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Beweging.net Roeselare maakt zijn prioriteiten bekend

Kansen voor wie kwetsbaar is

De vier prioritaire thema’s waar beweging.net Roeselare de komende legislatuur wil op inzetten zijn: uitbreiding van woonmogelijkheden voor de kwetsbare doelgroepen, meer samenwerking in de zorg en promoten van buurtzorg, inschakelen van een integratieambtenaar en mobiliteitsvraagstuk aanpakken.

Uitbreiding van woonmogelijkheden voor de kwetsbaardere doelgroepen
De stad ondersteunt het sociaal verhuurkantoor om hun woonaanbod aanzienlijk
uit te breiden. Gerichte campagnes naar
eigenaars kunnen dit mee helpen realiseren. Een samenwerking met private partners kan opgezet worden voor nieuwbouwprojecten om daarna te verhuren
via het Sociaal Verhuurkantoor. Via het
systeem van sociaal beheer en voorkooprecht, kunnen lokale besturen leegstaande en verkrotte woningen ter beschikking stellen van maatschappelijke kwetsbare huurders en/of benutten als noodwoningen of tijdelijke huisvesting.

Samenwerking in de zorg en
buurtzorg
Beweging.net ziet zorg als een heel ruim
begrip, beklemtoont de onmisbare rol van
vrijwilligers en wenst de wijkwerking en
buurtzorg verder op te krikken. We pleiten voor een nog betere samenwerking
tussen actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg, het integreren van buurtzorgprojecten en het opwaarderen van vrijwilligers.
Met ondersteuning van een zorgnetwerkcoördinator werken de verschillende
partners aan het actief opzoeken en
bezoeken van de maatschappelijke kwetsbare mensen, het brengen van informatie
op maat, het stimuleren van nieuwe soci-

ale contacten en het aanbieden van diverse vormen van burenhulp. Deze diensten
zijn aanvullend op het bestaande aanbod.

Gastvrije gemeente
Beweging.net Roeselare stelt voor om een
fulltime integratieambtenaar aan te werven, die het beleid inzake integratie en
inburgering opmaakt, opvolgt, uitvoert
en evalueert. Zo kunnen gelijke kansen
en rechten voor alle Roeselarenaren gerealiseerd en gegarandeerd worden. Ook
evenementen zoals de parkconcerten of
een nieuwjaarsdrink organiseren, kunnen ertoe leiden dat sociale cohesie en
samenhorigheid vergroot wordt.

Mobiliteit
Beweging.net wenst een grotere focus op
fiets- en voetpaden, zowel naar aanleg als
heraanleg. Heel concreet pleit men voor
een aanpassing van de voetpaden in het
stadscentrum. Een verdere investering in
nieuwe fietspaden lijkt ons onontbeerlijk,
bijvoorbeeld in de Oekensestraat.
Stadsrandparkings zoals aan de site De
Spil en de Expo… kunnen een goed alternatief bieden voor het parkeren in het
centrum, mits goede verbinding via kleine (elektrische) busjes zodat de service
gegarandeerd kan blijven.

Roeselare

Samenwerking in de zorg en buurtzorg
moet gepromoot worden

Roeselare is een gastvrije stad en dat
mag zo blijven

Beweging.net pleit voor een aanpassing
van de voetpaden in het stadscentrum
en voor nieuwe fietpaden.

Leden van de kern van beweging.net Roeselare: Jannick De Poorter, Ria Vanzieleghem
(secretaris), Helena Gheysen (voorzitter), Laurette Vandekendelaere en Rina Arteel

Beweging.net Staden

Een thuis voor iedereen

Beweging.net Staden formuleerde samen met de partnerorganisaties drie prioriteiten voor het toekomstig
gemeentebeleid: verkeersveiligheid, een leefbare omgeving met oog voor functioneel groen en aandacht voor

Verkeersveiligheid
Een leefbare gemeente zorgt voor zijn
zwakke weggebruikers: veilige fiets- en
voetpaden en een aangepaste straatverlichting staan daarbij voorop. De rijweg is
bij voorkeur ingericht zonder overbodige
hindernissen die de veiligheid van de
zwakke weggebruiker in het gedrang
brengen. Een infrastructuur met oog voor

veiligheid van voetgangers en fietsers
remt bovendien de snelheid van het autoverkeer af, wat de mobiliteit in de dorpskernen tevens mensvriendelijker maakt.

Een leefbare omgeving
Beweging.net Staden streeft naar een
doordachte inrichting van straten en pleinen met daarbij oog voor functioneel

groen. Bloembakken en ingrepen in straten zijn zodanig dat ze geen ergernis
opwekken bij de weggebruikers. Parken,
pleinen en haagjes langs de rijweg worden goed onderhouden en nodigen uit tot
ontmoeting en recreatie.
Een gemeente waar het aangenaam toeven is zorgt niet alleen voor kansen op
ontmoeting, maar ook voor gratis wifi in
de gemeentelijke inrichtingen, en dienstverlening dicht bij de mensen.

Veiligheid van de weggebruiker is duidelijk een prioriteit.

Aandacht voor het middenveld

Staden
De kern van beweging.net Staden. Rechtstaand v.l.n.r.: Paula Blomme, Oswald Bardyn,
Sarah Van Walleghem, Mia Lefevbre, Herlinde Desnouck, Bart Wenes (voorzitter
OCMW Roeselare, toevallige gastspreker toen foto werd genomen) en Ludwig Willaert.
Vooraan: Geert Cuvelier en Marc Van Ysacker

Het lokaal sociaal weefsel is de motor
voor een solidaire en rechtvaardige
samenleving: steun aan het verenigingsleven is hiervoor een uitstekend instrument. Inspraak- en informatiemomenten
(luisteren naar de verzuchtingen van de
bevolking) bieden een ideaal klankbord
aan het beleid. Ook de stem van de kansarmen is belangrijk. Onze gemeente is
een thuis voor iedereen!

We ijveren voor een gemeente waar het
aangenaam vertoeven is.

Beweging.net in actie

Inspraak en informatiemomenten bieden een ideaal klankbord voor het
beleid.

