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Samen voor een veilige stad
Beste mede-Roeselarenaar,

Een veilig Roeselare is een basiszorg voor iedereen.
Ook al is Roeselare objectief één van de veiligste
Vlaamse centrumsteden, soms voelen mensen zich nog
onveilig of gebeuren er zaken die we liever vermijden en
waar we willen tegen optreden.
Veiligheid is niet alleen een zaak van justitie, politie en
brandweer, maar ook van onze gemeenschapswachten,
wijkteams, straathoekwerkers en het welzijns- en
jeugdwerk. Ook als inwoner zijn we mee aan zet om
voor een veilige stad te zorgen.
In Roeselare kunnen we rekenen op een uitstekende
samenwerking tussen vele diensten die een krachtdadig
en geïntegreerd veiligheidsbeleid mogelijk maken.
Preventie, repressie en justitie zijn nauw met elkaar
verbonden.

Gemeenschapswachten gaan onder andere op pad om
de mensen te sensibiliseren en te informeren.*

De afgelopen maanden werd er door onze stads-en
veiligheidsdiensten keihard gewerkt om onze stad
gezond en veilig te houden, van de corona-aanpak over
verkeersveiligheid tot brand- en rampenbestrijding.
Dit verdient de waardering en respect van elk van ons.
Geweld tegen hulpverleners zowel verbaal als fysiek,
kan dan ook nooit aanvaard worden.
In dit magazine laten we jou kennis maken met de
werking, de inspanningen en het brede aanbod van
onze veiligheidsdiensten. Een veilige stad maken we
echter samen. We doen dus ook een oproep naar je
om Roeselare samen een veilige en aangename stad te
houden en te versterken.
Kris Declercq,
burgemeester
Curd Neyrinck,
korpschef politiezone RIHO
(Roeselare-Izegem-Hooglede)
Christian Gryspeert,
zonecommandant Hulpverleningszone Midwest
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Dit veiligheidsmagazine #VANRSL kwam tot
stand in samenwerking met de stad Roeselare,
politiezone RIHO en Midwest Hulpverleningszone.
* Alle foto’s in dit magazine werden genomen
vóór de coronacrisis of rekening houdend met de
coronamaatregelen die op dat moment gelden.
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Samen voor een aangenaam Roeselare
In de Wijkantenne achter het station komen we samen met Tim Lapeirre en Tonny Dewulf. Tim stuurt het team
wijkinspecteurs binnen politiepost Roeselare aan, Tonny de gemeenschapswachten. De wijkinspecteurs maken
deel uit van politiezone RIHO, gemeenschapswachten worden dan weer ingezet door de dienst Samenleven van
de stad. En net dat samenleven verbindt beide heren hun jobs.
Dag Tim. Sinds 1 februari ben je diensthoofd van de
politiepost Roeselare en stuur je de wijkinspecteurs
aan. Hoe gaat jullie team te werk?
Tim: “We zijn met vijftien wijkinspecteurs. Een
gemotiveerd team met mannen en vrouwen van alle
leeftijden. Waar vroeger elke wijkinspecteur een wijk
bediende, delen we Roeselare nu op in drie zones:
noord, zuid en centrum. Zo vormen we wijkteams en
dat laat ons toe om onze dienstverlening te verbeteren
voor de burger en onszelf. Naast de diensten
van de wijkwerking kan je in de politiepost ook
onthaalmedewerkers en ons flexteam terugvinden.
De onthaalmedewerker noteert aangiftes van
burgers. Het flexteam legt zich toe op specifieke
overlastproblematieken, preventief toezicht, voert
onderzoeken uit en is vaak aanwezig op grote
evenementen. ”
Dag Tonny, licht je jouw functie en de werking van
jouw team gemeenschapswachten ook even toe?
Tonny: “Ik kwam er als teamcoach bij in 2018. Toen
waren we met vijf gemeenschapswachten. Een jaar
later werd een selectieprocedure uitgeschreven en
werden nieuwe mensen aangenomen.

Intussen zetten we ons met elf personen in voor
Roeselare en haar deelgemeenten. Sinds begin dit jaar
hebben we een gebiedswerking. Per gebied zetten we
steeds twee mensen in en in het centrum werken we
met een beurtrol.”
Wat is het verschil tussen een gemeenschapswacht
en een wijkinspecteur?
Tonny: “Als gemeenschapswacht grijp je in bij allerlei
types overlast en sta je in voor de netheid van de stad.
Maar je houdt ook toezicht in parken en aan scholen.
Je observeert veel en moedigt inwoners positief aan.
We mogen ook GAS-boetes uitschrijven, al is dat ons
laatste hulpmiddel.”
Tim: “Een gemeenschapswacht krijgt zijn opdrachten
van de stad en een wijkinspecteur door het
politiekorps en het gerecht. Mensen kennen de
wijkinspecteur vooral van de adrescontrole. We gaan
vanuit de politiepost ter plaatse met een opdracht. We
stellen ook processen-verbaal op of een GAS-boete
als dit nodig is. Terwijl we op pad gaan, observeren
we en werken we ook preventief. Er wordt nog vaak
gesproken van wijkagent maar dit is nog een oude
benaming. Onze mensen hebben een specifieke graad
binnen de politie en zijn wijkinspecteur.”
Hoe herkennen de inwoners jullie?
Tim: “Een wijkinspecteur draagt een politie-uniform en
verplaatst zich vooral met de fiets en soms met de
wagen.”
Tonny: “Vooral aan onze paarse frakskes. Ook wij
verplaatsen ons altijd met de fiets of te voet. Al
wandelend stel je vaak meer vast. We hebben ook
steeds een tablet bij. Inwoners durven al eens denken
dat we daar spelletjes op spelen, maar dat is niet zo.
Het is ons werkinstrument. We geven informatie door,
volgen een dossier op en vullen het aan met een foto
of bijkomende notities, enzovoort.”
Mogen inwoners jullie gewoon aanspreken?
Tonny: “Graag! Daarom zijn we er. We staan zeer dicht
bij de bevolking. Klamp ons gerust aan bij problemen
of om iets te melden. Dankzij onze tablet is het zeer
snel doorgeven aan de betrokken diensten.”
Tim: “Ook de wijkinspecteur kan je rechtstreeks
aanspreken voor hulp of vragen. Voor vragen en
meldingen specifiek voor de stad kan je terecht bij het
meldpunt 1788, dit kan zelfs vanuit je luie zetel.
Het voordeel? Je ontvangt zelf rechtstreekse feedback
en weet zo dat iemand er mee bezig is.”
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Wat is de sterkte van het partnerschap tussen
de gemeenschapswachten en de wijkteams?
Tonny: “Wij zijn de oren en de ogen van de stad.
Is er een put in de straat, heeft een inwoner een
opmerking, is er een gevoelige plek voor sluikstorters?
We zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor
de inwoners en melden dit soort problemen en
observaties aan de betrokken diensten. Ook aan
de politie. Al moet ik zeggen dat mensen die
de gemeenschapswacht aanspreken, ook hun
wijkinspecteur kennen.”

Gemeenschapswachten zijn
een meerwaarde en een
aanvulling op de diensten
van een wijkinspecteur.

Tim: “Dat doet me oprecht plezier. Als wijkinspecteur
proberen we sterk aanwezig te zijn. We werken elk
vanuit onze bevoegdheden, maar ondersteunen
elkaar waar nodig en wisselen informatie uit.
Gemeenschapswachten zijn een meerwaarde en
aanvulling op onze dienstverlening.”
Tonny: “Ook wij krijgen vaak zaken door via de
wijkinspecteurs. Onze mensen weten goed waarop ze
moeten letten. Ze kijken naar alles wat het openbaar
domein betreft en ze kennen de aandachtspunten
voor overlast. Dat versterkt bij de burger het gevoel
van opvolging en bereikbaarheid.”

Wat bemoeilijkt jullie takenpakket?
Tim: “Door corona moesten zowel Tonny als ik van
andere doelstellingen afwijken. We willen zowel
onze teams als de inwoners bedanken voor hun
inspanningen. Onze mensen zijn zeer professioneel
met de extra coronataken omgegaan. Het was niet
eenvoudig maar we zijn er toch in geslaagd om al
onze opdrachten uit te voeren, dit met de nodige
flexibiliteit.
Wat zijn jullie ambities voor de politiepost
en voor het team gemeenschapswachten?
Tonny: “Voor mijn team is dat het verhogen van onze
herkenbaarheid. In een ideale wereld kan iedere
inwoner zeggen wie zijn of haar gemeenschapswacht
is.”
Tim: “Ik wil de band tussen de 38 medewerkers van
politiepost Roeselare graag verder versterken. Maar
ik wil ook de vinger aan de pols houden in de wijken
en inzetten op verdere digitalisatie. Vandaag wordt
de wijkinspecteur vaak de sheriff van het gebied
genoemd. Er wordt vaak gezegd dat de burger zijn
wijkinspecteur niet kent, maar de wijkinspecteur kent
hen wel. Ik zou het fantastisch vinden dat ook elke
burger weet wie zijn of haar wijkteam is. Daar wordt nu
volop communicatief op ingezet, onder meer met dit
magazine.”

Zetten jullie ook in op preventie?
Tim: “Bij de politie zet de wijkinspecteur het meest
in op preventie, bijvoorbeeld door bemiddeling bij
burenruzies. Daarnaast kunnen we ook steeds een
pv opstellen. Als het nodig is werken we dus ook
repressief.”
Tonny: “Bij gemeenschapswachten is preventie de
hoofdtaak. Bijvoorbeeld door onze aanwezigheid in
de winkelstraten om gauwdieven tegen te gaan en
mensen te sensibiliseren om hun spullen op te bergen.
Pas als we iemand op heterdaad betrappen, geven we
een GAS-boete. Zien we iemand wildplassen en wil die
persoon zijn identiteitskaart niet geven, dan roepen we
de hulp van de politie in. Dat stimuleert en versterkt
onze samenwerking.”
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De wijkteams zijn ‘r voor jou!
Champetter, wijkagent, wijkinspecteur. Sinds jaar en dag is de politie extern georiënteerd. De wijkwerking is dan
ook één van de kerntaken van politie. De wijkinspecteur weet wat er leeft in je wijk en helpt je als eerste schakel
bij vragen of problemen. Om je nog beter van dienst te zijn, bundelen de wijkinspecteurs van stad Roeselare
sinds kort hun krachten in drie wijkteams. De wijkteams zorgen samen voor je straat, wijk en stad.

Wat kan ik voor je doen?
De wijkteams zijn ‘r voor je en dat op verschillende
manieren:
• De wijkinspecteur zie je vaak met de fiets in je wijk.
Heb je een vraag of een probleem? Aarzel niet om
hem of haar aan te spreken.
• Digitaal kan je terecht op de website van de
politiezone (www.politiezoneriho.be). Via de
module ‘contacteer jouw wijkteam’ sta je meteen in
verbinding met je wijkteam.

Op pad in de buurt
Het dagelijks contact met de burger is wat mij het
meeste aanspreekt in mijn job als wijkinspecteur. Zit je
met een vraag of een probleem? Dan ben ik er om je
te helpen. Veel buurtbewoners ken ik al jaren. Door al
die contacten weet ik wat er speelt in de wijk en kan
ik in een vroeg stadium problemen oplossen en liever
nog, voorkomen.

Toezicht tijdens evenementen in de wijk
Ik ben vaak aanwezig tijdens evenementen en
activiteiten in de wijk. Ik zie erop toe dat alles vlot
verloopt en hou een oogje in het zeil.

Een dag in het leven van...
Dat de job van wijkinspecteur veelzijdig is, dat kan je wel zeggen. Als ogen en oren van de wijk komt de
wijkinspecteur dagelijks in contact met burgers, collega’s, stadsdiensten, … Maar ook de nodige administratie komt bij
de job kijken. Wijkinspecteur Maarten neemt je mee tijdens zijn werkdag binnen wijkteam Roeselare Centrum.
Welkom in de buurt
Wanneer je verhuist komt de wijkinspecteur bij je langs
voor een woonstcontrole. Tegenwoordig gebeurt de
administratieve afhandeling hiervan volledig digitaal.
Ik heet de mensen welkom in de buurt en help ze op
weg om zich volledig thuis te voelen.

De wijkinspecteur gaat digitaal
Ook de politie gaat mee met zijn tijd. Sinds enkele
jaren heeft elke wijkinspecteur een smartphone ter
beschikking. Deze gebruiken we vaak om meldingen
over te maken aan andere diensten. Een weesfiets valt
mij sinds enkele dagen op. Met mijn smartphone neem
ik enkele foto’s van de fiets en maak ik de melding over
aan de gemeenschapswachten.

Partners in de veiligheidsketen
Ook overleg met verschillende partners staat op mijn
dagelijks to do lijstje. Zo bespreek ik met mijn collega’s
van wijkteam Centrum de recente gebeurtenissen
in de omgeving van het stadscentrum. Ook de
gemeenschapswachten zijn een partner in de
veiligheidsketen, we houden elkaar op de hoogte van
het reilen en zeilen in de buurt.

Verwerken van meldingen
Alhoewel ik het liefste onder de mensen ben, wachten
er mij ook enkele administratieve taken zoals het
opmaken van pv’s. Op het politiekantoor heeft elke
wijkinspecteur zijn eigen bureau en computer. Hier
verwerk ik ook alle meldingen die burgers mij digitaal
toesturen.
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Brandweer: van gemeente naar zone
Brandweerpost Roeselare:
een stukje geschiedenis

Het korps van Roeselare werd in 1843 opgericht en telde
toen 42 manschappen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
werd de stad bezet door het Duitse leger en werd het
brandweerarsenaal grotendeels vernield als gevolg van
bombardementen door Engelse bommenwerpers.
Pas in 1922 kwam Stad Roeselare opnieuw tot enige
bloei en kon ook het korps weer herademen. Het zou
evenwel tot na de Tweede Wereldoorlog duren dat het
Roeselaarse korps zijn grootste bloei zou kennen.

Snelgroeiende stad
In 1946 telde het korps 64 leden en tegen 1965
steeg dit aantal al tot 93. Het voertuigenpark,
de adembeschermingstoestellen en de nodige
blusmiddelen werden aangepast aan de behoeften en
uitdagingen van de snelgroeiende industriestad.

De brandweer in verandering
In de jaren 60 werden de specialiteiten binnen het korps
verder uitgebreid. Zo kwam er een dienst ‘900’ (later 112)
voor dringende medische hulpverlening en werden ook
de eerste duikbrevetten uitgedeeld.
Door de benoeming van 10 beroepsbrandweermannen
in 1973 werd het brandweerkorps, tot dan uitsluitend
bemand door brandweervrijwilligers, een ‘gemengd
korps’. Een jaar later werd de nieuwe kazerne aan de
Koning Albert I-laan plechtig ingehuldigd.

Met de bouw van het oefenhuis en oefenkelder werd
in de jaren 80 zwaar geïnvesteerd in het trainen van de
brandweermannen. Er werd bovendien ingezet op het
professionaliseren en opleiden van het personeel door
de frequente organisatie van bijscholingen in diverse
brandweerspecialisaties.
Ook de technologie stond in de jaren 80 en 90 niet
stil. Met de intrede van de computer begon het
digitaliseringsproces: straatnamen en huisnummers
opzoeken verliep vanaf dan een stuk vlotter en
de brandweer werd uitgerust met een digitaal
oproepsysteem en zakontvangers.
In het begin van de 21 ste eeuw werden de plannen voor
de brandweerhervorming aangevat, een heus proces
dat meer dan 10 jaar in beslag zou nemen. De tijd bleef
tot de lancering van de hulpverlenings-zones echter niet
stilstaan. Onder leiding van toenmalig commandant
Donald Withouck werd de Roeselaarse brandweer
steeds meer omgetoverd tot een toonaangevend en
professioneel korps.

Je bent meer brandweer dan je denkt
Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien
wel meer brandweer dan je denkt en is een job
als brandweervrijwilliger bij hulpverleningszone
Midwest, post Roeselare wel iets voor jou. Want de
brandweer zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of
bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde
mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team
dat voor elkaar door het vuur gaat. Twijfel niet en word
brandweerman/-vrouw bij de Roeselaarse brandweer.

1 - Voldoe je aan de voorwaarden?

Op heden staan adjudanten Geert Desender
en Fons De Backere, samen met kapitein Bert
Vanhuyse, in voor de dagelijkse leiding
van brandweerpost Roeselare.
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Brandweerman of -vrouw worden, daar komt toch wel
wat bij kijken. Eerst en vooral moet je aan bepaalde
voorwaarden voldoen:
• je bent Belg of burger van de E.E.R. of Zwitserland
• je bent meerderjarig
• je bent in het bezit van een rijbewijs B
• je geniet van burgerlijke en politieke rechten
• jouw dienstplichtwetten zijn in orde
• je kan een uittreksel van het strafregister voorleggen

• je beschikt over een medisch attest waarin wordt
verklaard dat je in staat bent om de lichamelijke
geschiktheidsproeven uit te voeren
Kan je die afvinken? Dan kan je deelnemen aan de
proeven om het FGA (= Federaal Geschiktheids-attest)
te behalen. Dat attest heb je nodig om bij de brandweer
te kunnen starten.

2 - Behaal je FGA
De proeven om het FGA te behalen bestaan uit 3
modules. De competentieproef is de eerste module
die je moet afleggen. Als je hiervoor slaagt, volgt
een tweede module waarin wordt gepeild naar jouw
handvaardigheid. Slaag je ook voor deze module? Dan
kan je intekenen voor de derde module: een reeks
fysieke geschiktheidsproeven.Momenteel staan de
inschrijvingen bij de West-Vlaamse brandweerschool
WOBRA nog niet open. Meer info of interesse? Stuur een
e-mail naar personeel@zonemidwest.be, we bezorgen
je dan alle updates.

9

Wist je dat ...
Hulpverleningszone Midwest
Brandweerpost Roeselare is één van de posten binnen Hulpverleningszone Midwest. Sinds 1 januari 2015 ging
de brandweer immers over van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal systeem. De hulpverleningszones
vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Hervorming
Aanleiding voor de brandweerhervorming was de
gasramp in Gellingen in 2004. Nadat een gaslek werd
geconstateerd, gebeurde een zware ontploffing
gepaard met een geweldige steekvlam. Door deze
explosie en de grote brand die volgde, kwamen 24
mensen om het leven en raakten 112 personen gewond.
Onder de dodelijke slachtoffers bevonden zich ook 5
brandweermensen. Na dit vreselijke incident werd de
gemeentelijke werking van de brandweer onder de
loep genomen en volgde uiteindelijk een hervorming
van de Civiele Veiligheid. Bij deze hervorming werden 3
doelstellingen vooropgesteld:
1. Een optimale organisatie van de hulpverlening
aan de bevolking
2. Het vergroten van de veiligheid van burgers en
hulpverleners
3. De professionalisering van het werkkader voor
de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding,
materieel, standaard operationele procedures,
uniform statuut van beroeps en vrijwilligers van
brandweer…

Organisatie zone
Hulpverleningszone Midwest levert hulp vanuit een
krachtig netwerk van 17 posten verspreid over 15
gemeentes. Enkele gemeentes hebben geen eigen
brandweerpost*, andere hebben er 2**.
• 17 posten: Aarsele, Ardooie, Gits, Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke,
Moorslede, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden,
Tielt, Westrozebeke, Wingene en Zwevezele.

Korpsfoto 2019

• 15 gemeentes: Ardooie, Dentergem*, Hooglede**,
Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke,
Moorslede, Oostrozebeke*, Pittem, Roeselare,
Ruiselede, Staden**, Tielt** en Wingene**.

Zoneraad
Net zoals in een stad of gemeente werken ook de
hulpverleningszones met een raad. De zoneraad is het
bestuursorgaan van de zone en neemt in principe alle
beslissingen. Ze bepaalt waar de organisatie moet staan
op lange termijn, keurt de plannen goed, bewaakt de
voortgang, beoordeelt de resultaten en stuurt bij indien
nodig. De zoneraad is van rechtswege samengesteld uit
alle burgemeesters van de gemeentes die deel uitmaken
van de hulpverleningszone. Voorzitter van de zoneraad
is burgemeester Kris Declercq.

... politiezone RIHO beschikt over een dienst
noodplanning en crisisbeheer die 13 steden en
gemeenten adviseert?
Tijdens een ramp coördineert de dienst noodplanning
alle hulpdiensten om zo samen een noodsituatie
zoals een zware brand of overstroming aan te
pakken. Dit doen ze ondertussen voor 13 steden
en gemeenten. Hiermee zijn ze toonaangevend
binnen Vlaanderen. Sinds 2019 beschikt politiezone
RIHO over een commando- en crisisruimte in
het centrale politiegebouw. In die ruimte kunnen
verschillende hulpdiensten en ook de burgemeester
samenkomen bij een ramp of een groot evenement.
In de commando- en crisisruimte is het mogelijk
om livebeelden van camera’s, drones en zelfs
helikopterbeelden te bekijken.

... dat de brandweer veel meer doet dan blussen?
Het bestrijden van brand en explosie is ongetwijfeld de
bekendste opdracht van de brandweer maar maakt
gemiddeld slechts 10 à 15 % uit van het totaal aantal
interventies. De brandweer wordt daarnaast ook vaak
ingezet voor dringende geneeskundige hulpverlening,
technische hulpverlening zoals het bevrijden van
slachtoffers uit een voertuig of reinigen wegdek en
soms ook voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Personeel
Hulpverleningszone Midwest telt één post met
vrijwilligers én beroepsbrandweermannen, namelijk
brandweerpost Roeselare. De andere 16 posten binnen
de zone hebben uitsluitend brandweervrijwilligers.
Kolonel Donald Withouck was de eerste zonecommandant van de brandweerzone en stond
mee aan het roer toen de brandweerhervorming
in België werd uitgetekend. In 2017 ging hij op
pensioen en gaf hij de fakkel door aan majoor
Christian Gryspeert, de huidige zonecommandant.
Hulpverleningszone Midwest telt ongeveer 650
manschappen: zo’n 40 beroepsbrandweermannen
en 600 brandweervrijwilligers en 10 administratief
medewerkers staan altijd paraat om zo’n 230 000
inwoners te beschermen. Brandweerpost Roeselare telt
in totaal 117 leden.

... politiezone RIHO jaarlijks zo’n 18 000 interventies
uitvoert in Roeselare, Izegem en Hooglede?
Dat komt neer op gemiddeld 50 interventies per dag,
gaande van een verkeersongeval, echtelijke twist,
diefstal, vluchtmisdrijf en overlastfenomenen zoals
lawaaioverlast. Maar ook geplande acties staan op het
programma. Jaarlijks leggen de interventievoertuigen
samen ruim 450 000 km af.

... wespen nuttige beestjes zijn?
Ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. Heb je dus
een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar
je nooit komt? Dan is een verdelging niet nodig. Het gif
dat gebruikt wordt bij de vernietiging is bovendien ook
schadelijk voor andere levende organismen.
Let op: het verwijderen van een wespennest is niet
gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur van €
48,40 (incl. BTW). Indien de brandweer een volgende
maal moet langskomen voor hetzelfde nest in
hetzelfde kalenderjaar, is dit gratis. Alle info op
www.wespennest.vlaanderen/roeselare

... een duidelijk zichtbaar huisnummer belangrijk is?
Tijdens de donkere dagen is een goed zichtbaar
huisnummer erg belangrijk. Een goed contrast van
zwart op wit of omgekeerd kan helpen, net zoals
verlichting. In geval van nood is dat essentieel voor
brandweer, politie of ziekenwagenpersoneel.
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Gemeenschapswachten: wie zijn ze, wat doen ze?
Gemeenschapswachten werken mee aan een aangename en veilige woon- en leefomgeving en vormen samen
met de wijkteams het eerste aanspreekpunt voor de burger.
Het team gemeenschapswachten werd de laatste
6 jaar fors uitgebreid.
•
In juni 2014 werden in Roeselare
2 gemeenschapswachten aangeworven.
•
Het team werd in 2018 een eerste maal uitgebreid.
•
Zoals aangekondigd in het bestuursakkoord,
werden in 2019 en 2020 nog eens 8 bijkomende
gemeenschapswachten aangeworven.
De uitgebreide equipe laat toe om de aanwezigheid
in de wijken te verhogen en de verbinding tussen
gemeenschapswacht en een specifieke wijk te
versterken.

Wie is mijn gemeenschapswacht?
In het midden van dit magazine vind je terug in welke
wijk jouw straat valt en op de website van de stad
Roeselare welke gemeenschapswachten er aan het
werk zijn in jouw wijk
www.roeselare.be
gemeenschapswachten #vanrsl

Hoe helpt de gemeenschapswacht
mee aan een veilige stad?
• Signaleren van gebreken of problemen op het
openbaar domein
» aan interne diensten van de Stad
» aan externe partners (zoals de politie, De Lijn,
jeugdwerkers, ...)
• Uitvoeren van specifiek toezicht zoals meldingen van
overlast. In dit geval gaan de gemeenschapswachten
de situatie bekijken, tijdelijk opvolgen, feedback
bezorgen aan de betrokken diensten en daarna
gepaste actie ondernemen (vb. verkeerd plaatsen van
huisvuil, sluikstort)

• Toezicht bij openbare evenementen om veiligheid
van de aanwezige personen te verzekeren
(koopjesdagen, kerstparade, ...)
• Informeren en sensibiliseren van automobilisten over
» het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd
parkeren
» het politiereglement
» het gebruik van de openbare weg.
• Informeren en sensibiliseren van burgers over
veiligheid en criminaliteitspreventie
» sensibiliseren rond gauwdiefstal tijdens de
dinsdagmarkt
» opsporen van fietsen die mogelijks achtergelaten
werden / gestolen zijn, dit ter ophaling door de
stadsdiensten
» labelen van fietsen in het kader van
fietsdiefstalpreventie
» Screening van de inbraakveiligheid van woningen
in het kader van “Preventie in je wijk.”
» Ondersteuning van politionele preventieacties vb in
het kader van winkeldiefstal, preventie diefstal aan
en uit voertuig.
Naast deze sensibiliserende en informerende taken,
worden gemeenschapswachten ook als handhavers
van het politiereglement ingezet. Hierbij ligt de nadruk
op netheid en overlast. De gemeenschapswachten
registeren jaarlijks zo’n 3 000 meldingen. Zij zijn
mede de ogen en oren van jouw buurt. De registraties
betreffen voornamelijk meldingen inzake netheid,
onderhoud stoep of aantreffen zwerfvuil, en
aantreffen van achtergelaten fietsen. Daarnaast zijn
er ook preventieve meldingen aan politie en GAS
vaststellingen.
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Hulp nodig?
Dringende hulp nodig?

Niet-dringende politiehulp nodig?

Stel: je friteuse vat vuur, je bent betrokken bij een
ongeval met gewonden of je ziet iemand inbreken in
het huis van je buurman. Wat doe je dan? In België zijn
er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

Niet-dringende meldingen
Heb je een algemene vraag? Neem dan eerst een kijkje
op de website www.politiezoneriho.be. Daar vind je
meer informatie over een heleboel onderwerpen.

112 voor ambulance en brandweer
101 voor politie

Vind je daar toch niet wat je zocht? Heb je een nietdringende melding, tip of suggestie? Dan kan je op de
website een niet-dringende melding maken.

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in
Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de
brandweer, een medisch team als de politie.

Technische meldingen over putten in de weg,
sluikstorten of achtergelaten fietsen maak je niet bij
politie maar via het meldpunt van de stad: 1788.

Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je
meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk
dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan
de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.

Aangifte doen
Om aangifte te doen kom je persoonlijk naar een van
onze politieposten in Roeselare, Izegem of Hooglede.
Om je snel van dienst te zijn en wachttijden te
vermijden, maak je op voorhand een afspraak in de
politiepost. Dat kan via de module ‘Online afspraak
maken’ via de website www.politiezoneriho.be

Dit wil de operator van je horen:
• de juiste locatie
• wat er gebeurd is
• of er gewonden zijn
• wie je bent

Voor een niet-dringende aangifte kan je gebruikmaken
van het digitaal loket van Police-on-web
www.police-on-web.be. Zijn er nog sporen van het
misdrijf aanwezig, werd je voertuig of nummerplaat
gestolen of ben je slachtoffer van geweld binnen
het gezin? Dan bel je beter meteen de politie via het
nummer 101.

Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is?
Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp
nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de
politie.

Niet-dringende brandweerhulp nodig?

Eén app voor brandweer, ambulance of politie
Het belangrijkste voordeel van de app 112 BE is dat
je de noodnummers niet moet onthouden en je deze
dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt
gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of
politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
Als je meerdere diensten tegelijk nodig hebt,
bijvoorbeeld zowel de ziekenwagen als de politie , kan
je best “ziekenwagen of brandweer” kiezen zodra er
sprake is van een medisch noodgeval. Maar ook als
je een verkeerde keuze maakt zal de operator je altijd
verder helpen.

Heb je een administratieve vraag of wens je meer info?
Stel je vraag gemakkelijk digitaal via de website van
hulpverleningszone Midwest via www.zonemidwest.be

App 112 BE
Dringend hulp nodig?
Bel de noodcentrales
nu ook via app.

1

2

3

Download

Registreer

Bel

Ga naar

of

Store.

Zoek " 112 BE ".
Download en installeer de app.

In hun paars uniform zijn de Gemeenschapswachten
duidelijk herkenbaar in het Roeselaarse straatbeeld.

12

Vul je naam,
je contactgegevens en
extra info in.

Gebruik de app als je
dringend hulp nodig hebt van
brandweer, ambulance of
politie in België.

www.112.be

13

14
15

Kapelhoek
Godelieve (Roobaert)
Beveren Dorp
De Ruiter / Schiervelde
Centrum
Krottegem
Tassche
Meiboom / Rodenbachwijk
St. Jozef / Sterrebos
Rumbeke Dorp
Zilverberg / Beitem
Oekene

4

Joeri Aspeslagh
Jean-Pierre Bouteca
David Colpaert
Danny Foré
Pascal Verhulst
Olivier Bolle
Maarten Casteleyn
Luc Detailleur
Giovanni Doom
Stefanie Vanallemeersch
•
•
•
•

Krisztina Dics
Benny Engels
Lorenzo Popelier
Nancy Segher

Wijkteam Roeselare Zuid

•
•
•
•
•

Wijkteam Roeselare Centrum

•
•
•
•
•

Wijkteam Roeselare Noord

Wijkteams #VANRSL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

8

2

11

6

3

Wijkteam
Roeselare Zuid

9

Wijkteam
Roeselare
Centrum

5

1

7

12

10

Wijkteam
Roeselare Noord

Wijkindeling gemeenschapswachten #VANRSL

Nuttige info

RESPECT #VANRSL

Algemeen Noodnummer

112

Noodnummer storm/onweer

1722

Politie (dringende hulp)

101

Politie (afspraak maken voor

www.politiezoneriho.be
051 26 26 20

niet-dringende aangifte)

Brandweer (niet-dringende vragen)

www.zonemidwest.be
051 80 60 00

Meldpunt Stad Roeselare

1788

Antigifcentrum

070 245 245

Druglijn

078 15 10 20

Zelfmoordlijn

1813

Apotheek van wacht

0903 99 000

Tandarts van wacht

0903 399 69

Watergroep (storingen)

02 238 96 99

Gasreuk Fluvius

0800 65 0 65

Fluvius (storingen of defecten)

078 35 35 00

Wespenverdelging

www.zonemidwest.be

AZ Delta (Campus Brugsesteenweg)

051 23 61 11

AZ Delta (Deltalaan 1)

051 23 71 11

Dokter van wacht

051 24 50 50

Huisarts

..........................

Politiepost Roeselare

Stationsplein 55 bus 7 (stationsgebouw)
maandag - zaterdag: 8 - 18 u.
(niet op zondag en feestdagen)

Een belangrijk aspect in de leefbaarheid van een stad is het respect voor elkaar en het openbaar domein. Rond
netheid, geluid, inname openbaar domein, bepaalde economische activiteiten, … zijn er lokale spelregels. Die
regels worden bepaald in het politiereglement en door de stad zelf worden heel wat preventieve maatregelen
genomen die overlast mee helpen voorkomen.
Wie het politiereglement niet respecteert, wordt een
gemeentelijke administratieve sanctie, beter bekend als
GAS, opgelegd. Dit kan een boete tot 350 euro (175 euro
voor minderjarigen), een alternatieve maatregel zoals
bemiddeling of gemeenschapsdienst, de intrekking of
schorsing van een vergunning of de sluiting van een
inrichting zijn.

Vaststellen van overtredingen
Overtredingen op het politiereglement werden tot 1999
exclusief door het parket afgehandeld, echter haalden
deze zelden de politierechter waardoor straffeloosheid
dreigde. De creatie van de mogelijkheid tot
administratieve afhandeling zorgde voor een ontlasting
van de parketten en de mogelijkheid tot het voeren van
een integraal overlastbeleid.
De afgelopen 20 jaar werd het toepassingsgebied van
die administratieve afhandeling uitgebreid naar kleine
criminaliteit (op doorverwijzing van het Parket), stilstaan
en parkeren en toezicht op verkeersarme en -luwe
zones. Ook kwam uitbreiding in wie overtredingen kan
vaststellen. Want naast de politie, mogen ook sommige
gemeentelijke ambtenaren, gemeenschapswachten
en personeel van afvalintercommunales overtredingen
vaststellen.

Dienst Samenleven
Roeselare is een veilige en aangename stad om in
te leven. Als centrumstad zijn er vanzelfsprekend
ook uitdagingen. De dienst Samenleven van de stad
heeft tot doel, zoals de naam laat vermoeden, om het
samenleven te ondersteunen en te stimuleren.
Deze dienst staat dan ook in voor de uitwerking en
ondersteuning van projecten rond bredere thema’s
zoals wijkwerking (stimuleren van verbinding
in buurten, ondersteuning van wijkprojecten),
integratie, (geestelijke)gezondheidsbeleid, senioren,
toegankelijkheid. Soms zijn er aan het samenleven ook
uitdagingen verbonden. Vandaar dat binnen de dienst
Samenleven:
• de gemeenschapswachten te vinden zijn.
• ingezet wordt op de aanpak van complexe
overlastsituaties, polarisatie en (de)radicalisering en
preventie van drugs, criminaliteit en overlast.

In Roeselare zijn er dus momenteel, naast de 195
operationele personeelseden van politie, 59 stedelijke
vaststellers (inclusief gemeenschapswachten) en 3
vaststellers bij de afvalintercommunale MIROM actief.

Verkeersveiligheid
Jaarlijks worden er in Roeselare zo’n 750 GASdossiers opgesteld voor de klassieke inbreuken op het
politiereglement en op doorverwijzing van het parket.
Daarnaast krijgen jaarlijks zo’n 8.000 overtredingen
inzake stilstaan en parkeren en niet respecteren van
de autovrije en -luwe zones een administratief gevolg.
Hiermee wordt handhaving als sluitstuk bij het verhogen
van de verkeersveiligheid ingezet.
Het politiereglement is te vinden op de website van de
stad: www.roeselare.be
politiereglement
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Met vuur speel je niet
Drie op vier landgenoten denken nooit of sporadisch aan brand, zijn beperkt proactief en zijn zich vaak niet
bewust van de risico’s. Slechts 2% van de inwoners is bezig met brandpreventie. Met jaarlijks 20000 branden,
waarvan 600 in de Hulpverleningszone Midwest en ongeveer 70 doden bij brand is het risico echter erg reëel.
Nochtans kan iedereen zelf heel wat stappen
ondernemen om zijn woning brandveilig te maken of in
elk geval de risico’s te beperken. Slechts 3 minuten heeft
een brand nodig om zich ten volle te ontwikkelen. De
rook veroorzaakt meer slachtoffers dan de vlammen!
Heel vaak worden slachtoffers verrast door de rook die
zich sneller verspreidt dan de vlammen. Op dat moment
is het meestal te laat om nog te vluchten of adequate
maatregelen te nemen. Het is dan ook van levensbelang
om de nodige preventiemaatregelen te nemen. Deze
maatregelen situeren zich op 3 niveaus:
• Brand voorkomen: De goede gewoonten die
iedereen kan aannemen om een brand te voorkomen.
• Vroegtijdige detectie: Het vroegtijdig detecteren van
een brand door middel van een rookmelders.
• Vluchtplan: Door het opmaken van een vluchtplan
zorgen dat je een bluspoging kan ondernemen of de
brand kan vertragen en tot slot op een veilige manier
kan vluchten.

Hoe ontstaat brand?
Preventie begint bij de vraag ‘Hoe ontstaat brand?’.
De meeste oorzaken van woningbrand liggen voor de
hand. Zo weet je dat je best niet speelt met kaarsen
en de frietketel altijd goed in de gaten moet houden.
Er zijn ook brandoorzaken die minder voor de hand
liggen. Denk hierbij aan de vervuilde filter van je
dampkap, je gsm die onschuldig ligt op te laden of zelfs
het elektrische deken waar je iedere nacht gezellig
onderkruipt.

Met deze tips kan er al veel kwaad voorkomen worden::
• Elektrische huishoud- en verwarmingstoestellen
» Gebruik enkel toestellen met veilige snoeren en
schakel de toestellen volledig uit wanneer je ze niet
gebruikt
» Slaapstand is niet hetzelfde als volledig
uitgeschakeld
» Laad toestellen enkel op wanneer je thuis bent en
enkel overdag
» Gebruik toestellen enkel wanneer je thuis bent: blijf
thuis als de wasmachine en droogkast bezig zijn
» Onderhoud je toestellen: voedsel- en vetresten
kunnen leiden tot brand en hete stofresten van de
droogkast kunnen beginnen branden, ook als het
toestel niet meer aan staat
• Schoorsteenbrand: laat minstens 1 keer per jaar vegen
door een bekwaam vakman
• Roken: rook niet in bed of wanneer je slaperig bent
• Brandende kaarsen: laat ze niet onbewaakt achter

Vluchtplan
Mocht er toch een keer brand
uitbreken, dan is het belangrijk om
een vluchtplan te hebben. Dit zijn
afspraken binnen je gezin over de
snelste en veiligste weg naar buiten
en wat je doet bij brand.
Zo spreek je bijvoorbeeld af wie de
brandweer belt en wie de kinderen en huisdieren veilig
stelt. Het is aangeraden om dit vluchtplan al eens te
oefenen. Zowel overdag als ’s nachts.
De rook zal je zichtbaarheid
beperken. Doordat warme rook
stijgt, zal je laag bij de grond het
meeste zien en het langste frisse
lucht hebben.

1

slaapkamer

Plaats rookmelders

2 Test iedere maand
3 Ken je vluchtplan

verwarmingslokaal

Piiiep
Pii
iep

badkamer

gang

noodzakelijk

4 Doe je deuren dicht
Vlucht, blijf buiten

5 en bel 112

af te raden
Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder
in de omgeving.

Piiiep
Pii
iep

woonkamer
keuken

ep
Piiiep
Pii
iep

garage

112
Rin
g

gang

Piiiep
Pii
iep

wasplaats
kelder

Vroegtijdige detectie:
rookmelders
Vooral ’s nachts worden woningbranden dodelijk: de meeste
mensen worden in hun slaap
verrast door brand. Als je slaapt,
ruik je immers niets. De rook van
een brand verspreidt zich zeer snel
en is verstikkend. Je hebt dus heel
weinig kans om tijdig wakker te worden. Daarom is het
belangrijk rookmelders te plaatsen die je tijdig wakker
maken. Je kiest het beste voor optische rookmelders
met een vaste batterij. Die gaan minstens 10 jaar mee.
De rookmelder moet CE-gemarkeerd zijn en voldoen
aan de norm NBN EN 14604. Al deze kenmerken vind je
terug op de verpakking.
Hang je rookmelders bovendien op de juiste plaats. Het
beste is om in alle ruimtes waar je doorheen moet om
brand te ontvluchten een rookmelder te hangen. Hang
hem aan het plafond en test hem regelmatig.
Het heeft geen zin om een rookmelder te plaatsen bij
een raam, boven de verwarming of in de keuken of
badkamer. Op deze plaatsen kan de werking van het
toestel beïnvloed worden.

Doe de deur dicht
Door alle binnendeuren in huis
dicht te doen, kan je levens redden.
Wanneer er brand uitbreekt, blijven
het vuur en de verstikkende rook
- de grootste bedreiging langer opgesloten. Zo heb je
meer tijd om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen wanneer een
rookmelder alarm slaat.
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van
levensbelang. Wanneer er brand uitbreekt, houdt zelfs
een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook
tot 20 minuten tegen. Tijd die levens kan redden.
De deur dicht doen is een simpele handeling die geen
geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de
verstikkende rook effectief vertraagt.
Trek ook deuren achter je dicht op weg naar buiten, zo
sluit je de brand op.

Meer info:
www.speelnietmetvuur.be
www.doededeurdicht.be

18

19

Fietsdiefstal

Geef inbrekers geen kans

Maak je fiets uniek en laat hem labelen

Niemand krijgt graag inbrekers over de vloer. Ze halen
heel je huis overhoop en nemen kostbare spullen
mee. Maar wat misschien nog erger is, ze laten je
achter met een onveilig gevoel in je eigen woning.
Deze handige tips helpen je op weg om het risico op
woninginbraken te verminderen.

• Het labelen van je fiets is een goede eerste stap in
het voorkomen van fietsdiefstal. Zo valt je geliefde
fiets minder snel in ongewenste handen.
• Je rijksregisternummer wordt door middel van een
fraudebestendige sticker op het frame van je fiets
gekleefd. Bij elektrische fietsen komt er ook een extra
label op de batterij van de fiets. Hierdoor wordt jouw
fiets herkenbaar, minder interessant voor fietsdieven
en kan men bij het terugvinden je fiets makkelijker
terugbezorgen.

Een extra oogje in het zeil
Elektronische maatregelen zoals een alarmsysteem of
camerabewaking kunnen een goede aanvulling zijn op
organisatorische (goede gewoontes) en bouwkundige
maatregelen. Wees je er wel van bewust dat je met een
camera -en/of alarmsysteem ook moet voldoen aan
bepaalde wettelijke voorschriften.

• In Roeselare kan je je fiets laten labelen bij je fietshandelaar en bij Fietspunt Eco-velo (Stationsplein 55).
• Bovendien is het labelen van je fiets nog eens
volledig gratis! Waar wacht je nog op?

Voor meer informatie over de geldende regelgeving en
een goed gebruik van elektronische systemen kan je
terecht bij de diefstalpreventieadviseur voor advies op
maat.

• Tip: Maak foto’s van je fiets vanuit alle hoeken. Dit kan
handig van pas komen wanneer je fiets toch wordt
gestolen.

Door een aantal goede gewoontes in de praktijk
te brengen, kan je het inbraakrisico aanzienlijk
verminderen. Dit is vaak veel doeltreffender dan dure
investeringen aan je woning.

» Alle mogelijke hulpmiddelen: foto’s van je fiets,
facturen, …
• Wens je als buurt, werkgever, organisatie, (jeugd)
vereniging, ... een fietslabelactie te houden?
Contacteer dan de gemeenschapswachten via
gemeenschapswachten@roeselare.be
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Kettingslot

Sluit alle ramen en
deuren... zelfs al ben
je maar even weg!
De preventiedienst gaat
regelmatig op pad in
verschillende buurten in het
kader van hun acties met de
voetjesflyer.
Kreeg je deze flyer in de bus?
Deze ‘schoenafdruk’ werd bij
je woning neergelegd omdat
je huis voor een inbreker
aantrekkelijk kan zijn.

Gratis advies op maat van je woning

Bikebank

Ringslot

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig
een kijkje nemen aan jouw woning en dit helemaal
gratis. Merken we iets ongewoon op, dan gaan we
kijken of er iets aan de hand is en verwittigen we
de contactpersoon die je opgaf bij je aanvraag. Zelf
afwezigheidstoezicht aanvragen? Dat kan online via
www.politiezoneriho.be/toezichten

Goede gewoontes doen wonderen

• Stadsfietsen hebben meestal een ingebouwd slot.
Vul dit zeker aan met een beugelslot of kettingslot.
Hiermee kan je het kader van je fiets vastmaken aan
een vast voorwerp (aan verkeerspalen mag dat niet).
Let er wel op dat de stalen kabel in je slot voldoende
dik is. Zit er geen slot op je fiets? Investeer dan zeker
in een kwalitatief slot.

Beugelslot

Ben je voor enkele dagen of voor een langere periode
van huis weg? Dan kan je binnen politiezone RIHO een
beroep doen op gratis afwezigheidstoezicht.

• Werd je fiets gestolen? Doe steeds aangifte van
fietsdiefstal op het politiekantoor. Dit kan op de
politiepost Roeselare op het Stationsplein nr. 55.
Een fietsdief rekent er namelijk niet op dat jij dit zal
doen. Dankzij jouw aangifte gaan we op zoek naar
de fietsdief en wordt meer fietsleed in de toekomst
hopelijk vermeden.
Wist je dat er heel vaak gestolen fietsen
teruggevonden worden? Met een goede
omschrijving van je fiets vinden we mogelijk ook
jouw fiets terug.
» Je identiteitskaart

• Goede sloten maken het knap lastig voor fietsdieven.
Laat je fiets dus nooit ongesloten achter en gebruik
een stevig slot.

Op vakantie?

Samen tegen fietsdiefstal

• Wat breng je mee naar de aangifte?

Goed op slot? Check!

TIP
Merk je verdachte
handelingen op in je straat
of bij een van de buren?
Meld dit dan onmiddellijk
aan de politie via het
nummer 101.

Sinds 2021 zijn stad Roeselare en politiezone RIHO
ingestapt op Bikebank (www.bikebank.be). Bij verlies
of diefstal kan je via deze website nagaan of je fiets al
teruggevonden werd. Bikebank is een extra hulpmiddel
in de zoektocht naar je verdwenen fiets, het vervangt de
aangifte bij de politie niet.

De diefstalpreventieadviseur komt gratis bij je
thuis langs om je woning te controleren en geeft
je advies over de maatregelen die je kan nemen
om inbrekers af te schrikken. Dikwijls volstaat
het al om een paar kleine ingrepen te doen om
inbrekers buiten te houden!
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
diefstalpreventieadviseur van politiezone RIHO via
List.PZ.RIHO.Preventie@police.belgium.eu.

• Licht zet inbrekers in het zicht:
» Geef je woning bij afwezigheid een bewoonde
indruk door wat verlichting te laten branden. Ben je
voor langere tijd afwezig? Vraag dan aan vrienden,
familie of je buren om je brievenbus te ledigen en
een oogje in het zeil te houden.
» Gebruik tijdschakelaars voor lichtpunten binnen
en stel die in bij het vallen van de duisternis.
» Zorg voor buitenverlichting met
bewegingssensor. Zorg dat de buren het licht
kunnen zien.
» Snoei struiken kort om zicht te houden op alle
toegangsdeuren.
• Je huissleutel onder een bloempot of deurmat
verstoppen is een slechte gewoonte die je maar beter
kunt laten.
• Wees voorzichtig met wat te zien is op de foto’s die
je post op sociale media. Deze bieden heel wat inkijk
in je woning en ook inbrekers lezen graag mee.
• Jouw woning is geen etalage. Leg waardevolle
voorwerpen zoals een laptop, juwelen of een dure
fiets uit het zicht van potentiële dieven.
• Ook met enkele bouwkundige maatregelen kan
je het binnendringen van je woning verhinderen.
Ben je van plan om te renoveren of denk je
aan een nieuwbouwwoning? Informeer dan
zeker bij je schrijnwerker naar sloten met een
veiligheidscilinder. Voor buitenschrijnwerk bestaan
er zelfs kwalificaties naar inbraakveiligheid.
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Samen voor een proper Roeselare
Het mag gezegd dat Roeselare het hele jaar door op verschillende manieren en terreinen inspanningen levert
voor een propere omgeving. Het netheidsplan is een gericht actieplan om de netheid van de openbare ruimte te
kunnen garanderen en om het ganse afvalbeleid op het Roeselaarse grondgebied te organiseren. Daarenboven
wil de stad met dit plan het gedrag van de inwoner tegenover vuilnis en hoe je ermee omgaat, veranderen.
Welkom in een ‘Net Roeselare’.
Het Roeselaars netheidsplan stoelt op de 5 pijlers die de
Vlaamse overheid aanbeveelt.

1. Inzetten op infrastructuur
De inrichting van de publieke ruimte bepaalt mee
hoe net jouw stad is. Daarom dient men aandacht
te besteden aan alle infrastructurele voorzieningen,
zoals de straatvuilnisbakken, de geplaatste
glasbollen, de textielcontainers, hondenpoepbuizen,
kindervuilnisbakken ...
Met de opmaak van een vuilnisbakkenplan worden alle
straatvuilnisbakken geïnventariseerd. Stad Roeselare wil
de komende jaren alle bestaande straatvuilnisbakken
vervangen door mooie, ergonomisch en uiterst
gebruiksvriendelijke vuilnisbakken. Zo wordt de
afvalinzameling op het openbaar domein verder
geoptimaliseerd. Concreet zullen er in Roeselare een
800-tal vuilnisbakken vervangen worden door nieuwe
exemplaren. De aankoop van deze nieuwe vuilnisbakken
verloopt via een Europese aanbesteding.
Ook de drukke centrumstraten en invalswegen zijn in
het veegplan opgenomen. Iedere dag gaan mensen op
pad met Gluttons, reuzenstofzuigers, om voetpaden en
straten zwerfvuilvrij te maken.
En iedere dag is de milieuploeg op weg om sluikstorten
op te ruimen of zwerfvuil te verwijderen. Hiervoor
wordt, naast stadspersoneel, beroep gedaan op sociale
tewerkstelling.

2. Inzetten op een nette omgeving
Publieke ruimtes moeten ‘beleefd’ worden door de
mensen. Het is een feit dat vervuiling en verloedering
vervuiling aantrekt. Daarom dient dit als een heel
belangrijk aandachtspunt bij verfraaiingswerken en
de heraanleg van pleinen, parken, buurten,… mee
opgenomen te worden.
Stad Roeselare heeft recent heel wat straten en
pleinen heraangelegd, die heel mooi ogen. Een
mooie omgeving en het plaatsen van mooi ogende
infrastructuur, zoals straatvuilnisbakken, banken,…
draagt er zeker toe bij dat bewoners en bezoekers nog
meer respect hebben voor de publieke ruimte en ook
zelf meer inspanningen willen leveren om het mooi en
net te houden.

3. Sensibilisering
Het is een feit dat mensen sensibiliseren en informeren
een heel belangrijke tool is voor de preventie van
vervuilende gedragingen. In het verleden werd
veel ingezet op diverse vormen van communicatie.
Er werden affiches, raamaffiches, banners,
hondenpoepvlagjes,… opgemaakt.
Ook wordt er aan campagnes van diverse partners zoals
OVAM, de provincie, MIROM, deelgenomen. Mensen
‘triggeren’ om er blijvend aan mee te helpen, blijft een
belangrijke uitdaging.

4. Participatie
Een ‘Net Roeselare’ lukt maar als iedereen zijn of haar
steentje bijdraagt. Hoeveel inspanningen de stad
ook doet, er zal steeds van iedereen een inspanning
gevraagd worden. Iedere dag opnieuw, met heel wat
middelen én personeel én met inzet van materiaal én
met oog en volle aandacht voor de inzet van mooie
infrastructuur en mooie omgevingen.
Daarom dient voortdurend benadrukt te worden dat
het alleen lukt als er “samengewerkt” wordt en dat de
nadruk ligt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Er worden vaak acties opgezet waarin
gedragsveranderingen gestimuleerd worden en waar
de kennis en ervaring van burgers gebruikt wordt. Dit
opnieuw om de betrokkenheid te verhogen. Zo zijn er
tal van opkuisacties per jaar met verenigingen, scholen,
wijkcomités….
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5. Handhaving

Word Mooimaker #VANRSL

Het “doen” naleven van bepaalde regels is het sluitstuk
van elk soort beleid. Als er effectief veel ingezet wordt
op voorgaande pijlers en van iedereen een bijdrage
wordt verwacht, dan mag er worden afgedwongen dat
personen die steeds opnieuw het openbaar domein
vervuilen, hiervoor tot de orde geroepen worden en
bestraft worden.

De Mooimakers zijn de belangrijkste schakels van
het netwerk voor 'n proper Roeselare.
Wat doen zij precies?
• Geregeld de stoep en/of goot van hun straat
vegen.
• Hun favoriete groene plekjes regelmatig
opruimen.
• Zwerfvuil verwijderen op het pleintje in hun
buurt.
Zeg jij ook "nee" tegen zwerfvuil en "ja" tegen
een net Roeselare? Word Mooimaker, en overtuig
zoveel mogelijk anderen om mee te doen.
De stad geeft jou een duwtje in de rug
Als jij bereid bent om op te ruimen, zijn wij bereid
jou het nodige materiaal aan te leveren. Je kan
volgend materiaal aanvragen:
• een grijper
• een fluohesje
• handschoenen
• afvalzakken (PMD en restafval)
www.net.roeselare.be/mooimaker-worden

Diverse stadsambtenaren, gemeenschapswachten
en politiediensten hebben bevoegdheid om mensen
hiertoe aan te manen en om bepaalde zaken te
doorzoeken om aan identificeerbare gegevens te
komen. Mensen riskeren dus effectief een GAS-boete.
Voor jongeren kan deze GAS-boete omgezet worden in
een alternatieve straf, zoals bv. meehelpen opruimen,…
De campagne ‘Net straatbeeld’ waarbij de
gemeenschapswacht vooral aandacht vraagt aan
de bewoners om hun stoep opnieuw net te maken
(onkruid, (zwerf)vuil, bouwafval,...) past hier ook perfect
in. Bij een vuile stoep wordt de burger eerst gevraagd de
stoep op te kuisen. Pas als er geen initiatief komt vanuit
de burger, volgt er een GAS-sanctie.
Belangrijkste acties van Net.Roeselare zijn:
• Nauwe samenwerking met de
gemeenschapswachten
• Strijd tegen sluikstort en zwerfvuil:
» Plaatsen van baches of borden op plaatsen waar
veel sluikstort voorkomt zoals (ondergrondse)
glasbollen, …
» Wijkgerichte aanpak: men gaat, in overleg met
wijkagent, Mirom, … langs bij burgers om informatie
te geven rond het correct aanbieden van afval
» Nauwe samenwerking met de Mooimakers
#VANRSL
» Actie ‘Hier begint de zee’ die sensibiliseert om
geen zwerfvuil te laten rondslingeren op het
openbaar domein
» Er zal ook een specifieke actie komen met focus op
sigarettenpeuken
• Netheid in openbaar domein, ook voor je eigen deur
• ‘Voor elk kakske een zakske’
» Hondenpoepbuizen verspreid over Roeselare.
» Actie waarbij we vlaggetjes zetten op plaatsen waar
veel hondenpoep gewoon op de grond, het gras
ligt.
» Actie waarbij we mensen die het goed doen,
belonen met een hondensjaaltje.
Alle info op
www.net.roeselare.be

Operatie proper
Operatie proper is één van de acties van
Mooimakers waarbij scholen en verenigingen
aangemoedigd worden om:
• enerzijds hun terreinen proper te houden,
• anderzijds zelf na te denken over hoe zwerfvuil
kan vermeden worden.
Vanuit MIROM worden de scholen en verenigingen
begeleid doorheen het project. De ondersteuning
bestaat in een bezoek aan elke nieuwe
deelnemende school of vereniging waarin het
project verder wordt geduid.
In Roeselare namen 18 scholen en één vereniging
het voortouw en ondernamen verschillende acties:
• opruimen van eigen schoolomgeving en
omliggende straten
• vuilnisbakken op de juiste plaats zetten en
voorzien van een sticker
• herbruikbare drinkflessen gebruiken
www.mirom.be/schoolvereniging/operatie-proper

23

Laat je niet beetnemen

TIP
Als een aanbod te mooi
klinkt om waar te zijn,...
dan is dat meestal ook zo.

Digitale fraude zit in de lift. Niet alleen binnen politiezone RIHO maar ook
wereldwijd is er een toename van internetcriminaliteit merkbaar. Vooral phishing
en smishing vormen de laatste jaren een grote bedreiging. Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen
twijfelen. Ze proberen je in de val te lokken met openstaande schulden, valse informatie over je pakketje of doen
zich voor als een vriendin of bank.

Vals of betrouwbaar bericht?

Een verdacht bericht ontvangen?

Hoe herken je die valse berichten en hoe maak je
het onderscheid met betrouwbare berichten? Deze
tips helpen je om een valse e-mail of sms-bericht te
herkennen:
• Controleer de e-mail en het e-mailadres van de
afzender op taalfouten. Vaak worden valse e-mails
letterlijk vertaald vanuit het Engels en worden ze heel
amateuristisch opgesteld.
• Een officiële instantie zoals een bank zal je nooit
via e-mail of sms vragen om je wachtwoord,
bankgegevens of persoonlijke gegevens door te
sturen.
• Als informatie echt belangrijk is, zal een bedrijf je
nooit aanspreken met ‘geachte klant’ of ‘beste’.
Bedrijven en banken gebruiken in berichten die over
belangrijke persoonlijke gegevens gaan altijd een
persoonlijke aanhef met je eigen naam.
• Phishingberichten bevatten vaak bijlagen waarvan
de inhoud onduidelijk is of die lijken op een factuur.
Zulke bestanden kunnen gevaarlijk zijn omdat er
virussen of andere schadelijke software in verstopt
kan zitten.
• Twijfel je na het lezen van bovenstaande tips nog
altijd over de echtheid van een e-mail of sms?
Neem dan contact op met de desbetreffende bank,
het bedrijf of de instantie om te vragen of er wel
degelijk een e-mail of sms-bericht naar je werd
verstuurd.

Heb je een verdacht bericht ontvangen in je mailbox
of op je smartphone, geef dan geen persoonlijke
informatie door (zoals je bankgegevens) en breek elke
interactie af. Voor je het bericht verwijdert, is het wel
een goed idee om de e-mail of een screenshot van de
sms door te sturen naar het Centrum voor Cybersecurity
België via verdacht@safeonweb.be. Je bericht gaat dan
automatisch door een detectiesysteem die wereldwijd
afzenders van phishing analyseert en blokkeert.
Heb je in goed vertrouwen toch je bankgegevens
ingevuld op een valse website en merk je dat er geld
verdwijnt van je bankrekening? Kom dan zeker langs
bij het politiekantoor om hiervan aangifte te doen. Het
is ook aangeraden om zo snel mogelijk contact op te
nemen met je bank zodat ze je bankrekening kunnen
blokkeren. Meer tips en handige informatie over veilig
surfen en de gevaren van het internet zijn te vinden op:
• www.safeonweb.be
• www.clicksafe.be
• www.veiligonline.be

• www.childfocus.be
• www.trapnietindeval.be

Van een levensgroot bordspel tot een
interactieve quiz, ook politiezone RIHO
draagt zijn steentje bij aan een veilige
internetomgeving. Met lesmateriaal dat
de politiezone zelf ontwikkelde, gaat het
team cyberpreventie langs bij lagere en
middelbare scholen om jongeren wegwijs te
maken in thema’s zoals cyberpesten, veilige
wachtwoorden, sexting, …

RSL strijdt tegen drugs
In onze maatschappij kan je niet naast drugs kijken, ze zijn wettelijk verboden en eisen vaak een grote
maatschappelijke tol. Ondanks alle inspanningen vinden ze nog altijd hun weg naar gebruikers. Het drugbeleid
van de Stad Roeselare streeft ernaar een antwoord te bieden op vragen over drugs, preventief in te zetten op
evenementen en te sensibiliseren naar jongeren in het bijzonder.
Met drugs bedoelen we niet enkel illegale middelen
als cannabis, xtc, speed, cocaïne, enz. maar ook legale
middelen als tabak, alcohol en medicatie.
Ook een nieuwe drug als lachgas kent de laatste jaren
een stevige opmars. Het drugbeleid van de stad steunt
op 3 pijlers:

1.

Preventie tijdens evenementen

Met de campagne ‘Hou je maten in de gaten’ wil de
stad je aanzetten om zorg te dragen voor de mensen
om je heen.
Denk maar aan sensibiliserings- en
communicatiemateriaal zoals posters, flyers, filmpjes
op sociale media, barbriefings, het uitdelen van
preventiemateriaal.

2. Ondersteunen van professionelen
Via verschillende opleidingen en vormingen worden
professionals ondersteund rond drugsproblematiek.
Dit gaat over het organiseren van lunchdebatten tot het
organiseren van studie- en vormingsdagen.
Er werden ook twee wegwijzers ontwikkeld om
het aanbod aan drughulpverlening beter kenbaar
te maken. Een wegwijzer voor volwassen wordt
verspreid via de huisartsen, het Welzijnshuis, en het
CAW, maar ook via online nieuwsbrieven. Die voor de
scholen is een handige houvast voor leerkrachten en
leerlingenbegeleiders wanneer ze in aanraking komen
met druggebruik op school.
In samenwerking met diverse partners wordt voorzien
in de begeleiding van gebruikers, jonge ouders en
ontwrichte gezinnen.

3. Jongeren sensibiliseren
• CAW biedt in samenwerking met Stad Roeselare
een gratis interactieve psycho-fysieke
weerbaarheidstraining aan, gericht naar klassen van
de eerste en de tweede graad.
• Het pakket Samen op stap wordt gratis aangeboden
aan middelbare scholen. Dit pakket bevat
methodieken om op een laagdrempelige manier over
alcohol en drugs te praten met leerlingen.
• ’t Circuit (CGG Largo) organiseert samen met Stad
Roeselare een traject waar samen met jongeren in
groep stil wordt gestaan bij hun gamegedrag en
de impact ervan op hun toekomst, sociaal leven,
hobby’s, …
Alle info rond deze initiatieven vind je op
www.roeselare.be
preventie drugs

Nultolerantie
Ook de politiezone RIHO zet in zowel op de aanpak
van de georganiseerde handel als drugbezit,
druggerelateerde criminaliteit en overlast en drugs in
het verkeer.
Drugsbestrijding op repressief vlak is een prioriteit in het
zonaal veiligheidsplan, met een kordate nultolerantie.
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Achter elke nieuwe innovatie staat een
sterk politieteam dat toekomstgericht
nadenkt over het politiewerk van morgen.

Van extra camera’s over bodycams tot drones
Net zoals een samenleving constant evolueert, kijkt ook politiezone RIHO naar de toekomst. De afgelopen jaren
investeerde de politiezone in verschillende innovatieve projecten die het politiewerk ondersteunen. “Maar ook
samenwerking binnen en tussen politiezones loont de moeite”, aldus korpschef Curd Neyrinck.

Innovatie voor en door politie
2021 is het jaar waar de drone zijn intrede zal maken
in het politiewerk. Korpschef Curd Neyrinck: “Ons
droneteam bestaat uit zes medewerkers die naast
hun dagelijkse taken ook bijstand kunnen leveren
met de drone. Zo zetten we de drones in bij zware
verkeersongevallen of opsporing van personen.
Maar ook bij grote stadsevenementen biedt de drone
een extra paar ogen met een schat aan interessante
informatie.”

Strategische plaatsen
Naast de drones die een grote hulp bieden op
het terrein kan er ook gerekend worden op
camerabewaking. “In 2012 waren er 7 camera’s in
gebruik. Momenteel beheert politiezone RIHO 148
camera’s in Roeselare. Het volledige grondgebied in
beeld brengen kan uiteraard niet, vandaar dat er op
strategische plaatsen vaste en/of beweegbare camera’s
geplaatst werden. In het centrum van de stad investeren
we al enkele jaren in een cameraschild. De komende
jaren wordt dit volledig gesloten. Deze beelden komen
rechtstreeks binnen in de meldkamer van politiezone
RIHO op het Westwing Park.

We kennen de laatste jaren een
enorme toename van het aantal
camera’s op het grondgebied
van stad Roeselare.
Ons team van camerabewakers monitort deze beelden
voortdurend. Elke dag kunnen we op basis van de
camerabeelden extra informatie aanleveren in een
gerechtelijk onderzoek. Gemiddeld twee keer per dag
wordt op basis van wat de camerabewakers zien een
ploeg aangestuurd of op het terrein ondersteund”, aldus
de korpschef. Ook het filmen van interventies door
middel van een bodycam zit momenteel in een testfase.
“Met de bodycams beogen we de veiligheid van de
politiemensen en de burgers te verhogen door de feiten
duidelijker te registreren.”
Ook binnen het politiewerk doet het gebruik van
mobiele applicaties zijn intrede. Zo ontwikkelde
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de politiezone haar eigen applicatie LEAPS (Law
Enforcement Application for Public Safety). Via de
app is het mogelijk om informatie van verschillende
soorten toezichten digitaal te bundelen en in realtime
op te volgen. “Denk maar aan het uitvoeren van
vakantietoezichten maar ook toezichten van overlast
(sluikstorten, lawaaihinder, …) worden door onze
politiemensen opgevolgd via de smartphone”, aldus de
korpschef.

WVL4
De afgelopen jaren investeerde politiezone RIHO in
verschillende nieuwe technologieën die het politiewerk
niet enkel beter maar ook slimmer maken. Daarnaast
blijft de politiezone ook haar banden versterken binnen
de netwerkorganisatie WVL4.
West-Vlaanderen 4 (WVL4) is een samenwerkingsverband tussen de politiezones Westkust, Polder, Vlas
en RIHO, met uitwisseling van kennis, mensen en
middelen. Korpschef Curd Neyrinck: “De samenwerking
reikt over 13 steden en gemeenten met naast Roeselare
ook onder andere Kortrijk, Diksmuide en Koksijde. De
samenwerking tussen de politiezones op verschillende
thema’s zoals bijvoorbeeld hondensteun en
informatieveiligheid komt ieders veiligheid ten goede.”

Een blik op de toekomst
De komende jaren blijft de politiezone inzetten op
innovatie en samenwerking. “Dit doen we op een
toekomstgerichte maar realistische manier. Bij het
politiewerk komt er vaak heel wat meer kijken dan
doet vermoeden. Laten we er samen werk van maken”,
besluit de korpschef.
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Je vaccineren is het
beste plan zodat het
leven weer starten kan.
In Expo Roeselare

Je wordt gecontacteerd voor je afspraak.

www.laatjevaccineren.be
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