar in contact
te brengen, richtten we begin 2018 een online
loopgroep op Strava op: de ‘Strava Runners 8800’.
Ter verduidelijking: Strava is een app/website die
sportieve prestaties bijhoudt zoals afstand, tempo
en tijd op basis van gps-gegevens.

Trek je loop- of wandelschoenen aan en
ontdek het uitgebreide bewegwijzerde loop- en
wandelnetwerk in je directe woonomgeving! In de
voorbije weken en maanden steeg het recreatief
sporten sterk, voornamelijk lopen en wandelen,
en dat in combinatie met een gezonde en actieve
levensstijl. Vertrekkend vanuit dat idee maakten
we werk van een uitgebreid bewegwijzerd loopen wandelnetwerk (meer dan 80 km loop- en
wandelwegen) binnen onze stad. De bordjes zie
je vanaf eind april in het straatbeeld. De officiële
opening is voorzien tijdens het weekend van
24 en 25 april. Het unieke aan dat project is dat
verschillende loop- en wandelomlopen over de
stad verbonden zijn via een basislus van 21 km
(afstand halve marathon).

Je start nabij de sporthal Beveren en via
het Pastoorbos bereik je het fietspad langs
de Krommebeek. Via rustige paden met de
industriezone Wijnendale op de achtergrond
bereik je het pad langsheen de spoorweg. Je volgt
dat eventjes en buigt af naar het Krommebeekbos,
de groene long van Beveren.
• Startlocatie: ter hoogte van de sporthal
(Izegemseaardeweg)
• Afstand: 5,53 km
• Ondergrond: verhard en onverhard
(Krommebeekbos)

Lid worden is simpel
Binnen Strava is er de mogelijkheid om lid te
worden van die digitale loopclub. Hoe je dat doet?
Kinderspel! Open de Strava-app, zoek ‘Strava
Runners 8800’ op bij ‘Clubs’, open de groep en
klik op ‘Lid worden’. De stand van de teller staat
inmiddels al op 2000 leden en blijft verder stijgen.
Een lid van onze ‘Strava Runners 8800’-loopgroep
kan je in het straatbeeld makkelijk herkennen
aan zijn of haar fluo-oranje clubshirt. Een echt
collectors item dat weliswaar niet aangekocht,
maar verdiend kan worden door deel te nemen
aan de maandelijkse ‘8800 Strava Challenge’.
Hoe werkt het? Loop op 1 januari 1 km, op
2 februari 2 km, op 3 maart 3 km, … op een
tijdstip en locatie naar keuze, plaats je profiel
én activiteit voor iedereen zichtbaar (dan komt
jouw activiteit automatisch in het overzicht van
de loopgroep te staan) samen met de hashtag
#sportersbelevenmeer en maak zo kans op het
winnen van een clubshirt.
Per maand verloten we acht shirts voor de
gelukkige winnaars. Die ‘8800 Strava Challenge’
maken we telkens ook systematisch aan als
evenement in de loopgroep zelf, waardoor ze als
herinnering opduiken op jouw profiel.
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Samen lopen
Ondertussen werden er ook al initiatieven
genomen om de leden met elkaar in contact
te brengen. Op de twee georganiseerde ‘Strava
Gatherings’ kwamen er telkens 50 lopers
opdagen. Na een eerste kennismaking werd
er gezamenlijk en onder begeleiding een
laagdrempelige looptraining afgewerkt. Als
afsluiter kregen de aanwezigen een welverdiende
dorstlesser uit eigen stad: een frisse Rodenbach!
Iets wat na coronatijden zeker en vast herhaald zal
worden!
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Die verschillende omlopen zijn geografisch
verspreid en bewegwijzerd. Zo kan je bijvoorbeeld
opteren voor een loop- en wandelomloop in een
stedelijke omgeving, lopen in een landelijk kader
of waarom niet kiezen voor een natuurloop in het
Bergmolenbos.

‘Beveren - groen’
Deze looproute vertrekt in het nieuwe
bedrijvenpark Onledebeek. We maken maximaal
gebruik van de vele wandelpaden in de buurt
en verbinden de bestaande industriezones
Wijnendale en Beveren-centrum met de
industriegebieden, Onledebeek en het
Krommebeekpark, in volle ontwikkeling. De
looproute biedt een antwoord aan bedrijfsleiders
en werknemers die sporten en werken belangrijk
vinden en op zoek zijn naar alternatieven in de
buurt!
• Startlocatie: ter hoogte van het fietspad
met de Onledebeekstraat.
• Afstand: 5,07 km
• Ondergrond: verhard

‘Beveren - blauw en groen’
Deze looproute combineert beide looproutes in
Beveren. Daardoor komen we net niet aan 10 km.
• Startlocatie: ter hoogte van de sporthal
(Izegemseaardeweg)
• Afstand: 9,85 km
• Ondergrond: verhard en onverhard
(Krommebeekbos)

‘Godelieve’
Deze looproute start nabij de Godelievekerk.
De route slingert zich dwars doorheen de wijken
Beekkwartier, Biezenhof, Siberië, de Klokkeput en
de woongebieden in volle ontwikkeling.
• Startlocatie: ter hoogte van de Godelievekerk
• Afstand: 5,09 km
• Ondergrond: verhard
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‘Krottegem’
De Onze-Lieve-Vrouwemarkt vormt de start- en
aankomstplaats van de loopomloop Krottegem.
Die slingert zich doorheen de wijk richting Batavia,
de eerste tuinwijk van België. Langsheen de oude
kazerne in de Kalkenstraat bereik je het wandelpad
langs de Krommebeek. We volgen dat pad tot
aan het Krommebeekbos. Via de aanpalende
wijken lopen we naar TRAX en via het station
en de Onze-Lieve-Vrouwekerk bereiken we de
aankomst.
• Startlocatie: ter hoogte van de
Onze-Lieve-Vrouwemarkt.
• Afstand: 5,51 km
• Ondergrond: verhard en onverhard
(Krommebeekbos)

Wie op zoek is naar een sportieve uitdaging kan
opteren voor een bijkomende lus in Oekene of
de route zelfs combineren met de loopomloop
Beitem.
• Startlocatie: Sporthal Oekene, ter hoogte van de
Finse Looppiste.
• Afstand:
» Blauw: 5,62 km
» Blauw + groen: 10,2 km
• Ondergrond: verhard

‘De Ruiter’

‘Outdoor fitness - Stadspark’

De start van de route ligt ter hoogte van de
Ruitervijver in de Iepersestraat. Langs landelijke
wegen loop je een tijdje op de Stroroute, de oude
Spoorwegbedding naar Ieper.
• Startlocatie: Ter hoogte van de Ruitervijver,
gelegen aan de Iepersestraat.
• Afstand: 5,2 km
• Ondergrond: verhard

Maak al lopend kennis met de outdoor fitness,
een loop- en bewegingsparcours op maat
van iedereen. Vertrekkend aan het wandel- en
fietspad op de sportsite Schiervelde volg je de
Mandel. Onderweg ontdek je een 10-tal outdoor
fitnesstoestellen waarmee je het volledige lichaam
(armen, benen, schouders, romp- en buikspieren)
kan trainen. De toestellen zijn eenvoudig en vrij te
gebruiken. Op een leuke en ontspannende manier
werk je aan de algemene uithouding en krijgt je
kracht en lenigheid een stevige boost!
• Startlocatie: site Schiervelde, achterkant
zwembad, Diksmuidsesteenweg 396.
• Afstand:
» Blauw: 3,4 km
» Groen: 4,65 km
• Ondergrond: verhard
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‘Rumbeke’
Het Sportpark Rumbeke is de vertrekplaats
van deze route. Je start met één rondje op de
Finse looppiste en maakt de oversteek naar het
Sterrebos. Op de terugweg maak je gebruik van
rustige wandelwegen en passeer je langs de
wielerpiste Defraeye-Sercu naar het eindpunt.
• Startlocatie: Sportpark Rumbeke, ter hoogte van
de Finse Looppiste.
• Afstand: 6,26 km
• Ondergrond: verhard

‘Natuurloop De Zilverberg’
‘Beitem’
De route start aan het krachtbalterrein van Hoger
op Beitem. Velden en akkers kenmerken het
eerste deel van de loopomloop. De sportieve
lopers hebben de keuze uit een bijkomende lus
in Beitem. De lopers die op zoek zijn naar een
sportieve uitdaging kunnen de routes Beitem en
Oekene combineren tot een loopgeheel van net
geen 20 km.
• Startlocatie: Krachtbalterrein van
Hoger op Beitem (achter de kerk).
• Afstand:
» Blauw: 4,99 km
» Blauw + groen: 9,39 km
• Ondergrond: verhard
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‘Oekene’
De sporthal van Oekene fungeert als startlocatie
van deze omloop. Onderweg ontdek je het
nieuwe ziekenhuis AZ Delta en kruis je de
dorpskern van Oekene. Op het einde maak je
kennis met de recent geopende Finse looppiste.
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De natuurloop start aan de ingang van het
speelpleintje gelegen in de Oude Zilverbergstraat.
Je loopt doorheen de speeltuin richting het
Bergmolenbos en verder naar het natuurreservaat
De Kleiputten. De grote toer maakt een lus heen
en terug naar het Speelbos en op de terugweg
is er een ommetje naar de boomgaard. Net voor
de aankomst krijg je nog een leuke passage
doorheen een nieuw, aangelegd stukje natuur.
• Startlocatie: Café De Zilverbergstatie, Oude
Zilverbergstraat 30.
• Afstand:
» Blauw: 3,8 km
» Groen: 6,4 km
• Ondergrond: verhard en onverhard

.be

Beleving
Naast het lopen en wandelen werd er aandacht
besteed aan de beleving tijdens het sporten:
• routes aangeboden op www.routeyou.com
met leuke weetjes en toeristische info,
• integratie van Strava-segmenten.
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NRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGROESELARE #VANRSL #IGR
roeselare_op_fotos
1000 keer Oltegoare
#roeselarewandelen
#streetstyle #roeselarecity
#smileyfaces #oltegoare
#1000keeroltegoare

carmendemoor
#arhus #missedthatview
#snowphotography

miebee1010
#boodschappenlijstje
#arhus

patrick_werbrouck
Een van de mooiste
veldkruisen van onze stad is
ongetwijfeld dat op de hoek
van de Kachtemsestraat en
de Rumbeeksegravier...
#krottegem #veldkruis
#jezusaanhetkruis
#landschap

Bart de Clercq

freddylepouttre
#stadroeselare
#schiervelderoeselare
#mandelbeek
#ochtendwandeling
#natuurfotografie
#diksmuidesteenweg

olga.bredikhina.photo
#wintertime #wintermood
#photoday #photographyislife
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Margareta uit het woonzorgcentrum De Waterdam kreeg haar langverwachte
prikje: “Ik ben opgelucht! Ik keek er enorm naar uit en het deed helemaal
geen pijn. Ik blijf wel nog een eindje opletten en de maatregelen volgen.”

