VOORWOORD
Beste inwoner
Voor je ligt de nieuwste editie van Wegwijs in Roeselare. Het is een handige gids met heel wat informatie over de stadsdiensten en andere diensten en instellingen die in onze stad werkzaam zijn.
Ook in deze digitale tijden is een infogids als deze een bruikbare wegwijzer.
Op de site aan de Grote Markt werken we aan jouw nieuw stadhuis. Tijdelijk zitten de stadsdiensten verspreid in het centrum van de
stad. Welke dienst waar zit en waarvoor je er terecht kan, lees je in deze gids.
Om jou verder te informeren over het reilen en zeilen in de stad zetten we nog andere kanalen in. Zo valt er tweemaandelijks het stadsmagazine in jouw brievenbus en informeren we je over werken en initiatieven in jouw buurt via bewonersbrieven en infokrantjes.
Blijf je graag constant op de hoogte? Wil je graag de meest actuele info? Volg dan de stad op de sociale media kanalen
Facebook,Twitter en Instagram, neem een kijkje op de website of schrijf in op de digitale nieuwsbrieven. Zo blijf je goed geïnformeerd.
Deze gids is er voor alle inwoners van Roeselare en ook een welkomstbrochure voor nieuwe inwoners. Het stadsbestuur heet jullie
alvast via deze weg hartelijk welkom! We willen dat iedere inwoner zich thuis voelt in Roeselare. Heb je vragen, wil je iets melden, zit je
met een tof idee? Neem dan zeker met ons contact op via 1788, ons centraal meldpunt.

Jouw burgemeester
Kris Declercq

Volg de stad ook via Sociale Media:
Facebook: www.facebook.com/Roeselare.iservoorjou
Twitter: twitter.com/Stad_Roeselare
Instagram: www.instagram.com/stadroeselare/

COLOFON
Redactie: Communicatie stad Roeselare
Foto’s: eigen fotodatabank, Stefaan Beel, Philip Braem, Marc Wallican, Patrick Van Iseghem, Tom Lefevere, Joke Couvreur - De foto’s
zijn genomen conform de geldende covid-maatregelen op het moment van fotoname.
Coverfoto: ingang Noordhof in de Noordstraat door Joke Couvreur.
Verantwoordelijke uitgever: Kris Declercq, Botermarkt 2, Roeselare
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding: Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-lo, www.inforegio.be
Reacties en informatie: Departement Communicatie, communicatie@roeselare.be
Stad Roeselare is enkel verantwoordelijke voor het informatiegedeelte van de Infogids. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie
gekend op 1 april 2021 en opgenomen onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen na deze datum. Check steeds www.roeselare.be
of bel gratis 1788 voor de meest recente informatie van de stadsdiensten.
www.roeselare.be
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WELKOM BIJ STAD ROESELARE
Hier kan je als burger terecht
Roeselare bouwt de komende jaren een nieuw stadhuis op de plaats van het huidige stadhuis aan de Botermarkt. Enkele stadsdiensten verhuisden 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.
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 stadslocaties:

1. SITE ARHUS

De Munt 8
8800 Roeselare

2. SITE DE MUNT 26

De Munt 26
8800 Roeselare

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)

Hier vind je de bestuurszone, met onder andere het kabinet van
de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen.

Enkel op afspraak: plan je bezoek! Bel gratis 1788 of surf naar
www.roeselare.be/afspraak.

Enkel op afspraak.

www.roeselare.be
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WELKOM BIJ STAD ROESELARE
3. SITE DELAERESTRAAT 41

Delaerestraat 41
8800 Roeselare

4. HET WELZIJNSHUIS

Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

In de gebouwen aan de Delaerestraat 41, voordien het retraitehuis, vind je deze diensten:
• Omgevingsvergunningen
• Ruimtelijke planning
• Wonen, Economie en Landbouw
• Inname Openbaar Domein

Ben je op zoek naar iemand om mee te praten?
Zoek je tijdelijk opvang?
Maak je je zorgen over geld?

Enkel op afspraak: plan je bezoek! Bel gratis 1788 of surf naar
www.roeselare.be/afspraak.

Enkel op afspraak: plan je bezoek! Bel naar 051 80 59 00 of
mail naar welzijnshuis@roeselare.be

www.roeselare.be

Het Welzijnshuis is de plek in Roeselare waar je terecht kan met
elke welzijnsvraag. In het Welzijnshuis vind je het OCMW en de
welzijnsdiensten van Stad Roeselare.
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WELKOM BIJ STAD ROESELARE
5. KOERS. Museum van de Wielersport

Polenplein 15
8800 Roeselare
Hier vind je KOERS. Museum van de Wielersport, het toeristisch
infopunt en het Vrijetijdspunt.
•

•
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Het Vrijetijdspunt is open van maandag tot en met zaterdag
van 10 u. tot 17 u., en van maart tot en met september ook op
zondag
KOERS. Museum van de Wielersport is open van dinsdag
tot en met zaterdag, en van maart tot en met september
ook op zondag. Plan je bezoek aan het museum via
www.koersmuseum.be of 051 26 24 00

6. STEDELIJKE ATELIERS

Hoogleedsesteenweg 143
8800 Roeselare
Wil je gereserveerde verkeersborden voor parkeerverbod
of materiaal voor een evenement afhalen?
Wil je gevonden ﬁetsen bekijken?
Dan moet je bij het afhaalpunt van het magazijn bij de Stedelijke
Ateliers zijn.
Open van maandag tot en met vrijdag van 7.30 u. tot 12 u. en van
13 u. tot 17 u.

Infogids #VANRSL

MAAK JE AFSPRAAK
EEN AFSPRAAK MET STAD ROESELARE IN EEN-TWEE-DRIE
Een identiteitskaart nodig? Heb je trouwplannen? Een adres wijzigen? Maak makkelijk je afspraak met de stadsdiensten van Stad
Roeselare.
Met een afspraak op zak ligt je dossier meteen voor je klaar, wanneer het jou past. Bovendien hoef je niet te wachten: 95% van onze
bezoekers is binnen 5 minuten aan de beurt.

HOE MAAK JE EEN AFSPRAAK.
Je kan op 2 manieren een afspraak maken:
1. Surf naar www.roeselare.be/afspraak. Je krijgt een bevestiging via e-mail en/of sms.
2. Bel naar het gratis nummer 1788.
Een afspraak in het Welzijnshuis
In het Welzijnshuis (Gasthuisstraat 10) vind je het OCMW en de welzijnsdiensten van Stad Roeselare. Ook die diensten werken op afspraak, net als verschillende organisaties die er een zitdag hebben. Heb je een vraag over het welzijnsaanbod of wil je een afspraak
maken?
Je kan op 3 manieren een afspraak maken:
1. Bel naar 051 80 59 00
2. Mail naar welzijnshuis@roeselare.be
3. Surf naar welzijnswijzer.roeselare.be
Een afspraak gemaakt? Kijk goed na op je afspraakbevestiging waar je moet zijn.

DOCUMENTEN OPVRAGEN UIT JOUW ZETEL
Wist je dat je heel wat zaken gemakkelijk van thuis uit kan regelen, aanvragen of doorgeven? Bekijk ons overzicht van onze onlinediensten op www.roeselare.be/digitaal-loket. Misschien is een bezoek aan onze stadsdiensten dus overbodig! Makkelijk, snel en veilig!

www.roeselare.be
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HULP EN INFONUMMERS
Noodoproepen
Dringende hulp van brandweer, medische diensten of
de politie :
112 - www.sos112.be
Doven en slechthorenden kunnen voor noodoproepen via SMS
terecht op het speciale nummer: 0496 10 19 01
1722 wordt geactiveerd bij extreem weer voor wie de brandweer
nodig heeft bij storm- en waterschade waarbij niemand in levensgevaar is.
AIDS en SOA-telefoon
078 151 515 - www.sensoa.be
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen
032 391 415 - www.aavlaanderen.org
Antigifcentrum
070 245 245 - www.antigifcentrum.be
Awel luistert naar kinderen en jongeren
102 - www.awel.be
Brandwondencentrum
022 686 200 - www.brandwonden.be
Cardstop
070 344 344 - www.cardstop.be
Child Focus
116 000 - www.childfocus.be

Lumi (Holebifoon)
0800 99 533 - www.lumi.be
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
1712 - www.1712.be
Rode Kruis Vlaanderen
105 - www.rodekruis.be
Tabakstop
0800 111 00 - www.tabakstop.be
Tele-Onthaal
106 - www.tele-onthaal.be
Zelfmoordlijn
1813 - www.zelfmoord1813.be
Zie ook www.noodnummer.be

Wachtdiensten
Wachtdienst Huisartsen
Wachtpost Hippoliet Spilleboutdreef 34
elke zaterdag, zondag en feestdag open van 8 u. tot 20 u.
Maak eerst een afspraak via 051 24 50 50 om wachtrijen en contact met anderen zieken te voorkomen.
Huisarts van wacht - www.mediwacht.be

De Druglijn
078 151 020 - www.druglijn.be

Wachtdienst tandartsen
0903 39 969 - www.tandarts.be
elke zaterdag, zondag en feestdag van 9 u. tot 18 u.

Kankerfoon van Stichting tegen Kanker
0800 15 802 - www.kanker.be

Wachtdienst Apothekers
0903 99 000 - www.apotheek.be

www.roeselare.be
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BESTUURSORGANEN
Het Schepencollege - Vast Bureau
Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, 7 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.
De schepenen nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling zodat iedere schepen zijn eigen bevoegdheden heeft. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere week. Deze vergaderingen zijn niet
openbaar.
De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het Vast Bureau voor, de algemeen directeur maakt het verslag op.
De algemeen directeur maakt van rechtswege deel uit van het schepencollege.
Maak steeds een afspraak als je een gesprek wil met de burgemeester, een schepen of de algemeen directeur.
Briefwisseling aan het schepencollege/Vast Bureau kan via Botermarkt 2, 8800 Roeselare of via bestuurszaken@roeselare.be
Kris Declercq (CD&V) - Burgemeester
Bevoegdheden:
Algemeen stedenbeleid, Ondernemen, Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en stadsmarketing, Smart City, Wijkenbeleid en
participatie
Delaerestraat 2/8, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 22 01,
burgemeester@roeselare.be
Spreekuur op vrijdag van 10.30 u. tot 11.30 u. enkel op afspraak
Nathalie Muylle (CD&V) - eerste schepen
Bevoegdheden:
Omgevinsgsvergunningen, ruimtelijk planningsproces en stadsontwikkeling, Stedelijk basisonderwijs, SASK en STAP, Patrimonium,
Wijkhuizen

Vijfwegenstraat 316, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 02,
nathalie.muylle@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
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Michèle Hostekint (Vooruit) - tweede schepen
Bevoegdheden:
Natuur en Bos, Wonen, Klimaat en duurzaamheid, Gezondheids- en Armoedebeleid,
Diversiteit en Gelijke Kansen, Integratie

Jules Lagaelaan 5, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 04, michele.hostekint@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
José Debels (CD&V) - derde schepen
Bevoegdheden:
Sport en sportinfrastructuur, Sociale economie
en werk, Vrijwilligersbeleid, Feesten en evenementen, Facilitair en sitebeheer, KOERS.
Museum van de Wielersport
Blinde Rodenbachstraat 138, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 03,
jose.debels@roeselare.be
Spreekuur op afspraak

Infogids #VANRSL

BESTUURSORGANEN
Stefaan Van Coillie (CD&V) - vierde schepen
Bevoegdheden:
Financiën, Mobiliteit, Afval-en netheid, Inname
openbaar domein, Toegankelijkheid, Burgerzaken

Sint-Eloois-Winkelsestraat 115E, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 01
stefaan.vancoillie@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
Mieke Vanbrussel (CD&V) - vijfde schepen
Bevoegdheden:
Cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur, Archief, Flankerend onderwijs, Voorzitterschap DE
SPIL, Kerkfabrieken

Gladiolenstraat 31, Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 08
mieke.vanbrussel@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
Francis Debruyne (CD&V) - zesde schepen
Bevoegdheden:
Land- en tuinbouw, Projecten openbaar domein, Onderhoud openbaar domein, bebloeming, Waterhuishouding, Vaderlandslievende
verenigingen
Zwingelaarsstraat 20, 8800 Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 21 05
francis.debruyne@roeselare.be
Spreekuur op afspraak

www.roeselare.be

Matthijs Samyn (CD&V) - zevende schepen
Bevoegdheden:
Personeel en organisatie & Dienstverlening,
Jeugd en jeugdinfrastructuur, ICT/Smart City,
Dierenwelzijn, Toerisme, Mondiaal beleid
(Noord-Zuid)
De Witte Reek 33, 8800 Roeselare
Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26, 051 26 22 15
matthijs.samyn@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
Bart Wenes (CD&V) - achtste schepen
Bevoegdheden:
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst,
OCMW-beleid en Welzijnshuis, Seniorenbeleid,
SVK, Voorzitter MOTENA, ondervoorzitter AZ
Delta
Abeelstraat 3 bus A, Roeselare
Werkadres: Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, 051 80 59 00,
bart.wenes@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
Geert Sintobin, - Algemeen directeur

Werkadres: Bestuurszone, De Munt 26,
051 26 22 11, geert.sintobin@roeselare.be
Spreekuur op afspraak
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BESTUURSORGANEN
De gemeenteraad en OCMW-raad
De gemeenteraad en de OCMW-raad bestaan uit dezelfde 39 personen. De gemeenteraad en de OCMW-raad komen op verschillende
tijdstippen samen. Dat is omdat de materie van elke raad toch wel speciﬁek is; een duidelijke uitsplitsing is nodig.
De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies steeds openbaar. Op www.roeselare.be kan je een week voor de zitting de
agenda raadplegen.
Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad
Piet Delrue
Open VLD
Dalstraat 17
0477 85 02 91
piet.delrue@roeselare.be
Leden gemeenteraad en OCMW-raad
Cyriel Ameye
Vlaams Belang
Ieperseweg 47
051 69 92 05
cyriel.ameye@roeselare.be
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Peter Claeys
Vlaams Belang
Ryffelaerestraat 51
0471 55 08 80
peter.claeys@roeselare.be

Thierry Bouckenooghe
CD&V
Lorkenstraat 20
0486 89 64 59
thierry.bouckenooghe@telenet.be

Koenraad Cracco
Vlaams Belang
Seringenstraat 22
0486 71 10 25
koenraad.cracco@roeselare.be

Sander Braeye
CD&V
Arme Klarenstraat 30
0479 46 82 34
Sander.braeye@roeselare.be

Stephanie Davidts
CD&V
Kermisstraat 23
stephanie.davidts@roeselare.be

Dieter Carron
N-VA
Hooistraat 10
0473 79 43 16
dieter.carron@roeselare.be

Liselot De Decker
Open VLD
Abeelstraat 34
0476 59 25 48
liselot.dedecker@roeselare.be

Gerdi Casier
Vooruit
Rumbeeksesteenweg 448
0498 52 33 04
gerdi.casier@roeselare.be

Henk Kindt
Vooruit
Batavialaan 105
0477 44 49 72
henk.kindt@roeselare.be
Infogids #VANRSL

BESTUURSORGANEN
Bart De Meulenaer
N-VA
Weststraat 126
0478 66 82 69
bart.demeulenaer@roeselare.be

Lieve Lombaert
N-VA
Willem van Saeftingenstraat 4
0497 41 58 40
lieve.lombaert@roeselare.be

Immanuel De Reuse
Vlaams Belang
Vlaanderenstraat 1
0484 98 33 18
immanuel.dereuse@roeselare.be

Caroline Martens
CD&V
Fabrieksstraat 8
0489 56 10 79
caroline.martens@roeselare.be

Frederik Declercq
N-VA
Sint-Eloois-Winkelsestraat 25 bus A
0497 47 64 59
frederik.declercq@roeselare.be

Peter Patteeuw
CD&V
Ruiterijstraat 31
0473 82 29 89
peter.patteeuw@roeselare.be

Filip Deforche
Vlaams Belang
Stationsplein 48
051 24 54 12
Filip.deforche@roeselare.be

Justine Pillaert
N-VA
0476 75 73 24
Justine.pillaert@roeselare.be

Eddy Demeersseman
Groen
Koningstraat 20
0486 47 55 30
eddy.demeersseman@roeselare.be

Siska Rommel
N-VA
Lijnwaadstraat 72
0472 24 30 21
siska.rommel@roeselare.be

Steven Dewitte
Groen
Ittrekapelstraat 20
steven.dewitte@roeselare.be

Jeaninne Vandenabeele
Vlaams Belang
Hagedoornstraat 22
051 20 97 02
jeaninne.vandenabeele@roeselare.be

Geert Huyghe
CD&V
Ieperseaardeweg 31
geert.huyghe@roeselare.be

Tom Vandenkendelaere
CD&V
Mandellaan 423
0479 39 05 57
tom.vandenkendelaere@roeselare.be

www.roeselare.be
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BESTUURSORGANEN
Ria Vanzieleghem
CD&V
Pastoriestraat 16
0499 99 56 90
ria.vanzieleghem@roeselare.be
Brecht Vermeulen
N-VA
Groenestraat 472
0475 24 61 20
brecht.vermeulen@roeselare.be
Thomas Witdouck
CD&V
Pantserstraat 20
thomas.witdouck@roeselare.be

Bert Wouters
Groen
Juffrouw Lamotestraat 22
bert.wouters@roeselare.be

Margot Wybo
CD&V
Stationsdreef 54
margot.wybo@roeselare.be

Financieel directeur
Katrien Verbrugge
Guido Gezellelaan 6
051 26 21 20
katrien.verbrugge@roeselare.be
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BESTUURSORGANEN
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit 8 leden. Het BCSD kan beslissingen nemen over de individuele dossiers over
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie en dringende steun bekrachtigen. Daarnaast kan het op eigen initiatief
of op verzoek advies te geven over het gemeente- of OCMW-beleid aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Voorzitter BCSD
Bart Wenes
CD&V
Abeelstraat 3 bus A
051 80 59 00
bart.wenses@roeselare.be

Leden BCSD
Jannick De Poorter
CD&V
Lodewijk van Velthemstraat 6/A
jannick.depoortere@roeselare.be
0475 28 22 35

Thomas Maes
Open Vld
Bobijnstraat 11
0473 47 14 19
thomas.maes@roeselare.be.

Vanessa Degrendele
Vooruit
Bonenstraat 1
vanessa.degrendele@roeselare.be
0478 42 02 21

Soﬁe Stragier
CD&V
Jacob Van Maerlantlaan 40
0475 96 08 15
Soﬁe.stragier@roeselare.be.

Lut Degroote
Vlaams Belang
Stationsplein 48
lut.degroote@roeselare.be
0474 46 49 97

Francine Tratsaert
Groen
Honzebroekstraat 95
ﬁno.tratsaert@roeselare.be
0472 77 66 89

Grietje Houvenaghel
N-VA
Wallenstraat 42/31
grietje.houvenaghel@roeselare.be
0496 28 06 65

Greet Verhelle
CD&V
Wagenbrugstraat 8
greet.verhelle@roeselare.be
051 24 45 15

www.roeselare.be
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INHOUD
Voorwoord en Colofon
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Welkom bij stad Roeselare

2

Maak je afspraak

5

Nuttige telefoonnummers

6

Bestuursorganen
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Inhoud
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Dienstverlening van A tot Z
A
AANPLAKBORDEN
ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN
ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN
ADRESWIJZIGING
ADVIESRADEN
AED (automatische externe deﬁbrilator)
AFVAL
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT WONING
AKTEN EN ATTESTEN
AKTE ERFOPVOLING/BEKENDHEID
ALCOHOLPREVENTIE
AMBULANTE HANDEL
ANDERE NATIONALITEITEN
ANIMATOREN
ARBEIDSONGEVALLEN (fonds voor)
ARHUS
ASSISTENTIEWONINGEN
AUTODELEN
AUTOKEURING
AZ DELTA

16
16
16
64
64
16
16
16
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55
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50
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47
18
61
24
18
19
19
19
19

B
BABBELOE
BANKJES #VANRSL

20
68
21
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BE-ALERT
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
BEDRIJVENTERREINEN
BEGRAAFPLAATSEN
BELASTINGEN
BESTUURSZAKEN
BIBLIOTHEEK
BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST
BILLIJKE VERGOEDING
BIZLOCATOR
BLADKORVEN
BLOEDTRANSFUSIECENTRUM
BOSSEN
BRANDPREVENTIE
BRANDWEER
BUDGETHULPVERLENING
BUITENSPEELDAG
BUURTEN #VANRSL
BUURTSPORT

20
66
47
20
20
20
20
12
28
47
21
21
34
21
21
21
61
21
62

C
CAW
CENTRA LEERLINGENBEGELEIDING
COMMUNICATIE
COMPOSTEREN COMPOSTMEESTERS
CREMATIE
CULTUUR
CULTUUR- EN ERFGOEDRAAD
CYBERPREVENTIE

22
31
22
22
22
50
22
15
55

D
DE LEERWINKEL
DE LIJN
DE SPIL
DE WATERGROEP
DEELFIETSEN
DIENSTENCENTRA

23
49
49
23
23
23
24

DIENSTENCHEQUES
DIERENWELZIJN
DIGITAAL LOKET
DISCRIMINATIE
DOGBO STEDENBAND
DRUGPREVENTIE, -ZORG
DUURZAAMHEID

24
24
35
66
41
26
40

E
ECO-VELO
E-ID
ELEKTRICITEIT
ELEKTRISCHE LAADPALEN
ENERGIEPREMIES
ENERGIESCANS, -SNOEIERS
ERFGOED
ERFGOEDPLATFORM BIE
ERFOPVOLGING (attest van)
ERKENNING (van kinderen)
EVENEMENTEN
EVENEMENTENLOKET
EUROPEAN DISABILITY CARD
EUTHANASIE (wilsverklaring)

26
26
26
30
40
26
26
27
27
50
27
28
28
52
50

F
FEDERALE PENSIOENDIENST
FIETS KWIJT?
FIETSVRIENDELIJKE STAD
FINANCIELE HULP
FITNESSTOESTELLEN
FLUVIUS
FLYERS UITDELEN

29
52
29
29
69
63
30
28

G
GAS gemeentelijke administratieve
sancties
GAS EN ELEKTRICITEIT
GEBOORTEN

30
30
30
30
13

INHOUD
GECORO
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
GEMEENSCHAPSWACHTEN
GEMEENTEBELASTINGEN
GEZINSHULP
GEZONDHEIDSPREVENTIE
GLASBOLLEN
GROENGEBIEDEN
GROENSLINGERS
GROENONDERHOUD
GROOT HUISVUIL

16
31
30
20
64
31
32
33
66
34
17

H
HINDERPREMIE
HONDEN
HORECA
HUISNUMMER
HUIS VAN HET KIND
HULPKAS ziekte en invaliditeit
HUURDERSBOND
HUURPREMIES
HUWELIJK
HUWELIJKSJUBILEUM

34
47
34
47
35
34
24
35
35
35
36

I
IDENTITEITSKAART
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE
INBRAAKBEVEILIGING
INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING
INTEGRATIE EN INBURGERING
IINTEGRATIETEGEMOETKOMING
INNAME OPENBAAR DOMEIN

36
26
68
55

J
JEUGD
JEUGDRAAD
JEUGDVERENIGINGEN

37
37
16
37
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53
36
53
37

JONGEREN EN WELZIJN
JUSTITIE

38
38

MOTENA
MUSEA

43
43

K
KABELDISTRIBUTIE
KADASTER
KADOBON ROESELARE
KATTEN
KIDS-ID
KIND EN GEZIN
KINDCODE
KINDEROPVANG
KIPPENPROJECT
KLIMAATSWITCH
KOERS (museum)
KRINGWINKEL

39
39
39
71
24
39
39
39
34
39
40
44
40

N
NAAMSWIJZIGING
NATIONALITEITEN
NATUURGEBIEDEN
NIEUWE INWONERS
NIEUWSBRIEVEN
NMBS
NOORD-ZUID
NOORD-ZUIDRAAD

45
45
18
33
45
45
49
41
16

L
LAATSTE WILSBESCHIKKING
LANDBOUW
LEEFLOON
LEEGSTAND
LEURKAART
LEVENSBESCHOUWINGEN
LIJNWINKEL
LOKAAL MONDIAAL BELEID
LOKAALMARKT
LOKOR
LOOPBAANONDERBREKING (RVA)

40
50
40
41
72
47
41
49
41
42
16
59

O
OCMW
OMGEVINGSVERGUNNIGEN
ONDERNEMEN
ONDERWIJS
OPENBAAR VERVOER
OPENBARE TOILETTEN
OPLEIDINGEN
OPVOEDINGSONDERSTEUNING
ORGAANDONATIE
OVERLIJDEN

46
69
46
47
48
49
49
67
34
49
49

M
MANTELZORG
MARKTEN
MELDPUNT DISCRIMINATIE
MILIEURAAD
MILIEUVERGUNNINGEN
MIROM
MOOIMAKERS

42
42
42
66
16
46
42
43

P
PALLIATIEVE ZORG
PARKEERKAARTEN
PARKEN
PARKEREN
PARKINGSHOP
PENSIOEN
PERS
PERSONEN MET EEN BEPERKING
PLEEGZORG
POLITIEZONE RIHO
POSTKANTOREN
PREMIES (stedelijke)

50
50
51
33
51
51
52
52
52
53
54
56
56
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INHOUD
PREVENTIE (van de politie)
PSYCHIATRISCHE HULP

55
32

R
RAMPENFONDS
RATTEN
RECHTBANKEN
RECYCLAGEPARKEN
REISPAS
REISTOESTEMMING MINDERJARIGEN
REGENWATERPUT
RESTAFVALZAKKEN INCONTINENTIE
RIJBEWIJZEN
RIJEXAMENCENTRUM
RIOLERINGEN
ROOKMELDER
RSL OP POST
RUIMTELIJKE PLANNING
RVA

57
57
57
38
57
58
58
69
17
58
58
59
21
59
60
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S
SCHATTINGSCOMMISSIE
SCHOOL AANMELDEN EN
INSCHRIJVEN
SCHOOLTOESLAG
SCHULDHULPVERLENING
SENIORENADVIESRAAD
SNEEUWTELEFOON
SOCIAAL PEDAGOGISCHE TOELAGE
SOCIALE HUISVESTING
SOLLICITEREN BIJ STAD ROESELARE
SPEELCONTAINERS
SPEELPLEINEN
SPEELSTRATEN
SPORT
SPORTRAAD
SPORTVERENIGINGEN
STADSARCHIEF (ook OCMW)
STADSINFRASTRUCTUUR

60
60

www.roeselare.be
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16
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53
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62
16
62
63
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STADSMAGAZINE
STADSRANDBOSSEN
STEDENBAND DOGBO
STEDENBOUW
STERILISATIE KATTEN
STICKER RECLAMEDRUKWERK
STRAFREGISTER
SUBSIDIES

22
34
41
46
25
64
66
56

VOLKSTUINTJES
VREUGDESALVO’S
VRIJETIJDSPAS
VRIJETIJDSPUNT
VUURWERK

66
68
68
68
68

67

W
WACHTDIENSTEN
WAPENS
WATER
WATERBEHEERSING
WEGENWERKEN
WELZIJNSHUIS
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
WERKWINKEL
WETTELIJK SAMENWONEN
WETTIGEN HANDTEKENING
WIJKINSPECTEURS
WIJKEN
WINKELEN
WINTERDIENST
WONEN
WOONLOKET
WOONPREMIES
WOONZORGCENTRA

69
6
55
69
69
69
69
70
67
70
71
54
21
71
60
72
72
72
71

T
TEGELTUIN
TERRASSEN
TEXTIELCONTAINERS
THUISHULP
THUISVERPLEGING
TOERISME
TOILETTEN (openbare)
TOMBOLA’ S
TUINEN

64
66
47
64
64
64
65
49
68
66

U
UIT-KALENDER
UITTREKSEL STRAFREGISTER
UNIA

66
22
66
66

V
VADERLANDSLIEVENDE
VERENIGINGEN
VAKANTIETOELAGE
VDAB
VERKAVELINGEN
VERKEERSPREVENTIE
VERKIEZINGEN
VERLOREN VOORWERPEN
VERVOERCHEQUES
VERWARMINGSTOELAGE
VISIT ROESELARE
VISUM

67
53
67
46
55
67
67
67
68
65
58

Z
72
ZANDZAKJES WATEROVERLAST
69
ZAPPER
72
ZELFSTANDIGEN
47
ZIEKENHUIZEN
73
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 24
ZOMERSPEELPLAATS
61
ZORGBUDGET
53
ZORGTOESLAG
53
ZWEMBAD
73
ZWERFVUIL
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A
ADVIESRADEN
Adviesraden geven het gemeentebestuur advies over hun speciﬁek beleidsdomein. Daarnaast organiseren heel wat adviesraden
activiteiten. Een stadsdienst staat in voor het secretariaat van een
adviesraad.

A
AANPLAKBORDEN
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be

Cultuur- en Erfgoedraad
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be

Wil je affiches van een evenement in Roeselare laten aanplakken
op de officiële aanplakborden?
• Breng 33 affiches binnen ten minste 30 kalenderdagen voor
de start van de activiteit.
• De affiches moeten een activiteit van culturele, sportieve,
recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard aankondigen.
• Op de affiches moet duidelijk de verantwoordelijke uitgever
vermeld worden (naam, adres en telefoonnummer van een
natuurlijk persoon).
• Op de affiches moet duidelijk de datum vermeld worden van
het evenement/activiteit.
• Maximum grootte: A2 formaat.
• Enkel stadsdiensten mogen de affiches uithangen en dat
gebeurt ten vroegste 21 kalenderdagen voor de start van de
activiteit.

Jeugdraad
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be

ADRESWIJZIGING

Noord-Zuidraad
Beleidsontwikkeling Mens, 051 26 24 50,
beleidsontwikkelingmens@roeselare.be

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Verhuis je naar Roeselare? Woon je al in Roeselare en verhuis je
naar een nieuw adres?
• Geef binnen de acht dagen na jouw verhuis je nieuwe adres
aan ons door. Dit kan via het digitaal loket of per mail. Wens je
hiervoor langs te komen maak dan zeker een afspraak.
• Na aangifte komt de wijkagent langs om vast te stellen of je er
inderdaad woont.
• Na het bezoek van de wijkagent ontvang je een mail of brief
waarin we je vragen om langs te komen om je identiteitskaart
aan te passen. Breng je pincode van je eID mee.
Verhuis je naar een andere gemeente?
• Dan doe je aangifte in de nieuwe gemeente.
Verhuis je naar het buitenland?
• Geef de adreswijziging enkele dagen vóór en ten laatste de
dag voor jouw vertrek door aan de dienst Burgerzaken.
• Je ontvangt een bewijs van afschrijving naar het buitenland
waarmee je je kan aanbieden bij de Belgische ambassade of
het consulaat van het land waar je gaat wonen.
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GECORO - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Ruimtelijke Planning, site Delaerestraat, Delaerestraat 41,
Roeselare, 051 26 23 10, ruimtelijkplanning@roeselare.be
LOKOR Lokaal Overleg Kinderopvang Roeselare
Infopunt Huis van het Kind, Gasthuisstraat 10, 051 80 59 00,
huisvanhetkind@roeselare.be
Milieuraad
Leefmilieu en dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be

Seniorenadviesraad
Samenleven, 051 26 24 64,
samenleven@roeselare.be
Sportraad
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be

AED - ROESELARE HARTVEILIGE STAD
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be
Op een 30-tal strategische plaatsen waar veel mensen samenkomen, hangt een AED toestel.
• Een AED (Automatische Externe Deﬁbrilator) kan overlevingskansen na een hartstilstand vergroten.
• Is draagbaar en gemakkelijk te hanteren.
Infogids #VANRSL

A
•
•

Zijn 24/24 en 7/7 toegankelijk voor gebruik.
https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/veiligheid-engezondheid/hartveilige-stad-aed-toestellen
•

AFVAL
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen),
Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare, 051 26 03 50,
info@mirom.be, www.mirom.be
Afvalophaling
De afvalophaling gebeurt gescheiden:
• Restafval: wekelijks.
• PMD: om de twee weken (Plastic en Metalen verpakkingen en
Drankkartons), zie afvalkalender.
• Papier en karton: om de vier weken, zie afvalkalender.
• Tuinafvalophaling: wekelijks of tweewekelijks via abonnement
bij MIROM.
• Groot tuinafval: op vraag bij MIROM, 051 26 03 13
info www.mirom.be.
• Groot huisvuil: op vraag bij MIROM, 051 26 03 13
info www.mirom.be.
Enkele weetjes:
• Afval buiten plaatsen tussen 18 u. de avond voor de ophaling
en 5 u. de dag van de ophaling, plaats je restafvalzak, PMD
zak, papier en karton voor je eigen deur en niet op een verzamelpunt, tenzij dit punt werd aangeduid door stad Roeselare.
• Gebruik steeds de juiste afvalzakken om jouw afval aan te
bieden.
Doe je dit niet of zijn de zakken te zwaar (max. 15 kg), dan
blijven de zakken staan en ben je zelf verplicht die zakken
terug binnen te nemen.
• Bij hevige sneeuwbuien of ijzel zijn sommige straten niet bereikbaar voor de ophaaldienst. Neem afvalzakken die blijven staan
terug binnen en zet ze bij de volgende ophaling weer buiten.
• Zorg dat papier niet kan wegwaaien, steek het in een kartonnen doos of bind het samen.
• In de PMD zak mogen:
plastic verpakkingen = ﬂessen, ﬂacons, schaaltjes, botervlootjes, bakjes, potjes, tubes, folies, zakjes, dozen en potten van
niet-voedingsmiddelen zoals bloempotjes;
metalen verpakkingen = blikken, kroonkurkjes, deksels,
www.roeselare.be

•

doppen, koekendozen, aluminium schaaltjes, spuitbussen van
voedingsmiddelen en cosmetica;
drankkartons van melk, fruitsap, soep, …
Begrijp je het buitenzetten van afval en het correct sorteren
niet zo goed? Vraag de ‘fotosorteerfolder’ bij de dienst Leefmilieu en Dierenwelzijn.
Is je huis niet bereikbaar door werken? Plaats dan je huisafval
buiten de werfzone aan het begin of einde van de werken of
aan een verzamelpunt aangeduid in kader van werken.

Afvalkalender
• Wordt jaarlijks bus-aan-bus bedeeld in de maand december.
• Bevat het overzicht van de ophaaldagen volgens jouw straat.
• Ook af te halen bij Onthaal stadsdiensten in site ARhus, De
Munt 8.
• Online via www.mirom.be en via de app Recycle.
Afvalzakken
• Voor particulieren: witte restafvalzakken van 30 en 60 liter en
blauwe PMD-zakken: te koop in de diverse warenhuizen van
Roeselare en bij MIROM.
• Voor scholen en jeugdbewegingen: grote PMD-zakken: te
koop in MIROM.
• Huisvuilzakstickers om bij te kleven op oude restafvalzakken:
te koop bij het Onthaal stadsdiensten in site De Munt - ARhus,
De Munt 8 (na afspraak) en in het recyclagepark.
Oude zakken met stickers mag je nog gebruiken tot eind 2021.
Subsidie aankoop restafvalzakken incontinentie
• Jaarlijkse toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken
voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of
die thuisdialyse toepassen.
• Aanvragen via www.roeselare.be of via het Welzijnshuis.

AKTEN EN ATTESTEN

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Heel wat akten en attesten kan je aanvragen via het digitaal loket
op www.roeselare.be
Kom je liever langs? Maak dan een afspraak.
Wil je een buitenlandse akte (geboorte, huwelijk of overlijden)
laten erkennen in België? Maak een afspraak voor meer info.
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A
ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE
Druglijn: 078 15 10 20, www.druglijn.be
Alcohol en drugpreventie
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be
Preventie drugs, alcohol, pillen, gokken en gamen
• Hou je maten in de gaten: preventiecampagne die aanzet om
zorg te dragen voor de mensen om je heen.
Cgg Largo
Aanbod rond vroeginterventie naar jongeren t.e.m. 23 jaar die
experimenteren of op een riskante manier met alcohol, drugs en
gamen omgaan.
051 25 99 30, preventieTAD@cgglargo.be

ARHUS
De Munt 8, 8800 Roeselare, 051 69 18 00, info@arhus.be,
www.arhus.be
In het kenniscentrum kan iedereen terecht die op zoek is naar
informatie en kennis.
• Bibliotheek: fysiek en digitaal ontlenen van boeken, tijdschriften, kranten, CD’S of DVD’s.
• Kennis- en leercentrum met een uitgebreid activiteitenaanbod
voor alle leeftijden: workshops, infomomenten, lezingen,
exposities, school/klasgerichte activiteiten…
• ARhus Café: genieten van lekkere gerechtjes, heerlijke koffie
met een taartje, een suggestiebiertje of een fris drankje.

Kompas aan huis
Voor gezinnen in crisis met minderjarige (vermoedelijke)
gebruiker - gratis
0474 26 09 74, kompasaanhuis@kompasvzw.be
Ambulante drugzorg Kompas afdeling Roeselare
Voor iedereen met een vraag naar ambulante zorg, begeleiding
en behandeling inzake illegaal middelengebruik.
op afspraak : 051 25 99 35, adk.algemeen@kompasvzw.be
Justitiehuis Kortrijk
Voor juridisch advies - hulp is gratis
056 26 06 31, justitiehuis.kortrijk@wvg.vlaanderen.be

ANDERE NATIONALITEITEN
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Als niet-Belg die in Roeselare woont, kan je bij de dienst Burgerzaken terecht voor alle administratie en informatie over je verblijf
in België.
Ook als je de Belgische nationaliteit wil aanvragen, ga je eerst
langs bij de deze dienst.
Maak steeds eerst een afspraak.

Openingstijden
De vermelde openingstijden kunnen wijzigen bij nieuwe covidmaatregelen. Op www.arhus.be vind je steeds de correcte gegevens.
ARhus De Munt:
van maandag tot en met vrijdag: 10 u. - 19 u.
zaterdag: 10 u. - 17 u.
zondag: 10 u. - 13 u.
Je kan steeds materiaal terugbrengen via nachtkluis in de hal.
ARhus Café
Dezelfde openingstijden als ARhus.
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ARhus Rumbeke, Kerkplein 15, 051 69 18 02
Maandag, woensdag en vrijdag: 14 u. - 18 u.
Zaterdag: 14 u. - 17 u.

AUTODELEN

ARhus Beveren, Izegemseaardweg 30, 0473 80 24 66
Woensdag: 16 u. - 18 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van
één (of meer) wagen(s). Zo worden wagens enkel gebruikt als ze
nodig zijn, staan ze minder stil en vermindert het de kost voor de
gebruiker.
• Vier Cambiowagens beschikbaar voor de leden: Botermarkt
(1), Brugsesteenweg aan het Welzijnshuis (1), kortparkeerzone
Stationsplein (2).
Lid worden van Cambio kan via www.cambio.be
• Eén deelauto van buurtinitiatief Dienstencentrum Ten
Elsberge en sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel: op
parking dienstencentrum, Mandellaan 101. Meer info via
dctenelsberge@motena of 051 27 27 13.
• Autodeelorganisatie zonder eigen vloot, met wagens gedeeld
door bewoners Roeselare of autodelen met buren via
Dégage, Cozy car.
• Meer info over verschillende aanbieders:
www.klimaatswitch.be
Zie Klimaat en duurzaamheid: elektrische laadpalen

ARhus Gitsestraat, Gitsestraat 287, 0473 80 24 67
Woensdag: 13 u. - 15 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.

ASSISTENTIEWONINGEN
KOTEE
051 24 60 50, info@koteediensten.be, www.koteediensten.be
• Zilverschoon, Beversesteenweg 51, 8800 Roeselare
30 serviceﬂats, voor 65-plussers die zelfstandig kunnen
wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht
nodig hebben. Indien nodig kan je ook rekenen op de
dienstverlening van het nabijgelegen DC Ten Elsberge.
• Trochus: Sint-Rochusstraat Rumbeke.
18 assistentiewoningen waarbij bewoners een beroep kunnen
doen op de dienstverlening vanuit WZC Sint.Henricus in
dezelfde straat.

Beleidsontwikkeling Ruimte, 051 26 24 10,
beleidsontwikkelingruimte@roeselare.be

AUTOKEURING
www.km.be

Residentie Binnenhof
Sint Michielsstraat 32, Roeselare
Meensesteeenweg 12, Roeselare
051 35 71 35, info@binnenhofroeselare.be,
www.binnenhofroeselare.be,
• Assistentiewoningen voor 65-plussers met erkende diensten zorgverlening in het centrum van de stad.
Residentie Kerselaargoed
Schierveldestraat 55, Roeselare, 051 35 71 35,
www.kerselaargoed.be,
• Assistentiewoningen voor 65-plussers met erkende diensten zorgverlening in park Kerselaargoed, Schiervelde.
Residentie ‘t Withof
Pastoor Slossestraat 25, Roeselare, 09 336 37 95,
info@seniorhomes.be, www.seniorhomes.be
• Assistentiewoningen voor 65-plussers met erkende diensten zorgverlening in deelgemeente Rumbeke.
www.roeselare.be

Autokeuring, Roelensbeekstraat 2, Roeselare, 059 55 27 85
(algemene info)
Regel een afspraak voor de autokeuring via afsprakenkm.be of via
059 25 55 55

AZ DELTA
www.azdelta.be
Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare, 051 23 71 11
Campus Brugsesteenweg, Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare,
051 23 61 11
De dienst Spoedgevallen van AZ Delta bevindt zich op Campus
Rumbeke, Deltalaan 1 en is duidelijk aangegeven van zodra je het
terrein van AZ Delta oprijdt. Volg de pijlen die verwijzen naar de
Spoed.
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BE-ALERT
www.be-alert.be
Be-Alert is de alarmeringstool van de Federale Overheid Binnenlandse Zaken.
• Dankzij Be-Alert kunnen we je verwittigen bij noodsituaties.
• Enige voorwaarde: we moeten over je gegevens beschikken.
• Schrijf in via be-alert.be of ga langs bij het onthaal van 1788 in
ARhus, De Munt 8 of het Welzijnshuis.

BEGRAAFPLAATSEN

Begraafplaats van Oekene, Burgemeesterstraat 13: de begraafplaats beschikt ook over een urnenbos waarbij biologisch
afbreekbare urn in de omgeving begraven wordt zonder
gedenksteen.
• Begraafplaats Rumbeke, Kwadestraat 14 c.
• Begraafplaats Beveren, Henri Jonckheerestraat 4.
• Begraafplaats Beitem, Landmansstraat 3.
• Begraafplaats Zilverberg, Karabiniersstraat 52.
Elk jaar is het verboden om tussen 31 oktober en 5 november de
graftekens met of zonder water te reinigen, recht te zetten of te
veranderen.

BELASTINGEN
•
•

•

•

Vragen over gemeentebelastingen (na telefonische afspraak):
dienst Debiteuren, 051 26 21 20, debiteuren@roeselare.be.
Bezwaren tegen de gemeentebelastingen richt je schriftelijk
aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt
2, Roeselare.
Info over jouw aanslagbiljet personenbelasting: FOD
Financiën, Rondekomstraat 30, 8800 Roeselare, 0257 257 57,
p.brugge.afd.beheer@minﬁn.fed.be;
https://ﬁnancien.belgium.be/nl/
Info over jouw aanslagbiljet onroerende voorheffing:
Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst, 1700,
mail via het contactformulier op
https://belastingen.fenb.be/ui/public/contact/ov,
https://www.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

BESTUURSZAKEN
Begraafplaatsen, site De Munt - ARhus, De Munt, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
De stad staat in voor het onderhoud van de begraafplaatsen en
het beheer van de concessies en vergunningen.
Zie ook Grafconcessies.
Stad Roeselare heeft zeven begraafplaatsen.
• Oude stedelijke begraafplaats, Blekerijstraat 50: parkbegraafplaats een unieke combinatie van begraafplaats, geschiedenis,
cultuur, groen en stille recreatie.
• Nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399: heeft een
afscheidsruimte om een uitvaartdienst voor de overledene te
houden.
www.roeselare.be

Bestuurszaken, 051 26 22 10, bestuurszaken@roeselare.be
Je kan bij de dienst terecht voor
• Inzage bestuursdocumenten.
• Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid van het stadsbestuur en facturatie.

BIBLIOTHEEK
Zie ARhus
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BLADKORVEN
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•

Afgevallen bladeren van bomen van het openbaar domein: in
de bladkorven die van oktober tot december in de straten
staan.

•
•

•

Gratis brandpreventieadvies aanvragen via
brandpreventie@zonemidwest.be.
Verdelging van wespennesten aanvragen via
www.zonemidwest.be. Het verdelgen van een wespennest
kost 48,40 euro inclusief BTW.
Rookmelders zijn verplicht in elke woning met minstens één
op iedere bouwlaag. Te koop in de doe-het-zelf-zaak. Let op
dat de rookmelder CE gemarkeerd is en voldoet aan de norm
NBN en 14604.

BLOED GEVEN
Bloedtransfusiecentrum, Ooststraat 148, Roeselare
•
•
•

Bloed of plasma doneren
Van maandag tot en met donderdag van 8.30 u. tot 20 u.
op vrijdag van 8.30 u. tot 12 u.
Maak een afspraak via www.rodekruis.be

BOUWEN
Zie Omgevingsvergunningen

BRANDWEER

BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
•

•

Als je er niet meer in slaagt om je budget te beheren of je
hebt schulden waardoor je niet meer rondkomt met je
budget, kan je in het Welzijnshuis professionele hulp zoeken.
Je wordt op weg geholpen om je budget zo vlug mogelijk
opnieuw zelfstandig in handen te nemen.

BUURTEN #VANRSL
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be

Hulpverleningszone Midwest,
communicatie@zonemidwest.be, www.zonemidwest.be
•
•
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Voor alles rond wijken kan je terecht op buurten.roeselare.be
• Dag van de Buren: iedere laatste vrijdag van de maand mei.
• Een wijkcomité is een feitelijke vereniging of vzw die bewoners van een wijk samenbrengen om activiteiten in de
buurt te organiseren.
• Een wijkcomité kan van een basissubsidie genieten.
• Voor kinderen kan je met je buurt een speelcontainer, pannavoetbalveld of speelstraat aanvragen of meedoen met de buitenspeeldag.
• Je kan met je buurt ook je steentje bijdragen voor een natuuren milieuvriendelijke stad en deelnemen aan de Gouden Tuin,
een zwerfvuilopkuisdag organiseren of met meerdere bewoners een tegeltuin of groenslinger aanleggen.
• Bankjes #VANRSL: een bankje aan je gevel laten installeren
zodat je samen met je buren kan genieten van een rustig momentje aan de voorkant van je huis. Zo brengen we mensen
samen op de stoep.
• Info en aanvragen via de website Buurten.roeselare.be

Niet-dringende oproepen en administratie: 051 80 60 00
Brandweerpost Roeselare, Koning Albert I-laan 4.
Infogids #VANRSL

C
COMPOSTEREN

C

Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•

CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Het CLB is een dienst waar je gratis terecht kan met vragen in verband met leerproblemen, gezondheid en vaccinaties, gedragsproblemen thuis en op school, informatie, studiekeuze, … voor
kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
•

Vrij CLB Trikant (voor leerlingen en ouders van de vrije en
gemeentelijke scholen) Kattenstraat 65, 051 25 97 00,
info@clbtrikant.be of www.clbtrikant.be

•

CLB Mandel en Leie, (voor leerlingen en ouders van het GO!
Onderwijs), Renaat De Rudderstraat 6, Kortrijk, 056 22 56 61,
info@clbmandelenleie.be, clbmandelenleie.be

COMMUNICATIE
Communicatie, 051 26 24 70, communicatie@roeselare.be
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Verzorgt de redactie van stedelijke communicatiekanalen,
gedrukt, online en digitaal zoals bewonersbrieven, ﬂyers,
digitale mailings, …
Staat in voor het beheer van stadswebsite en de sociale
mediakanalen van de stad.
Verzorgt de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de stad en
stadsdiensten.
Onderhoudt nauw contact met de vak-, nationale en regionale pers. Raadpleeg de actuele perslijst op www.roeselare.be
Ondersteunt andere stadsdiensten in hun communicatie rond
evenementen, sensibiliserings- en informatiecampagnes.
Staat in voor citymarketing van de stad.
Organiseert het onthaal van nieuwe inwoners.
Staat in voor opmaak en verspreiding van Stadsmagazine en
UiT-kalender.
Verantwoordelijk voor crisiscommunicatie onder meer het
uitsturen van Be-Alert boodschappen: zie Be-Alert

www.roeselare.be

•

Afhankelijk van de grootte van je tuin, kan je composteren in
een compostvat of een compostbak.
Te koop in de beide recyclageparken, MIROM of via
www.mirom.be.

COMPOSTMEESTERS
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•
•
•

Ondersteunen iedereen die thuis composteert met raad en
daad.
Geven informatie over de compostvaten en -bakken.
Demostand aan de Samentuin Wallemeers, Kasteeldreef 1.

CULTUUR
Dienstverlening: Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare,
051 26 24 00, vrijetijd@roeselare.be, www.roeselare.be
Culturele evenementen
Zie de UiT-kalender op www.roeselare.be.
In het tweemaandelijkse stadsmagazine zit een uitneembare UiTkalender.
Cultureel ambassadeur van Roeselare
• Titel voor verenigingen of personen die omwille van hun culturele prestatie buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en
een betekenisvolle meerwaarde bieden aan het algemene
kunst- en cultuurlandschap.
• De titel loopt over drie jaar.
Cultuurtrofee en Eretekens voor cultuurverdienste
Jaarlijkse uitreiking om het culturele leven in Roeselare aan te
moedigen van
• Één cultuurtrofee aan een Roeselaarse persoon, vereniging,
groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie
geleverd heeft of die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het
culturele vlak.
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C-D
•

Meerdere eretekens voor cultuurverdienste uitgereikt aan personen die zich minstens 25 jaar onafgebroken en vrijwillig
hebben ingezet voor het culturele leven en dat in een Roeselaars(e) vereniging, gezelschap, orkest, koor of culturele instelling.

Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie
www.terposterie.be
In het voormalige postgebouw Ter Posterie organiseert de stad
tijdelijke tentoonstellingen: hedendaagse kunst- en erfgoedtentoonstellingen wisselen elkaar af.
Kunst in de stad
Tijdelijke evenementen brengen kunst in het straatbeeld zoals
Paris-Montmartre jaarlijks in september en een tweejaarlijkse
kunstroute in de zomer.

CULTUURCENTRUM DE SPIL
H. Spilleboutdreef 1, Roeselare, 051 26 57 00, info@despil.be,
www.despil.be
De Spil is het cultuurcentrum van Roeselare. Naast een programma van theater, muziek, comedy, ﬁlm, circus, familievoorstellingen, dans,… organiseert De Spil ook evenementen
buitenshuis zoals de Groote Stooringe, De Tuin de Lusten, Plein
Publique en TRAX Festival.
Openingstijden balie:
Van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
Bij voorstellingen zowel in de week als tijdens het weekend en op
feestdagen is de balie open vanaf één uur voor aanvang
In juli en augustus gelden andere openingstijden die je terugvindt
op www.despil.be

Socio-culturele stadsinfrastructuur
Zie Stadsinfrastructuur

D

Street art door (inter)nationale kunstenaars op diverse locaties.
Toelagen voor cultuurverenigingen
• Structurele subsidies voor cultuurverenigingen
• Subsidies voor muziekevenementen
• Subsidies voor projecten en evenementen

DE WATERGROEP
Klantenzone op www.dewatergroep.be
• Verhuizing doorgeven.
• Klantgegevens aanpassen en waterverbruik opvolgen.
• Facturen bekijken en betalen.
• ….
Klantenloket in Kortrijk: enkel na afspraak via 02 238 96 99
Meldingen van technische defecten, klachten, vragen:
www.dewatergroep.be/contact of via 02 238 96 99

DEELFIETSEN
•

•
Urban Art
Kunst in het straatbeeld door kinderen en jongeren: een artistiek
project dat zich focust op kunst in het straatbeeld en talentontwikkeling.
Het project geeft kinderen en jongeren de kans om op een creatieve manier het straatbeeld mee te veranderen.
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Blue Bike: ﬁetsdeelsysteem in samenwerking met NMBS met
standplaats aan het station bij Eco-Velo. Meer info en abonnement via www.blue-bike.be
Mini Vélo: ﬁetsdeelproject voor kinderen die in Roeselare
wonen waarbij je een kwalitatieve kinderﬁets op maat huurt
aan de Stad. Meer info en huren bij www.eco-velo.be

Infogids #VANRSL

D
DIENSTENCENTRA
Motena beschikt over vier dienstencentra:
• DC Ten Elsberge, Mandellaan 101, Roeselare,
051 27 27 10, dctenelsberge@motena.be
• DC Schiervelde, Schierveldestraat 55+, Roeselare,
051 26 38 00, dcschiervelde@motena.be
• DC De Zilverberg, Knokuilstraat 35, Roeselare,
051 26 26 80, dczilverberg@motena.be
• DC De Waterdam, Handelsstraat 37, Roeselare,
051 27 09 00, dcdewaterdam@motena.be
De dienstencentra hebben een activiteiten- en dienstenaanbod
voor senioren om hen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten functioneren.
•

•
•
•

•

•

•

Een hobby beoefenen in een losse sfeer, je bekwamen in een
of andere discipline, een vormingscursus volgen: aangepast
aan de leeftijd van de cursisten. Ze zijn vooral bedoeld als
ontspanning, er worden geen examens georganiseerd en er
worden geen getuigschriften afgeleverd.
Advies en informatie en een luisterend oor.
Middagmalen: in de dienstencentra zelf of aan huis geleverd.
Telefoonster: vrijwilligers bellen senioren op om een praatje te
slaan, de eenzame dag te doorbreken en eventuele problemen te detecteren.
Verder kan je nog beroep doen op de dienstencentra voor
pedicure, was- en strijkservice, boodschappendienst en vervoer naar de dienstencentra.
Verhuur lokalen: Socio-culturele organisaties en privé-personen kunnen de lokalen van DC Ten Elsberge, het ontmoetingsoord Rinus en van DC Schiervelde huren tegen een
democratische prijs. Dit is ook mogelijk in het weekend.
Oewist: Vrijwilligers gaan op bezoek bij 80-plussers thuis om
eenzaamheid te doorbreken. Dit is een samenwerking tussen
dienstencentrum Schiervelde en stad Roeselare - meer info bij
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be

In zaal Saturnijn in dienstencentrum Ten Elsberge hebben twee
externe diensten een zitdag:
• Fonds voor Arbeidsongevallen:
iedere eerste maandag van de maand van 9 u. tot 11.30 u.
• Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit + Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Slachtoffers:
Elke tweede, derde, vierde of vijfde maandag van de maand
van 9 u. tot 11.45 u.

DIENSTENCHEQUES
Voor huishoudelijke hulp kunnen particulieren iemand betalen
met dienstencheques.
• Voordelig tarief omdat de Vlaamse overheid een deel van de
loonkost bijpast.
• Enkel voor hulp in het huishouden, boodschappen doen en
vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit.
• Inschrijven doe je via Sodexo op
www.dienstencheques.vlaanderen.be. Je ontvangt een gebruikersnummer waarmee je bij een erkende onderneming
jouw huishoudhulp kan regelen.

DIERENASIEL
Dierenasiel Regio Roeselare, Oude Stadenstraat 4,
info@dierenasielroeselare.be, www.dierenasielroeselare.be
Van zodra de verbouwing rond zijn, verhuist het dierenasiel naar
Ieperseweg 120.
Je kan in dierenasiel terecht voor het:
• Adopteren van een hond of kat
• Afstaan van een hond of kat aan het asiel
• Melden van een verloren of gevonden dier
• Wandelen met een hond: vrijwilligers zijn steeds welkom. Ook
om speelmaatje van een kat te worden.

DIERENWELZIJN
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86, pod@roeselare.be,
www.roeselare.be
Stad Roeselare staat in voor:
• Zwerfkattenbeleid: onder andere vangacties, voederlocaties
en schuilhokken.

www.roeselare.be
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D
•

Om aan de ingang van je woning te hangen zodat hulpdiensten weten dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Het
kan in geval van bvb brand nuttig zijn om te weten hoeveel en
welke huisdieren er in de woning zijn.

Loslopende dieren
• Een dier dat losloopt op de openbare weg (hond, koe,
paard,…) kan je melden aan de politie via het noodnummer
101.
Natuur- en Milieueducatie
• Op www.westvlaamsehart.be, ‘de Voelsprieterij’, is een aanbod van gidsbeurten, educatieve koffers en werkmateriaal
waar scholen/klassen mee aan de slag kunnen.

DIGITALE DIENSTVERLENING
•
•
•

•

Sensibiliseringscampagnes: chippen en registreren van katten,
verplichte sterilisatie van katten, registratie van honden.
Werkt nauw samen met de vzw Dierenasiel Regio Roeselare.
Ondersteunt de werkgroep paddenoverzet die in het voorjaar
amﬁbieën overzet. Organiseert een workshop voor gezinnen
met kinderen over amﬁbieën.
Bescherming zwaluwennesten via toelage aan te vragen via
www.roeselare.be

Dode dieren (op de weg)
• Raak een dood dier nooit aan met blote handen.
• Het heeft niet altijd zin om dode dieren te (laten) verwijderen.
Je kan ze eventueel in de wegberm leggen, waar ze voedsel
vormen voor aaseters.
• Als er geen gevaar is, kan je dit melden bij de stadsdiensten via
1788. Dode dieren worden opgehaald en er volgt een controle of het dier gechipt is om de eigenaar te kunnen verwittigen.
• Bij gevaar voor de veiligheid van de weggebruiker: verwittig
de politie via het noodnummer 101.
Hondvriendelijke stad Roeselare
Zie Honden
Huisdierensticker
• Gratis af te halen aan onthaal van 1788 in site De Munt ARhus, De Munt 8.
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Digitaal loket of thuisloket
www.roeselare.be
Online zaken regelen, aanvragen of doorgeven
• 24 uur op 24, zeven dagen op zeven.
• Vanop elke locatie (thuis, op het werk, openbare computer)
• Vanop elk toestel (pc, laptop, smartphone, tablet, ..) online
zaken regelen, aanvragen of doorgeven.
• Geen verplaatsingen naar stadsdiensten.
• Om documenten aan te vragen, meld je je aan met je eID of
via itsme.
• Je ontvangt het gevraagde document meestal onmiddellijk in
je mailbox.
Openbare computerruimtes
• In elke afdeling van ARhus kan je terecht om een gratis computer te gebruiken.
• Zie ARhus voor locaties en openingstijden.
Wegwijs met computer en internet
Op heel wat plaatsen kan je terecht voor info, workshops of cursussen:
• ARhus, De Munt 8, 051 69 18 00
• Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10
• Open school (centrum voor basiseducatie), Koning Leopold I
laan 20 a.
• Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101, 051 24 60 50
• CVO Roeselare, Arme Klarenstraat 40, 051 26 11 94
Infogids #VANRSL

D-E
www.digie.be
• Digitale klusjesdienst waarbij een digie-medewerker aan huis
komt om problemen met je wiﬁ, printer, computer, smartphone of tablet te verhelpen.
• Tegen kleine vergoeding, er is korting voor houders van
vrijetijdspas.
• Info en reserveren:
klanten van Kotee 051 24 60 50 of info@koteediensten.be
in ARhus via 051 69 18 00 of info@arhus.be

DRUGPREVENTIE, -ZORG
Zie : Alcohol en drugpreventie

E
ECO-VELO
Stationsgebouw, nabij de ﬁetsenstallingen aan de kant van de
Beversesteenweg, 0476 64 50 25,
ecovelo@dekringwinkelmidwest.be
Sociale Werkplaats die de ﬁets promoot als een goedkoop en
gezond vervoermiddel.
• Baat het Roeselaarse ﬁetspunt van de NMBS uit.
• Doet kleine ﬁetsherstellingen, staat in voor orde en netheid
van de stationsomgeving en houdt toezicht op de ﬁetsstallingen in de stationsbuurt.
• Fietsverhuur (toerisme, pendelen, studentenﬁetsen, ﬁetsdelen
voor kinderen, vervangﬁetsen bij diefstal, …)
• Fietsen labelen ikv diefstalpreventie: je rijksregisternummer
wordt gratis op je ﬁets aangebracht met een fraudebestendige sticker.
• Heb je aangifte gedaan van ﬁetsdiefstal? Dan kan je bij EcoVelo gratis terecht voor een vervangﬁets (max. 2 maanden)
mits het betalen van een waarborg.

EID - ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
www.roeselare.be

Alle Belgen ouder dan 12 jaar moeten een identiteitskaart
hebben. Voor kinderen van 12 jaar is een geldig kids-ID ook goed.
Vanaf 15 jaar moet je je eID altijd op zak hebben.
Drie maanden voor je kaart vervalt, ontvang je een oproepkaart
om een nieuwe eID aan te vragen.
• Je moet langskomen bij de dienst Burgerzaken.
• Breng je oude identiteitskaart of je attest van verlies of diefstal
mee en een recente pasfoto met een effen witte achtergrond.
• Normaal tarief: gratis
• Voor dringende aanvragen is de kostprijs 99,60 euro.
• Na een tweetal weken ligt je eID klaar bij de dienst Burgerzaken. Breng je PIN- en PUK-code én je oude identiteitskaart
of je attest van verlies of diefstal mee.
Bij verlies of diefstal:
• Bel naar DOC STOP op 00800 2123 2123
• Doe onmiddellijk aangifte bij de dienst Burgerzaken. Maak
daarvoor een afspraak en neem een recente pasfoto mee. Je
ontvangt een attest van verlies of diefstal waarmee je een
nieuwe kaart kan aanvragen.

ENERGIESNOEIERS, ENERGIESCANS
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be,
https://welzijnswijzer.roeselare.be/energiesnoeiers
•

•

Een energiesnoeier helpt mensen die het ﬁnancieel moeilijk
hebben om energie te besparen. Een energiesnoeier kan bij
deze mensen een energiescan in de woning uitvoeren. Hij
gaat na op welke toestellen en op welke manier je kan besparen op je energiegebruik.
Er is een zitdag van de energiesnoeiers in het Welzijnshuis. Zij
werken enkel op afspraak.

ENERGIEPREMIES
•
•
•

Er bestaan heel wat premies voor toestellen en/of producten
waardoor je energie kan besparen.
Voor de beschermde afnemer zijn er extra premies en voordelen.
Meer info bij Fluvius
https://www.ﬂuvius.be/nl/thema/premies/premies-voorhuishoudelijke-klanten of via infolijn 078 35 35 34
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E
ERFGOED
Cultuur- en erfgoedplatform BIE
Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 87 49, bie@midwest.be,
www.bienet.be
• Intergemeentelijk samenwerkingsverband actief in Hooglede,
Ingelmunster, Izegem, Moorslede, Lichtervelde, Roeselare,
Staden en Wingene.
• Erfgoedcel Terf werkt o.a. projecten uit om het regionaal erfgoedverhaal actueel en toegankelijk te maken.
• Erfgoedbankmidwest.be: online databank met het verleden
van de regio midden West-Vlaanderen in woord en beeld.
• Bibliotheeksamenwerking BROERE op vlak van activiteiten,
vorming, collectievormen en communicatie voor de openbare bibliotheken in de regio Roeselare.
• Onroerend Erfgoeddienst RADAR beoogt de gezamenlijke
aanpak van zowel archeologisch als bouwkundig erfgoed.
• Samenwerking op vlak van cultuur: UiT in Midwest.
• Intergemeentelijke archiefdienst IGA Midwest.

Onroerend erfgoedgemeente Roeselare
Behoud, beheer en ontsluiten van archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed.
• Inventaris beschermde monumenten en lijst bouwkundig erfgoed: inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten
• Ondersteuning initiatieven van Roeselaarse verenigingen
zoals o.m. Beiaardfestival, Orgelfestival, muziekkiosk, …
• Kleinere initiatieven zoals het project (onderhoud en herstel)
Klein Erfgoed, Historia in Situ met informatieve borden bij het
object, …
• Erfgoedbeleid met oog op behoud en versterken van
Roeselare als historische stad.

ERKENNEN VAN KINDEREN

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Via een erkenning kan je verklaren dat er een band van vader- of
meemoederschap is tussen jezelf en het kind. Je kan een kind
erkennen als jij en je partner niet gehuwd zijn.
• Bij minderjarig of niet-ontvoogd kind.
Zowel moeder als vader/meemoeder moeten aanwezig zijn
bij de erkenning.
• Elk kind vanaf 12 jaar moet ook zelf toestemming geven.
• Vanaf meerderjarigheid of bij een minderjarig ontvoogd kind
moeten enkel kind en vader/meemoeder toestemming
geven. De moeder moet dus niet aanwezig zijn.
• Je kan een kind erkennen voor, tijdens of na de geboorte. Het
voordeel van vóór de geboorte te erkennen is dat je als
vader/meemoeder alleen de geboorte kan aangeven en het
kraamgeld kan ook via de werkgever van de vader/meemoeder aangevraagd worden.
• Maak een afspraak en breng jullie identiteitskaart mee.
• Voor de erkenning van een ongeboren kind is een bewijs van
zwangerschap vereist.
• Gratis.

Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie
Ooststraat 35, Roeselare.
• Tijdelijke tentoonstellingsruimte: www.terposterie.be
• Kantoren van Projectvereniging BIE: www.bienet.be

www.roeselare.be
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E
EVENEMENTEN
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be
CARAVANRSL
Kleine trailer met preventiemateriaal om van een evenement met
minstens 250 bezoekers een veilig en gezond evenement te
maken:
• Oordopjes, condooms, zonnecrème, EHBO-koffer, Polsbandjes +16 en + 18, …
• Aanvragen via evenementenloket
• Gratis voor de organisator van het evenement
Evenementenloket
Via het digitaal evenementenloket op evenementen.roeselare.be
vraag je je evenement (fuif, straatfeest, wielerwedstrijd, …) aan.
• Vraag onder andere infrastructuur, uitleenmateriaal, verkeersmaatregelen of vergunningen (voor sportactiviteit of muziekvergunning) aan.
• Inclusief meldingsformulier evenementen: gegevens waardoor de Stad een juiste inschatting kan maken van wat je
nodig hebt op vlak van veiligheid, mobiliteit en ondersteuning.
• Indien nodig neemt de Stad contact met je op voor meer info
en afspraken.

Publiciteit
• Tijdelijke aankondigingsborden langs de openbare weg voor
activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige aard op onze stadswegen kan je aanvragen via het
evenementenloket. Voor gewestwegen moet je toestemming
vragen aan Agentschap Wegen Verkeer West-Vlaanderen,
Nijverheidsstraat 11, Pittem.
• Tijdelijke wegwijzers voor activiteiten: dezelfde regeling als
hierboven, wel minstens 30 kalenderdagen voor de start van
de activiteit.
• Bedeling ﬂyers en promotiemateriaal: aanvragen via het
evenementenloket minimum 30 kalenderdagen op voorhand.
Let wel, de bedeling mag enkel op het voetpad gebeuren en
mag verkeer en voetgangers niet hinderen of belemmeren. Er
mogen geen ﬂyers achter ruitenwissers van wagens en aan
bagagedragers van ﬁetsen achtergelaten worden; noch
mogen ze op de grond gegooid worden.
• Gebruik rasterborden aan Expo Roeselare, Oekene, Beitem, Zilverberg, Kerkplein Rumbeke, Kop van de vaart, Beveren, De
Ruiter, Wijnendale rondpunt: aanvragen via evenementenloket
• Gratis aanplakken van affiches op de stedelijke aanplakborden
voor activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale,
godsdienstige aard kan je regelen via het Vrijetijdspunt. Breng
33 affiches binnen minstens 30 kalenderdagen voor de start
van de activiteit.
Zie: Aanplakborden
• Opname in UiT-databank: voer op uitdatabank.be zelf je activiteit in. Evenementen in Roeselare die tijdig ingevoerd werden,
worden vermeld in de uitneembare UiT-kalender die samen
met het stadsmagazine bus-aan-bus bedeeld wordt in alle
Roeselaarse bussen.
• Pers: op www.roeselare.be vind je een perslijst met contactgegevens van de regionale persmedewerker.
Stadsmaterialen:
huren via het evenementenloket op evenementen.roeselare.be
Vergoedingen voor gebruik muziek
• De billijke vergoeding wordt betaald voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende artiesten:
meer info en aanvragen via www.ikgebruikmuziek.be
• Sabam int en beheert de auteursrechten van (muziek)auteurs:
meer info en aanvragen via www.sabam.be
Zie ook Stadsinfrastructuur
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FIETSVRIENDELIJKE STAD
•

www.bikebank.be biedt een overzicht van gevonden ﬁetsen
door de stad opgehaald. Ze worden drie maand bewaard. Via
de site kan de rechtmatige eigenaar zijn ﬁets terugvinden.
Laat je ﬁets labelen. Zo kan de eigenaar van een achtergelaten
ﬁets sneller opgespoord worden. Contacteer de dienst
gemeenschapswachten voor lopende labelacties.
Zie Eco-Velo en zie Gemeenschapswachten
Heb je aangifte gedaan van ﬁetsdiefstal? Dan kan je bij
Eco-Velo gratis terecht voor een vervangﬁets (max. twee
maanden) mits het betalen van een waarborg.

Fietslessen voor volwassenen
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be
• Organisatie van stad Roeselare, Buurtsport Roeselare, de
Kringwinkel, KOERS. Museum van de Wielersport, CVO en
vrijwilligers.
• Voor volwassenen die niet (meer) kunnen ﬁetsen.
• Eerst oefenen in beschermde omgeving, daarna op straat.
• Kunnen ﬁetsen maakt je mobieler om bvb werk te gaan
zoeken, boodschappen te doen, ….
Naast de aanleg en onderhoud van ﬁetspaden, zet Roeselare ook
op andere manieren in om het ﬁetsen in Roeselare aantrekkelijk
en veilig te maken voor zowel bewoners, toeristen, pendelaars en
werknemers.
Buggypunten
Gratis buggy’s ter beschikking van wie met de ﬁets of openbaar
vervoer naar de stad komt en nog nood heeft aan een buggy
voor kleine kinderen.
• Aan de zijkant van ARhus, De Munt 8, Roeselare.
• In de lokettenzaal van het station.
• Je hebt een muntstuk nodig om het slot van de buggy los te
maken.
Fietsenrekken
• Overdekte ﬁetsenstallingen op De Munt en aan het station.
• Fietsenrekken verspreid over de stad waar je je ﬁets kan stallen
en vastmaken.
Fiets kwijt?
• Maak een afspraak via www.politiezoneriho.be of 051 26 26
20 om aangifte te doen van ﬁetsdiefstal.
www.roeselare.be

Preventie ﬁetsdiefstal
• Laat je ﬁets labelen bij Eco-Velo of bij de ﬁetsenmaker.
• Enkele keren per jaar worden ﬁetslabelacties georganiseerd in
een bepaalde buurt of ter gelegenheid van een (ﬁets)evenement.

FINANCIEN
BTW-nr Stad Roeselare en OCMW Roeselare
Stad: BE 0207 432 520
OCMW: BE 0212 174 137
Factureren aan Stad Roeselare en OCMW Roeselare
Boekhouding, 051 262 160, boekhouding@roeselare.be
• Bij voorkeur e-facturen (in XML-formaat volgens de PEPPOL
bis standaard)
• Indien e-facturatie niet mogelijk
- Pdf digitaal versturen naar inkomendefacturen@roeselare.be
(stad) of naar ocmwfacturen@roeselare.be (OCMW) of
- Per post: Stad Roeselare (of OCMW Roeselare), dienst
Boekhouding, Botermarkt 2, 8800 Roeselare
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GAS GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE
SANCTIES
Kwadestraat 159, Roeselare, pz.riho.gas@police.belgium.eu
•
•
•

•

Bij het overtreden van het gecoördineerd politiereglement
kan je een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) krijgen.
Het gaat over sancties voor overlast zoals sluikstorten, wildplassen, lawaaioverlast, hondenpoep, foutparkeren,…
Afhankelijk van de inbreuk kan een geldboete of een alternatieve maatregel (bemiddeling of gemeenschapsdienst) opgelegd worden.
Een GAS sanctie kan opgelegd worden aan wie ouder is dan
16 jaar.

Kinderen geboren in Roeselare kunnen bij de dienst Burgerzaken
maar ook in de materniteit aangegeven worden.
• Is verplicht binnen de 15 dagen na de bevalling.
• Door de wettige ouders, moeder en/of vader/meemoeder.
• De vader/meemoeder kan bij de geboorte het kind ook erkennen als dat nog niet gebeurd is voor de geboorte. Dan
moet de moeder zeker aanwezig zijn om haar toestemming
te geven.
• Identiteitskaart en medisch geboorteattest meebrengen. Heb
je een huwelijksboekje dan mag je dit ook meebrengen. Zijn
jullie niet gehuwd en werd het kind al vóór de geboorte
erkend, dan breng je de akte van erkenning mee.
• Bij aangifte van een eerste gezamenlijk kind door één van de
ouders is een ondertekende verklaring van naamkeuze nodig.
• Gratis.

GEMEENSCHAPSWACHTEN

GAS EN ELEKTRICITEIT
Distributienetbeheerder Fluvius
Klantenkantoor Fluvius, Meensesteenweg 5, Roeselare,
078 35 35 34, www.ﬂuvius.be
• Nieuwe aansluitingen
• Bestaande aansluitingen wijzigen
• Digitale meters
• Doorgeven van meterstanden
• Rationeel energiegebruik
• Energiescans
• Budgetmeters
• Openbare verlichting
Gasgeur melden: 0800 65 0 65
051 26 24 73, gemeenschapwachten@roeselare.be

Storingen en defecten melden: 078 35 35 00
Defecte straatlamp melden: 0800 6 35 35 (gratis) of via
www.straatlampen.be
Doven en slechthorenden kunnen een gasgeur, storingen en defecten melden via een sms naar het nummer 0477 77 70 80.
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Zijn een aanspreekpunt bij de burger voor vragen rond veiligheid en leefbaarheid in de buurt.
Verhogen het veiligheidsgevoel van de burger door hun preventieve aanwezigheid in het stadscentrum, de stationsbuurt,
wijken, speelpleintjes, …

Infogids #VANRSL
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Informeren en sensibiliseren inwoners rond ﬁetsdiefstal,
gauwdiefstal, winkeldiefstal, woninginbraak, correct parkeren
en gebruik openbare weg, …
• Signaleren problemen op vlak van veiligheid, milieu, wegennet, ... aan de bevoegde diensten.
• Werken samen met de politiediensten en/of brandweer rond
concrete preventieve projecten, acties en campagnes over
veiligheid, leefbaarheid en welzijn in de stad.
• Zijn een luisterend oor voor de noden en behoeften van de
inwoners in de verschillende wijken.
• Concrete producten en acties:
- Preventie ﬁetsdiefstal met labelacties
- Preventie gauwdiefstal tijdens evenementen en de
wekelijkse markt
- Affichecampagne rond winkeldiefstal bij handelaars
- Preventie in de wijk: wijkgericht infomoment rond preventie (woning, inbraak, diefstal, brand) met gemeenschapswachten, preventiedienst van de politie en brandweer
Zie ook Politie voor een plannetje met wijkindeling van de
gemeenschapswachten

GEZINSBOND
Secretariaat: Ludo Kindt, Lijsterstraat 12, Roeselare,
051 20 70 42, secretaris@gezinsbondroeselare.be,
www.gezinsbondroeselare.be
•
•

Kinderoppas, reductiekaarten openbaar vervoer, culturele en
sportieve activiteiten, kortingen bij handelaars, …
Behartigt de belangen van alle gezinnen.

GEZONDHEIDSPREVENTIE
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be
De stad heeft verschillende projecten die zowel het mentaal
welzijn als de fysieke gezondheid bevorderen:
• Bewegen op verwijzing: voor wie meer wil bewegen en
gezonder leven.
Ga langs bij je huisarts die je zal doorverwijzen naar een beweegcoach om een beweegplan om te maken, bij te sturen
en je te motiveren om meer te bewegen. Meer info via
www.gezondleven.be en bij je huisarts.
• Fietstrappers: staan verspreid over Roeselare aan een bankje
in een park, aan een bushalte. Je kan er vrij en gratis bewegen
terwijl je op het bankje zit te genieten van de omgeving.
www.roeselare.be

•

•
•

Fitnesstoestellen in de openlucht: in het stadspark is een openlucht ﬁtnesspark en van paasvakantie tot herfstvakantie krijgen
verschillende speelpleinen tijdelijk enkele beweegtoestellen op
bezoek. Ideaal om je conditie op peil te houden. Je kan ook
aanvragen om enkele toestellen in jouw buurt op te stellen.
Informatie rond mentaal welzijn vind je op de Welzijnswijzer
via welzijnswijzer.roeselare.be
De stad communiceert over verschillende gezondheidsthema’s en geeft tips en tricks via haar sociale media kanalen
en nieuwsbrieven.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Als je je niet goed in je vel voelt, kan je bij verschillende diensten
terecht. Neem een kijkje op https://welzijnswijzer.roeselare.be/ikzoek-psychische-hulp voor mee info.
Buddycontact Roeselare-Tielt
Wallenstraat 46-48, Roeselare, 051 20 89 83, 0499 90 88 15,
roeselare-tielt.buddycontact@buddywerking.be
www.buddywerking.be
Buddycontact probeert mensen met een psychische kwetsbaarheid uit een sociaal isolement te halen door, om de twee weken,
samen met een vaste vrijwilliger, een buddy, in de vrije tijd ontspannende activiteiten te doen.
CAW Centraal-West-Vlaanderen
Onthaal Roeselare, Iepersestraat 47, 051 22 59 44,
onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
www.cawcentraalwestvlaanderen.be
• Een hulpverlener helpt je in alle vertrouwen.
• Verschillende vormen van hulp mogelijk:
- langsgaan in het inloopcentrum.
- informatie en advies geven.
- langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp
wanneer de nood hoog is.
• Verschillende contactmogelijkheden:
- via mail: onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
- via chat: https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/ (van
maandag tot en met vrijdag van 13 u. tot 17 u.)
- via het gratis nummer 0800 13 500 bereikbaar van 9 tot 17
uur.
- ga langs zonder afspraak: op maandag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 12 u., op woensdag ook van 13 tot 17 u.
- op afspraak via 051 22 59 44
Zie Jongeren en Welzijn : JAC
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Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo
Jules Lagaelaan 21, Roeselare 051 25 99 30 www.cgglargo.be
roeselare@cgglargo.be
• Ambulante hulp aan mensen met psychische en/of psychiatrische problemen.
• Preventief aanbod rond tabak, alcohol, drugs, gamen en
suïcide.
Jeugdhulp TEJO
Nijverheidsstraat 11, Roeselare, 0468 54 79 97,
info.roeselare@tejo.be
• Therapeutische hulpverlening aan jongeren van 10 tot 20 jaar.
• Gratis, anoniem, kortdurend.
• Tegemoetkomen aan dringende hulpvragen zodat jongeren
in een vroeg stadium geholpen worden.
• Met en zonder afspraak.
Psychiatrisch verzorgingstehuis
PVT Valckeburg, Kloosterstraat 7, Roeselare, 051 23 13 43,
pvt@valckeburg.be, www.valckeburg.be
• Verzorgingstehuis voor personen met een langdurige en
gestabiliseerde psychiatrische zorgbehoefte.
Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT)
O.L.V.-Markt 22, Roeselare, 051 43 41 07, info@pztrit.be,
www.netwerkkwadraat.be
• Eerste aanspreekpunt binnen geestelijke gezondheidszorg.
• Mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun netwerk
de weg helpen vinden naar de meest passende zorg.
• Ondersteuning in de vorm van advies, coaching of coördinatie van de zorg, eventueel in combinatie met huisbezoeken.
Solentra
• Individuele psychologische hulp aan kinderen en volwassenen met een migratieverleden.
• Gratis.
• Enkel na doorverwijzing door Roeselaarse organisatie.
• Zitdag in Roeselare in het Welzijnshuis.
Therapeutisch Zorgpunt N
Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 50 80,
info@therapeutischzorgpuntn.be,
www.therapeutischzorgpuntn.be
Open van maandag tot zaterdag van 8 u. tot 19 u.

Therapie én zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen die
worstelen met één of meerdere problemen.
• Ruim aanbod aan therapeutische expertise voor kinderen,
jongeren en volwassenen.
• Een groepspraktijk van kinder- en volwassen psychologen en
een diëtiste
- Individuele therapie voor kinderen en jongeren
- Individuele therapie voor volwassenen
- Koppeltherapie
- Gezinstherapie
- Aanmelden via info@therapeutischzorgpuntn.be
- Tarieven?
https://therapeutischzorgpuntn.be/praktische-info
• Een team van logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en
psychologen onder de vorm ‘Centrum Ambulante Revalidatie’
- Onderzoek & behandeling.
- Autisme, ADHD, gedragsstoornis en algemene ontwikkelingsstoornissen
- Multidisciplinair therapieprogramma: minstens twee
disciplines nodig.
- 0 tot 18 jaar.
- In opdracht van Agentschap Zorg en Gezondheid
- Tarieven: Remgelden + opleg mutualiteit
- Aanmelden kan enkel onder voorwaarden. Meer informatie via info@therapeutischzorgpuntn.be bij Veerle
Vandewalle
www.ﬁtinjehoofd.be
Test hoe ﬁt jouw hoofd is en krijg advies op maat. Met dat gratis
advies kan je aan de slag.
Zelfhulp- en praatgroepen
www.zelfhulp.be
Op deze site kan je een zelfhulpgroep zoeken die jou in contact
brengt met lotgenoten rond dezelfde problematiek.

GLASBOLLEN
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•
•
•
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Op de recyclagepark enzijn glascontainers.
Verspreid over het Roeselaars grondgebied zijn diverse
boven- en ondergrondse glasbollen langs de straat.
Een glasbol vinden? Zoek via www.mirom.be.
Infogids #VANRSL
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GRAFCONCESSIES
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Begraafplaatsen, site De Munt - ARhus, De Munt, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Een concessie verleent aan de concessiehouder het recht van
gebruik van een grafplaats voor een bepaalde duur. Een concessie wordt verleend voor een periode van dertig (600 euro) of
vijftig jaar (1000 euro):
• in volle grond
• voor grafkelders
• in een columbarium
• voor urnenkelders
• op de kinderbegraafplaats
• in het urnenbos

GROEN- EN NATUURGEBIEDEN
Projecten Openbaar Domein ( POD), Groen & Recreatie,
051 26 97 86, projectenod@roeselare.be
Hoogstamboomgaarden
• Dit zijn interessante biotopen voor fauna en ﬂora. Deze
boomgaarden zijn vrij toegankelijk om te wandelen en een
peer of appel te plukken.
• Hoogstamboomgaard Zilverberg: hoek Bergstraat en Babilliestraat - maakt deel uit van het Bergmolenbos.
Hoogstamboomgaard Oekene: Burgemeesterstraat.
• Hoogstamboomgaard Beveren: Jonkerstraat - Groothofstraat.
Nieuwe boomgaard met ﬁetspad midden in de wijk ‘Verzonken Kasteel, aangelegd in het verlengstuk van het stadsrandbos ‘Krommebeekbos’.
Natuurgebieden
• Natuurreservaat De Kleiputten
- Voormalige kleigroeve in de Babilliestraat.
- Wordt beheerd door Natuurpunt vzw, afdeling
Mandelstreke.
- Enkel te bezoeken op afspraak of tijdens gratis geleide
wandelingen iedere 3de zondag van de maand om 10 u.
Meer info op www.natuurpuntmandelstreke.be
- Ligt centraal in het stadsrandbos ‘Bergmolenbos’ en is
omgeven door bos met in 2019 nieuw aangelegde
wandelinfrastructuur.
www.roeselare.be

Parken
• Stadspark:
- Groene long van ruim 4 ha vanaf het stadscentrum tot
sportcomplex Schiervelde.
- Ingangen: o.a. Diksmuidsesteenweg, Kattenstraat, Noordstraat, Zwarte Leeuwstraat, Westlaan, Weststraat, Schutterstraat, parking Schiervelde.
- Outdoor ﬁtness toestellen en ﬁt-o-meter langs het wandel- en ﬁetspad.
• Park Van de Walle
- Natuurzone nabij het rondpunt Westlaan-Meensesteenweg met ontmoetingsfunctie.
• Parkbegraafplaats Oude stedelijke begraafplaats
Blekerijstraat 50: parkbegraafplaats met een unieke combinatie van begraafplaats, geschiedenis, cultuur, groen en stille
recreatie.
• Landschapspark Zilverberg
Groene verbinding tussen woonwijk Knokuilstraat M. Demeulenaerestraat, openbare tuinzone van het
Woonzorgcentrum Zilverberg en landbouwgebied.
• Pastoorbos Beveren
Buurtpark op de site van de voormalige pastorietuin langs de
Beversesteenweg en het ﬁetspad langs de Krommebeek met
natuurspeeltuin, wandelpaden en rustbanken.
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TRAX-park
- Gelegen aan de Beversesteenweg op de TRAX-site.
- Recreatiepark met multifunctionele mogelijkheden voor
spelen, skaten, ed. op wandelafstand van het stadscentrum.
Ruim skatepark met tal van mogelijkheden.
Buurtparkje Kerselaregoed
Rustig groen buurtparkje gelegen aan de Schierveldestraat en
Pantserstraat op de wijk Schiervelde.

Stadsrandbossen
• Bergmolenbos
- Stadsrandbos in volle ontwikkeling tussen de N36,
Moorseelsesteenweg, Dadizeleleenstraat en Meensesteenweg. In 2019 zijn de wandelpaden volledig nieuw
aangelegd in de vorm van een wandellus.
- Het Sterrebos (provinciaal domein), het natuurreservaat
‘De Kleiputten’ en de fruitboomgaard aan de Bergstraat
maken deel uit van het boscomplex ‘Bergmolenbos’.
• Het provinciaal domein Sterrebos gelegen tussen de Bornstraat, Sterrebosdreef en de Moorseelsesteenweg.
• Krommebeekbos: Stadsrandbos in ontwikkeling ten zuiden
van de dorpskern van Beveren tussen de Beversesteenweg, de
Krommebeek en de Ardooisesteenweg.

GROENONDERHOUD
Onderhoud openbaar domein (OOD), 051 26 97 84,
openbaardomein@roeselare.be
•

•
•
•

•
•

Groenonderhoud in de wijken en parken: verwijderen van
onkruid, scheren van hagen en ruimen van bladeren, maaien
van gras.
Beheer van onkruid op de verharding.
Snoeien van bomen en struiken.
Extensief groenbeheer op natuur- en onderhoudsvriendelijke
manier: bloemenweides, vaste plantenborders, grasbermen,
bijenvriendelijke beplanting.
Vernieuwen van beplanting en aanplanten van nieuwe groenzones, opplanten winter- en zomerbebloeming.
Onderhoud van speelpleintjes, speeltoestellen en sportvelden.

www.roeselare.be

H
HONDEN
Hondvriendelijke stad Roeselare
• Hondenloopweide aan de spiraalbrug in de Koning Albert-Ilaan.
• Hondenwandeling ‘Met de hond de stad in’ - 6,65 km door
het stadscentrum - vertrek aan de hondenloopweide.
• Hondenwandeling ‘Met de hond het bos in’ - 13,6 km door de
grote groenzones (o.a. Sterrebos en Bergmolenbos) - vertrek
Kerkplein Rumbeke.
• Wandelkaarten en routebeschrijving op routeyou.com
• Jouw hond moet steeds aangelijnd blijven op openbaar
domein. Enkel in de hondenloopweide, ter hoogte van de
spiraalbrug aan de Koning Albert I-laan hoeft dat niet.
Hondenpoep
• Wie met een hond gaat wandelen, moet een zakje mee
hebben om de hondenpoep op te ruimen.
• Deponeer het zakje in de hondenpoepbuizen of in een
gewone openbare vuilnisbak.

HUIS VAN HET KIND
Infopunt, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
huisvanhetkind@roeselare.be
Het Huis van het Kind is een samenwerking met verschillende
partners die ouders en kinderen ondersteunen bij de zorg en
opvoeding van hun kinderen. Je kan er met al jouw vragen over
jouw kind terecht.
• Kinderopvang: ga langs in het Infopunt of zoek zelf via
www.kinderopvang.roeselare.be
• Gezondheidszorg
• Vrijetijdsaanbod
• Opvoedingsondersteuning
• School en leren
• Info over ﬁnanciële en praktische ondersteuning bij zwangerschap, kleine kinderen, tieners en jongeren
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Het Huis van het kind helpt je op afspraak:
woensdag van 8.30 u. tot 11.30 u. en van 14 u. tot 17 u.
vrijdag van 8.30 u. tot 11.30 u.

HUWELIJKEN

HUISNUMMER AANVRAGEN
Stedenbouw, site Delaerestraat, Delaerestraat 41,
8800 Roeselare 051 26 23 00, stedenbouw@roeselare.be
•
•

•

Een huisnummer is verplicht door de eigenaar aan te vragen
bij nieuwbouw en eventueel bij verbouwing.
Bijgebouwen krijgen geen huisnummer. Dat zijn bijvoorbeeld
loodsen, schuren, stallen, werkplaatsen, poolhouse, tuinhok,
onbebouwde percelen, …
Breng het huisnummer duidelijk en op een goed zichtbare
plaats aan jouw huis aan. Dat is handig voor de postbode, de
pakjesbezorgers en de hulpdiensten.

HUURDERSBOND
•
•

Juridisch advies voor alle private en sociale huurders in
Vlaanderen over rechten en plichten van de (ver)huurder
Adviespunt Roeselare in het Welzijnshuis.
https://welzijnswijzer.roeselare.be/huurdersbond

HUURPREMIES
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
•

•
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Huursubsidie: Als je een bescheiden inkomen hebt en verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een
goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt, dan
kom je misschien in aanmerking voor de huursubsidie. Er zijn
nog andere voorwaarden.
www.vlaanderen.be/de-vlaamse-huursubsidie
Huurpremie: Als je al vier jaar op de wachtlijst staat voor een
sociale huurwoning, krijg je een premie die je helpt de huur
van je private huurwoning te betalen. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je automatisch een formulier.
www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremievoor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Het huwelijk vindt, vanaf juli, plaats in de Zaal der Wereldkampioenen in KOERS, Polenplein 15.
• Eén of beide partners moeten in het bevolkingsregister ingeschreven zijn van de stad waar je wil trouwen voor de wet.
• Je moet eerst trouwen voor de wet vooraleer je eventueel
voor de kerk trouwt.
• Trouwen kan op vrijdag van 9 u. tot 11.30 u. en van 14 u. tot 16
u., op zaterdag van 9.20 u. tot 11 u. Op feestdagen zijn er
geen huwelijken mogelijk.
Infogids #VANRSL
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Er mogen tot vier getuigen zijn, maar dat is niet verplicht.
Een datum reserveren voor het huwelijk kan één jaar op voorhand.

Vooraleer te kunnen huwen, moet je een huwelijksaangifte doen:
• Ten vroegste zes maanden en ten laatste 14 dagen voor het
huwelijk zelf.
• Beide partners komen daarvoor samen naar het stadhuis.
• Identiteitskaarten van beide partners meebrengen.
• Als maar één van de partners de aangifte kan doen, dan is een
instemming huwelijksaangifte van de afwezige partner nodig.
De aangifte is gratis, een trouwboekje kost 25 euro maar is niet
verplicht. Huwen op vrijdagnamiddag kost 50 euro, op zaterdagvoormiddag 100 euro.

HUWELIJKSJUBILEUM
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Ben je 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd? Dan word je een ontvangst en een kadocheque aangeboden. Enkele maanden voordien ontvang je een uitnodiging waarna je concrete afspraken
kan regelen met de dienst Burgerzaken.

I
INTEGRATIE EN INBURGERING
Agentschap Integratie en Inburgering
contactpunt Roeselare, Guido Gezellelaan 7, Roeselare,
02 701 78 70, roeselare@integratie-inburgering.be,
www.integratie-inburgering.be
• Inburgeringsprogramma voor vreemdelingen en Belgen van
vreemde herkomst: lessen Nederlands, cursus over leven in
België, begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding
en het versterken van je sociaal netwerk en participatie.
• Nederlands leren en oefenen vanaf 15 jaar: samen met jou gaat
men op zoek naar de cursus en school die het beste bij jou past.
Ken je al wat Nederlands en wil je een bewijs Nederlands behalen? Je kan inschrijven voor de taaltest Nederlands.
www.roeselare.be

•

•

Hulp aan minderjarige nieuwkomers om een geschikte
school of onthaalklas te vinden. Indien nodig leidt men je ook
toe naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Ondersteuning rond integratie van organisaties en diensten
via advies en begeleiding, vorming en publicaties. Daarnaast
biedt de dienst Sociaal tolken en vertaling ondersteuning naar
communicatie met anderstaligen en de dienst Juridische
dienstverlening naar vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht.

Centrum voor Basiseducatie
Open School, Koning Leopold I laan 20a, 8800 Roeselare,
051 20 60 60, www.basiseducatie.be/open-school-kortrijkroeselare
• In eigen tempo je kennis opfrissen en versterken: taal,
rekenen, computer of maatschappijoriëntatie.
• Cursussen op verschillende niveaus.
• Voor zowel Nederlandstaligen als anderstaligen.
ELIM Steunpunt Vluchtelingen
Gasstraat 19, Roeselare, 051 21 27 90,
elim.steunpunt@gmail.com
• Helpt vluchtelingen, asielzoekers, mensen met en zonder
papieren.
• Je kan er terecht met vragen, problemen en dossiers.
• Er is een vrouwenwerking, huiswerkklas, lessen Nederlands en
praatgroep Nederlands.
Ondersteuning vanuit het Welzijnshuis
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
• Toeleiders in diversiteit: voor nieuwkomers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. De toeleiders in diversiteit helpen hen in het Nederlands, Engels, Arabisch of
Russisch.
• Buddies voor nieuwkomers: vrijwilligers staan paraat om
anderstalige nieuwkomers de weg te wijzen in onze samenleving en hen te ondersteunen in hun integratieproces.
• Lokaal Opvanginitiatief Roeselare (LOI): huisvesting en
integrale begeleiding aan (erkende) asielzoekers.
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I-J
INNAME OPENBAAR DOMEIN
Openbaar Domein, site Delaerestraat, Delaerestraat 41,
Roeselare, 051 26 21 99, openbaardomein@roeselare.be
Elk gebruik van de openbare weg of het openbaar domein moet
worden aangevraagd:
• Het uitvoeren van werken: plaatsen container, stelling, kraan,
parkeren van (bestel)wagens, stockeren bouwmaterialen.
• Verhuizen, leveren van meubels.
• Inname door/voor nutsmaatschappij.
• Organiseren van een evenement of manifestatie zoals sportwedstrijd, wijkfeest, stoet, …
• Plaatsen van een verkoop- of publiciteitsstand (promotiestand, banner of reclamebord).
• Jaarvergunningen nutsmaatschappijen.

J
JEUGD.ROESELARE.BE
Op deze website vind je alle info voor kinderen en jongeren.

Aanvragen
• Voorzie je verkeershinder? Minstens 10 werkdagen voor
datum inname.
• Zal er geen verkeershinder zijn? Minstens 2 werkdag voor
datum inname.
• Bij voorkeur digitaal via www.roeselare.be
• Kostprijs voor openbaar domein: 0,50 euro per vierkante
meter per dag met een minimum van 5 euro per aanvraag.
Extra
• Je kan steeds signalisatie voor parkeerverbod ontlenen.
Af te halen in het Afhaalpunt Magazijn, Hoogleedsesteenweg
143, Roeselare,
Ten laatste 48 uur voor de aanvangsdatum inname plaatsen.
• Veroorzaak je verkeershinder?
Dan moet je de buurt informeren. Dat wordt in de vergunning
vermeld.
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Dienstverlening vanuit de stad
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00, vrijetijd@roeselare.be
Jeugdverenigingen
• Zo’n 3500 kinderen en jongeren zijn lid van een Roeselaarse
jeugdvereniging.
• Ondersteuning en diverse subsidiëringsmogelijkheden: werkingstoelage, projectsubsidie voor acties en projecten met een
uitzonderlijke meerwaarde, subsidie voor aankoop, bouw of
verbouwing aan jeugdwerkinfrastructuur.
• Jeugdlokalen.be: informatie, tips en regelgeving rond
jeugdlokalen.

Infogids #VANRSL

J-K
Junior Stadsdichter
• Junior stadsdichter’ is een jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor
kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.
• Doorheen het jaar duikt het winnende gedicht op in het
straatbeeld.

•

Zie Spelen en speelpleinen
Zie Zapper.roeselare.be

•

JONGEREN EN WELZIJN
JAC jongerenaanbod door CAW
Iepersestraat 47, 8800 Roeselare, www.caw.be/jac
• Voor jongeren tussen 12 en 15 jaar.
• Gratis, anoniem en vertrouwelijk.
• Voor info over alle mogelijke onderwerpen: relaties, rechten,
wetten, je goed in je vel voelen, ruzie, gezin, liefde,...
• Voor een goed gesprek:
Chatten: www.jac.be/chat
Mailen: jac@cawcentraalwestvlaanderen.be
Bellen: 0800 13 500
Jongerenaanbod ARhus #HACK

•
•

•

Jongeren van 14 tot 20 zijn welkom ongeacht wie je bent,
hoe je eruitziet of in wat je gelooft.
Je kan er met je idee, talent of goesting terecht: muziek
maken, mode creëren, games programmeren, … alles kan.
Local hero’s zorgen voor gevarieerde #HACK’s waar je gratis
aan kan deelnemen.
Je kan zelf ook experimenteren of een nieuwe #HACK
starten.
Vragen stellen, programma checken of inschrijven kan via
deniza_HACK op Instagram of via www.arhus.be/hack.

Jeugdhulp Tejo
Zie Geestelijke gezondheid

JUSTITIE
•

•
•

Vredegerecht Roeselare, Rondekomstraat 22, Roeselare, 051
26 92 20, vred.roeselare@just.fgov.be
De griffie is dagelijks open van 8.30 u. tot 12.30 u. en van
13.30 u. tot 16 u.
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roeselare, Beheerstraat 41,
Kortrijk, 056 26 98 00, roeselare.arb.griffie@just.fgov.be
De (vrede)rechter en de griffier kunnen geen advies verlenen.
Dat is hen wettelijk verboden.

Juridische bijstand - Info - Advies
• Gratis eerste advies: Iedereen kan gratis advies krijgen voor
een eenvoudig juridisch probleem, voor een doorverwijzing
of om te weten waar naartoe met een meer complex juridisch
probleem. Er is, zeker in coronatijden, een (tijdelijke) telefonische permanentie voor de gratis adviesregeling. Meer info
vind je op https://www.baliewestvlaanderen.be/waar-kan-uhiervoor-terecht-0 of via 056 29 29 33.
• Pro deo advocaat: Als je ﬁnanciële middelen beperkt zijn, kan
een pro deo advocaat jou, op kosten van de overheid of voor
een lagere vergoeding, bijstaan. Je moet hiervoor wel aan een
aantal voorwaarden voldoen.
Meer info en aanvragen bij het Bureau voor Juridische Bijstand via 050 34 97 20 of bjb@baliewestvlaanderen.be en in
het Welzijnshuis.
• Meer info bij de Balie West-Vlaanderen, Langestraat 120,
8000 Brugge, 050 33 16 80, info@baliewestvlaanderen.be,
www.baliewestvlaanderen.be
www.arhus.be/hack
www.roeselare.be
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K
•

K
KABELDISTRIBUTIE
BVBA Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Klantenzone op www.telenet.be
• Administratieve vragen over televisie, facturen, internet, …
• Verhuizing regelen.
• …
Klantendienst is bereikbaar op 015 66 66 66.
Nieuwe abonnees en vragen over bestaande abonnementen:
0800 66 046

KADASTER
Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en
bijhoudt.
Alle info via de website https://ﬁnancien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster
• Vragen over het kadastraal inkomen van je woning of grond.
• Uittreksel uit het kadaster aanvragen.
• Opzoeken kadastrale percelen.

KIND EN GEZIN
www.kindengezin.be - kind- en gezinlijn 078 150 100
Je kan er terecht voor:
• Informatie en advies over zwangerschap, voeding, opvoeding,…
• Zwangerschapspakket of brochures aanvragen.
• Vragen over kinderopvang.
• Afspraak in een consultatiebureau - boek dit steeds op
voorhand.
Consultatiebureau Roeselare: Gasthuisstraat 10
Consultatiebureau Rumbeke: Hoogstraat 98

KINDCODE OF ATTEST INKOMENSTARIEF
www.kindengezin.be
•

•

•

KIDS-ID

Bij het ophalen breng je de PIN- en PUK-codes en eventueel
de oude Kids-ID mee.

Als jouw kind naar een kinderopvang gaat waar de dagprijs
bepaald wordt door jouw inkomen, dan heb je een attest
inkomenstarief nodig.
Je kan je aanvraag doen via de website van Kind en gezin. Je
bekomt dan een uniek nummer. Dat is de kindcode waarmee
je terecht kan bij een kinderopvang waar je moet betalen
volgens je inkomen.
Meer info en hulp bij het Welzijnshuis.

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be

KINDEROPVANG

Dit is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12
jaar.
• Is geen verplichte kaart en wordt enkel op aanvraag geleverd.
• Is een geldig reisdocument binnen Europa en in de landen
waar geen internationaal paspoort verplicht is.
• Je moet samen met je kind langskomen.
• Breng een recente pasfoto met een effen witte achtergrond
mee.
• De ouder die het Kids-ID aanvraagt, brengt ook zijn/haar
identiteitskaart mee.
• Het aanmaken duurt twee à drie weken.
• Normaal tarief: gratis.
• Voor een dringende aanvraag is de kostprijs 89,90 euro.
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KIPPENPROJECT

Zie Huis van het Kind

Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•
•

Kippen zijn grote afvalverwerkers, waardoor je jaarlijks een
deel restafvalzakken kunt uitsparen.
In het voorjaar wordt de jaarlijkse kippenbedeling georganiseerd en kunnen Roeselaarse gezinnen kippen kopen.

Infogids #VANRSL

K-L
KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

•

www.klimaatswitch.be: bundelt alle info en initiatieven van de
stad rond klimaat en duurzaamheid:
•

•

•
•

•

•

AiRsL:
Initiatief voor betere lucht en een leefbare stad via luchtmeters in de stad. Loopt via wijkwerking.
Elektrische laadpalen voor wagens:
Centrumparking De Munt en de Wallenparking, in stadscentrum en de deelgemeenten. Er is een uitbreiding voorzien met
17 laadpalen met dubbele stopcontacten.
Overzicht van publieke en semipublieke laadpalen op
https://milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen
Geveltuintjes, moestuinieren, pluktuinen:
Zie Tuinen
Kraantjeswater:
Acties, tips om duurzaam om te gaan met kraantjeswater, o.a.
Join for water bij Roeselaarse gezinnen.
Restorestjes:
Restaurants geven het overschot van je maaltijd mee naar
huis. Vraag een restodoosje of bied je eigen overschotdoos
aan.
RSL Boomt:
Via verschillende acties wil de stad méér bomen aanplanten
in tuinen, bossen en stadsprojecten. Dit zijn boomplantacties,
boombonnen voor wie iets te vieren heeft, boompakketten, …
In totaal 100 000 extra bomen tegen 2025.

•

•

Sharepair:
Via verschillende acties wordt het herstellen van producten
gestimuleerd en ondersteund. Neem eens deel aan een repair
café, deel je herstel skills met anderen, ontdek het digitaal
herstelplatform repairconnects.org of vind professionele
herstellers in de buurt.
Warmtenet:
Het Roeselaars warmtenet brengt restwarmte van de verbrandingsoven tot in wijken, scholen, sportinfrastructuur,
bedrijven en ziekenhuizen. www.mirom.be
Zonnekaart:
Ga na in welke mate jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.

KRINGWINKEL
RSL Op Post, Brugsesteenweg 44, Roeselare, 051 24 49 14,
info@dekringwinkelmidwest.be,
www.dekringwinkelmidwest.be
•
•
•
•
•
•
•

Inzamelen van herbruikbare goederen: meubelen, kledij voor
groot en klein, huisraad, boeken, elektro, speelgoed, ﬁetsen, …
Goederen worden dan te koop aangeboden.
De opbrengst investeert men in sociale tewerkstelling in de
regio.
Je kan de goederen zelf brengen tijdens de openingstijden
(van maandag tot en met zaterdag van 10 u. tot 17.30 u.
Goederen die te groot zijn en je niet zelf kan brengen, kan je
laten ophalen. Maak een afspraak via 051 24 49 14
Ecocafé: lunchcafé en tearoom in de Kringwinkel: lekker, vers
en op maat van iedereen.
Zie ook Eco-velo en RSL Op Post

L
LANDBOUW
Economie, site Delaerestraat, Delaerestraat 41, 051 26 23 36,
economie@roeselare.be
Voor info en ondersteuning bij vragen rond landbouw:
•

www.roeselare.be

Glastuinbouwzone: zone van zo’n 20 ha voor grootschalige
glastuinbouw waarbij de terreinen uitgerust zijn met restwarmte van MIROM verbrandingsoven.
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L
•

•
•

Modder op de weg: preventiecampagne zet mogelijk slipgevaar op de openbare weg door modder van landbouwvoertuigen in de kijker. Er worden waarschuwingsborden te
koop aangeboden in het magazijn van STAT, Hoogleedsesteenweg 143, Roeselare.
Schattingscommissie: vaststellen van schade door weeromstandigheden bij land- en tuinbouwers.
Subsidies voor groenbemesting.

LEEFLOON
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
•
•
•

Heb je geen inkomen of is je inkomen minder dan het leefloon, dan kan je een leeﬂoon aanvragen.
Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen: meerderjarig
zijn, in België verblijven, werkbereid zijn, …
Als leeﬂoner kan je hulp krijgen bij het zoeken naar een passende opleiding of tewerkstelling.

LEVENSBESCHOUWINGEN
Evangelische Christengemeente Roeselare
Henri Horriestraat 38, Roeselare,
https://ecv-roeselare.webnode.be
Huis van de Mens, Vrijzinnig Humanistisch
Godshuislaan 94, Roeselare, 051 26 28 20,
roeselare@demens.nu, www.demens.nu
Islamitische erediensten
Moskee El-Nour, Spinnerstraat 6a, Roeselare
welkom@roeselaarsemoskee.be
Katholieke erediensten
www.kerknet.be
De Roeselaarse katholieke kerken behoren tot het decanaat
Roeselare-Izegem. Meer info bij de dekenij, Vrouwenstraat 2,
051 20 09 04

Pinkstergemeente De roepstem
Bollenstraat 21B, Roeselare, 051 25 13 72, deroepstem.org
Protestantse erediensten
Geuzentempel, Jan Mahieustraat 21, Roeselare,
protestantsekerkroeselare.be

LOKAAL MONDIAAL BELEID
Beleidsontwikkeling Mens, 051 26 24 50,
beleidsontwikkelingmens@roeselare.be
Stedenband Dogbo
www.dogbo.roeselare.be
Sinds 2010 heeft Roeselare een stedenband met Dogbo in het
Afrikaanse land Benin. Een stedenband betekent:
• Uitwisselen van kennis en ervaring.
• Samenwerking rond gemeenschappelijk gekozen thema’s
zoals geboorteregistratie, de markt, cultuur, …
Roeselare wil de stedenband ook een ‘gezicht’ geven in de stad
via onder meer:
• Espace Dogbo: een rust- en ontmoetingsplek in het stadspark.
• Het kleuterpakket ‘Doe de Do, duurzaam omgaan met water’
te ontlenen in het Vrijetijdspunt, ARhus en het Wereldhuis.
Uitgewerkte lessen voor lagere schoolkinderen over gebruik
van water in Dogbo te downloaden via www.roeselare.be
Subsidies
• Subsidie voor Noord-Zuid- en mensenrechtenverenigingen
die inspanningen doen om het Zuiden dichter bij de burger te
brengen.
• Subsidies voor initiatieven in het Zuiden die ondersteunen en
versterken en door de provincie goedgekeurd werden.
e aanvraag gebeurt via de provincie:
https://www.west-vlaanderen.be/subsidies/projecten-hetzuiden

Orthodoxe erediensten
Loodwitstraat 28, Kortrijk, www.heiligeamandus.be

www.roeselare.be
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M
MELDINGEN STAD ROESELARE : 1788

M
MANTELZORG
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be
Het mantelzorgcafé De Mantelare wordt meerdere keren per jaar
georganiseerd en brengt mantelzorgers bijeen
• om na te denken, bij te leren, te ontspannen en mensen te
leren kennen die de situatie begrijpen.
• Gratis en zonder inschrijven.
Via de nieuwsbrief Mantelzorg blijf je op de hoogte van de mantelzorgcafés, ontvang je nuttige weetjes en lees je getuigenissen
en verhalen. Inschrijven via www.roeselare.be

Gratis bellen naar 1788
Online via www.1788.be
E-mailen naar 1788@roeselare.be

MANTELZORGPREMIE
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
•

•
•

Een stadstoelage voor de mantelzorger als erkenning en
waardering voor de vrijwillige zorg voor een zorgbehoevende
persoon uit de directe omgeving.
De zorgbehoevende moet het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen en niet in een voorziening wonen.
Formulier te bekomen in het Welzijnshuis of op
https://welzijnswijzer.roeselare.be/premie-voor-mantelzorgers

•

•

Voor meldingen in verband met het openbaar domein:
gebreken aan wegen, verkeersborden, onderhoud van groen,
zwerfvuil, …
Voor algemene vragen over de stadsdiensten: openingstijden,
maken van een afspraak, klachten over dienstverlening,
suggesties.

MILIEUVERGUNNINGEN
Zie Omgevingsvergunningen

MARKTEN
Economie, site Delaerestraat, Delaerestraat 41, Roeselare,
051 26 23 36, economie@roeselare.be
Wekelijkse marktdag: dinsdagvoormiddag op de Grote Markt,
Polenplein, Botermarkt en in de Noordstraat
• Abonnementen aanvragen bij de dienst Economie.
• Occasionele plaatsen aanvragen bij de plaatsmeester op de
markt.
Lokaalmarkt, de Coninckplein 3, Roeselare, 0485 84 61 19,
lotte@lokaalmarkt.be, www.lokaalmarkt.be
• Iedere vrijdag van 14 u. tot 19 u.
• Boerenmarkt met aanbod superverse producten van lokale
boeren: zuivel, brood, vis, bloemen, chocolade, drank, (seizoensgebonden) fruit en groenten. Ook kinderatelier en bar.
1 mei: feestmarkt in de namiddag met jonge marktkramers.
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MIROM
Milieuzorg Roeselare en Menen, Oostnieuwkerksesteenweg
121, Roeselare, 051 26 03 50, info@mirom.be, www.mirom.be
•
•
•
•
•

Staat in voor het ophalen en verwerken van huisvuil.
Beschikt over een verbrandingsinstallatie met warmterecuperatie.
Staat in voor het ledigen en het net houden van de glasbollen.
Staat in voor de afvoer van de containers op de recyclageparken.
Hier kan je terecht voor de afvoer van groot grof vuil, grote
hoeveelheden groenafval en grote hoeveelheid gebonden
asbestplaten.

Infogids #VANRSL

M
MOOIMAKERS

Dienstencentra
Motena heeft vier dienstencentra met een activiteiten- en dienstenaanbod voor senioren om hen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten functioneren.
Zie Dienstencentra
KIDZ Kinderopvang
051 80 53 00, info@kidz.be
• Opvang voor baby’s en peuters (0-3 jaar).
• Opvang voor lagere schoolkinderen (3-12 jaar).
• Gespecialiseerde opvang Tip-Toe.
• Slaapklasje.
• Opvang bij onthaalouders.
KOTEE
Zie Thuisverpleging en thuishulp
Therapeutisch Zorgpunt N
Zie Geestelijke gezondheid
Woonzorgcentra - Assistentiewoningen
Zie Woonzorgcentra
Zie Assistentiewoningen

MUSEA
Visit Roeselare, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
visit@roeselare.be, visitroeselare.be
•
•
Leefmilieu en water, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be,
net.roeselare.be
•

•

Mooimakers steken hun handen uit de mouwen tegen zwerfvuil door een stukje grond dat hen toegewezen wordt, éénmalig of langer tijd netjes te houden. Dat kan een stukje straat,
een park of een buurt zijn. In sommige buurten klaart een
team van buren of vrienden de klus.
Ook meedoen? Geef je naam op via 1788.

MOTENA

Groepsbezoeken boeken via Visit Roeselare.
Zomerse zondagen: tijdens de zomer zijn er rondleidingen
voor individuele bezoekers in de musea die tijdens het jaar
enkel in groep te bezoeken zijn.

Brouwerij Rodenbach
Spanjestraat 133, Roeselare, 051 27 27 00
• Info en bezoek boeken via cheers.rodenbach.be
De Charmante koffiepot
Processiestraat 29, Roeselare
• Privéverzameling van meer dan 1 300 koffiekannen, elk met
hun eigen verhaal.
• Vraag een individueel bezoek aan bij Vera via 0496 49 85 47,
bomadegryver@telenet.be

Motena, Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, 051 80 52 00,
info@motena.be, www.motena.be
www.roeselare.be
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M
Handtassenmuseum
Koning Albert I-laan 149, Roeselare, 0475 52 47 23,
moniquelepla@gmail.com
• Open iedere maandag van 14 u. tot 17 u.
• Privécollectie van Delvaux-handtassen van voor 1989

KOERS. Museum van de Wielersport

Kasteel van Rumbeke
Moorseelsesteenweg 2, Roeselare, 051 22 60 60,
visit@roeselare.be
• Kasteel: enkel groepsbezoeken en op afspraak.
• Tijdelijke tentoonstelling in koetshuis zijn meestal ook
individueel te bezoeken.
• Dateert uit de negende eeuw en is een van de oudste renaissancekastelen in België.
Kazandmolen
Mandellaan 548, Roeselare, 051 20 12 77,
info@molensjoye.be, www.molensjoye.be
• Enkel groepsbezoeken en op afspraak
• Enige molen op grondgebied Roeselare. Aanvankelijk een
houten molen uit 1773 om olie te stampen. Na een brand in
1810 werd de molen in baksteen herbouwd. De laatste
renovatie gaf de molen zijn oorspronkelijke uitzicht terug.
Klein Seminarie
Zuidstraat 27, Roeselare, 051 26 47 26,
kleinseminarie@sint-michiel.be,
www.erfgoedkleinseminarie.be
• Het Klein Seminarie stelt zijn schoolpoorten open voor
groepen.
• Verkenning van waardevol erfgoed: oudste delen van het
college en onder andere de kerk, het augustijnensalon en de
chambrettes.
• Kennismaking met college als bakermat van de Vlaamse
Beweging: leven en werk van Guido Gezelle, Hugo Verriest,
Albrecht Rodenbach en Constant Lievens die er allen school
liepen of les gaven.
Klokkentorenmuseum
Sint-Michielsplein, Roeselare, 051 26 24 00, visit@roeselare.be
• Enkel in groep en op afspraak te bezoeken.
• Beklimming van 256 trappen van de Sint-Michielstoren levert
een mooi zicht op de Kemmelberg, Ijzertoren en Kluisberg.

•

•
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Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
koersmuseum@roeselare.be, koersmusueum.be
Museum over de geschiedenis van de ﬁets en het wielrennen
met uitzonderlijke trofeeën, getuigenissen van ﬁetsfanaten,
authentieke koersﬁetsen, beklijvende actiebeelden, interactieve zuilen en heel wat wielercollectiestukken.
Ook ﬁetsverhuur. Je reserveert best op voorhand bij Toerisme
Roeselare.
Infogids #VANRSL

M-N
•
•

Uitrusten kan in de museumtuin of in het KOERSkaffee.
Gratis toegang voor Roeselarenaars op vertoon van hun
identiteitskaart.

•
•

Sint-Michielskerk
Sint-Michielsplein, Roeselare, 051 26 24 00, visit@roeselare.be
• Enkel in groep en op afspraak te bezoeken.
• De Sint-Michielskerk is zeker en vast een bezoekje waard. Het
orgel, in de rechter dwarsarm, is een van de grootste van
West-Vlaanderen. In de kerk hangen veel schilderijen en grote
namen uit de geschiedenis.
Michels Filmmuseum
Gladiolenstraat 15, Roeselare, 0495 80 52 58,
michiel.remaut@telenet.be, www.michelsﬁlmmuseum.be
• Enkel groepsbezoeken en op afspraak.
• Privémuseum van een ﬁlmliefhebber pur sang met een knus
bioscoopzaaltje tussen meer dan 1900 gerestaureerde
camera’s en projectoren.
Muze’um L
Bergstraat 23, Roeselare, mail@muzeuml.be,
www.muzeuml.be
• Outdoor site en patio iedere dag van 11 u. tot 17 u. open
Indoor in situ kunst open op zondag van 14 u. tot 17 u.
• Groepsbezoeken op afspraak.
• Hedendaags museum op de lichtmeridiaan. Muze’um Licht en
Landschap is een concept dat door het spel van zonnelicht en
schaduw al een kunstwerk op zich is.
• Ieder seizoen richt een andere kunstenaar de ruimte in, wat
telkens leidt tot een nieuwe beleving van licht en ruimte.

N
NAAMSWIJZIGING

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Familienamen en voornamen kan je enkel veranderen als er
grondige redenen voor bestaan.
• Breng steeds je identiteitskaart mee.
• Bij een voornaamswijziging moet een verzoekschrift tot voornaamswijziging ingevuld worden.
• De procedure voor een voornaamswijziging is gratis.
• Bij verandering van familienaam dien je eerst een gemotiveerde aanvraag in bij de Federale Overheidsdienst Justitie,
dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
Meer info: www.justitie.belgium.be

NIEUWE INWONERS

Politiemuseum
Kwadestraat 159a/b, Roeselare, 051 26 24 00,
visit@roeselare.be
• Enkel groepsbezoeken en op afspraak.
• Uniformen, wapens en foto’s van 1930 tot nu.

•
•

Protestantse kerk
Jan Mahieustraat 21, Roeselare, 051 26 24 00,
visit@roeselare.be
• Enkel groepsbezoeken en op afspraak.
• In de Geuzentempel bevindt zich een uniek orgel uit bamboe
met 508 pijpen.

•

Wielerpiste Defraeye-Sercu
Kwadestraat 13, Roeselare, 0486 34 88 32,
www.defraeye-sercu.be

•

www.roeselare.be

Enkel groepsbezoeken en op afspraak.
Rumbeeks tourwinnaar Odiel Defraeye richtte na de Tweede
Wereldoorlog een wielerpiste op in Rumbeke. Gerenoveerd in
2011 blijft de wielerpiste een aantrekkingspool voor jonge
wielertalenten, wielerliefhebbers, wedstrijdorganisatoren en
toeristen.

Communicatie, 051 26 24 70, communicatie@roeselare.be
Infopakket bij inschrijven bij dienst Burgerzaken.
Ontvangstmomenten in het stadhuis via schriftelijke uitnodiging op naam.

NIEUWSBRIEVEN

•

Communicatie, 051 26 24 70, communicatie@roeselare.be
Algemene nieuwsbrief: blijf wekelijks op de hoogte van
nieuwtjes en activiteiten.
Themanieuwsbrieven: Buurten, Cultuur, Economie, Mantelzorg, Noord-Zuid, Onderwijs, Senioren, Sport, Toerisme,
Vacatures bij stad Roeselare, Klimaatswitch, Organisatoren,
RSL Op Post, Verenigingen, nieuw Stadhuis en Welzijnshuis.
Via www.roeselare.be kan je je abonneren op de digitale
nieuwsbrieven.
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NUTSVOORZIENINGEN
Zie De Watergroep
Zie Gas en elektriciteit
Zie Kabeldistributie
Voordeel tarieven
• Voor elektriciteit en aardgas en voor water wordt er normaal
automatisch een sociaal tarief toegekend als je daarvoor in
aanmerking komt.
• Onder bepaalde voorwaarden kan je genieten van een sociaal
telefoontarief. Dat moet je zelf aanvragen bij je telefoonoperator.
• Voorwaarden en info op www.vlaanderen.be
• Info en hulp bij aanvragen: Welzijnshuis.

O

•

•

•

Milieuvergunningen
Site Delaerestraat, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare,
051 26 22 96, milieuvergunningen@roeselare.be
Meer info? Of hulp nodig? Maak steeds een afspraak.
•

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Sinds 2017 werd de omgevingsvergunning ingevoerd. Die vergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.
Soms heb je enkel een omgevingsvergunning nodig voor één aspect, bijvoorbeeld enkel voor stedenbouwkundige handelingen.
In sommige gevallen heb je daarnaast ook een omgevingsvergunning voor milieu (de zogenaamde ingedeelde inrichtingen of
activiteiten) nodig. In dat geval worden beide vergunningen geïntegreerd in één vergunning en is er sprake van een ‘gemengde’
omgevingsvergunning. Ook andere combinaties zijn mogelijk.
Stedenbouw en verkavelingen
Site Delaerestraat, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare,
051 26 23 00, stedenbouw@roeselare.be
Meer info? Of hulp nodig? Maak steeds een afspraak.
•

•

Je hebt onder meer een omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van
gronden) nodig als je gaat bouwen, verbouwen, slopen,
graven, verkavelen, bomen rooien, reclameborden en afsluitingen plaatst.
Voor een aantal kleine werken is er geen vergunning nodig en

www.roeselare.be

is het voldoende om het te melden aan de dienst Stedenbouw. In een bepaald aantal gevallen is zelfs niets nodig en is
de aanvraag bijgevolg vrijgesteld van vergunning.
Op www.ruimtevlaanderen.be kun je nagaan of je een vergunning nodig hebt. Toets je vraag steeds af met de dienst
Stedenbouw.
Werk je met een architect? Dan vraagt de architect de omgevingsvergunning aan. Heb je geen architect nodig? Vraag de
vergunning zelf aan via www.omgevingsloket.be. Je vindt er
ook een handleiding en nuttige informatie.
Het team Omgevingsvergunningen is ook bereikbaar om
klachten over eventuele bouwovertredingen of -inbreuken op
te volgen en te behandelen in samenspraak met de cel Omgeving van de politie RIHO en met de bouwinspectie Brugge.

•

•
•

•

Je hebt een omgevingsvergunning milieu (klasse 1 of klasse 2)
of een omgevingsmelding milieu (klasse 3) nodig als je een
activiteit of inrichting wil uitbaten of exploiteren die is opgenomen in de indelingslijst van Vlarem.
https://navigator.emis.vito.be (kies Vlarem II bijlagen - bijlage
1) Dit kan gaan over het uitbaten van een houtschrijnwerkerij,
een muziekcafé, een garagewerkplaats, een metaalbewerkend bedrijf, een afvalverwerkend bedrijf. Ook particulieren
kunnen verplicht zijn om een dossier in te dienen bijvoorbeeld bij de opslag van propaangas in een tank.
Dossiers worden eveneens via www.omgevingsloket.be ingediend. Professionelen stellen zelfstandig hun dossier samen
(eventueel na een woordje uitleg) of doen beroep op een
milieuadviesbureau. Voor particulieren is er ondersteuning op
maat.
Aﬂevering van muziekvergunningen. Aanvragen verlopen via
het evenementenloket https://evenementen.roeselare.be
Opvolging van milieu-gerelateerde hinder afkomstig van
onder meer bedrijven, horecazaken,… Het team wordt hierin
bijgestaan door de cel Omgeving van Politiezone RIHO
alsook de Vlaamse Omgevingsinspectie die bevoegd is voor
het toezicht bij de klasse-1-bedrijven die worden vergund
door de provincie.
Hulp bij vragen over bodemverontreiniging. Het team helpt je
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O
op weg en stemt eventueel af met de bevoegde Vlaamse
overheid (OVAM).

•

ONDERNEMEN
Economie, site Delaerestraat, Delaerestraat 41,
8800 Roeselare, 051 26 23 36, economie@roeselare.be

•
•

Bedrijventerreinen
• Roeselare beschikt over een aantal gunstig gelegen en goed
aangelegde bedrijventerreinen.
• Recent werd een glastuinbouwzone ontwikkeld langs de R32
die verwarmd wordt met de restwarmte van de verbrandingsoven.
• www.bizlocator.be is een online platform voor bedrijfsvastgoed dat aanbieders van bedrijfsvastgoed en ondernemers
die naar een geschikte bedrijfslocatie bij elkaar brengt.
Informatie
• Infopunt voor ondernemers (starter, zelfstandige of bedrijfsleider) met diverse vragen die betrekking hebben tot onze
stad: ruimtelijke planning, stedenbouwkundige aanvragen,
milieu- of socio-economische vergunningen,…
• Info over beschikbare industriegrond of een leegstaand
bedrijfspand? Je kan hiervoor ook terecht bij de West-Vlaamse
Intercommunale via www.wvi.be
• Brochures - aan te vragen via www.roeselare.be
Startersbrochure
Plan Roeselare Ondernemen
Bedrijvengids
Kernplan en aquisitiefolder
Kroegenkaart
Ondersteuning
• SHOP #VANRSL: toelage voor ondernemers die in een handelspand, al dan niet in het kernwinkelgebied, willen investeren.
Er zijn verschillende formules: nieuwe winkel, verhuizing van
winkel, twee panden samenbrengen, functiewijziging.
• Proef #VANRSL: Je wil als jonge starter of creatieve ondernemer jouw (winkel) concept uittesten. Dan kan je op een
laagdrempelige manier een pop-up winkel starten in het
kernwinkelgebied.

www.roeselare.be

De geziene vitrine: Creatieve ondernemers, bedrijven of verenigingen kunnen via de database van De Geziene Vitrine een
etalageruimte invullen van een leegstaand pand in het kernwinkelgebied.
Hinderpremie: als compensatie tijdens openbare werken die
de toegang tot jouw zaak bemoeilijken.
Startersubsidie: onder de vorm van opleidingen te volgen bij
POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij).

Samenwerkingen
• Werkt nauw samen met het Centrummanagement voor de
organisatie van de grote commerciële activiteiten binnen de
stad. Het Centrummanagement is een strategische denk- en
adviesgroep rond het centrumgebeuren met vertegenwoordigers van Unizo, LVZ, vzw Centrumstraten en hoofdsponsors,
een afgevaardigde per centrumstraat en een vertegenwoordiger van de stad. www. centrumroeselare.be
• Samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI)
en Ondernemerscentrum Roeselare.
• www.talentvoorwerk.roeselare.be brengt ondernemers en
werkzoekenden samen met aanbod en vraag voor tewerkstelling in Roeselare. Een nauwe samenwerking met de VDAB.
&
Vergunningen
• Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten
• Horecavergunningen
• Terrasvergunningen
• Uitbatingsvergunningen voor nacht- en belwinkels
• Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV)
• Aanvraag van een bestuurderspas
• Vergunning voor ambulante handel en leurkaarten
• Aanvragen occasionele verkoop
• Standplaats op markt of kermis
• Vergunning van publiborden en koopwaren

Zie Landbouw
Zie Markten
Zie Winkelen in Roeselare
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ONDERWIJS

In Roeselare zijn alle vormen van onderwijs aanwezig: gewoon
en buitengewoon basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding. Daarnaast zijn er
heel wat actoren die vorming aanbieden in de stad, al dan niet
met erkende studiebewijzen.
Een overzicht van scholen in Roeselare vind je op
www.onderwijskiezer.be.
Onderwijsinstellingen
In Roeselare zijn volgende scholengroepen of samenwerkingsverbanden van scholen:
• Stedelijk Basisonderwijs (vrij basisonderwijs)
Botermarkt 2, 051 26 21 11, stedelijkonderwijs@roeselare.be,
sbsroeselare.be
• Go! Scholengroep 26 (gemeenschapsonderwijs: basisonderwijs, secundair onderwijs en volwassenenonderwijs)
Hugo Verrieststraat 68, 051 26 75 50, diter.denbaes@gr26.be,
scholengeroep26.be
• Scholengroep Arkorum (Katholiek basisonderwijs)
Kattentraat 33, 051/62 12 12, francis.devolder@arkorum.be,
arkorum.net
• Scholengroep Sint-Michiel (Katholiek secundair onderwijs)
Kattenstraat 33, 051 62 12 00, info@sint-michiel.be,
sint-michiel.be
www.roeselare.be

Aanmelden en inschrijven
• Aanmelden in het regulier basisonderwijs
Het basisonderwijs bestaat uit kleuteronderwijs (2,5 jaar tot 6
jaar) en lager onderwijs (6 jaar tot 12 jaar). Er is een schoolplicht vanaf 5 jaar. De scholen voor gewoon basisonderwijs
organiseren de inschrijvingen via een aanmeldingssysteem.
Je moet je kind eerst aanmelden voor het kan ingeschreven
worden.
- Via www.kieseenschoolinroeselare.be.
- Voor nieuwe leerlingen (kleuters voor het eerst naar
school of voor wie naar een nieuwe kleuter- of lager
school gaat).
- Nieuwe leerlingen die een broer of zus hebben in de
school, of kinderen van personeelseden moeten zich ook
aanmelden, maar krijgen voorrang.
- Aanmelden gebeurt in maart, je ontvangt een bewijs.
- Eind april ontvang je een brief.
- In de loop van de maand mei ga je dan inschrijven in de
school.
• Inschrijven in regulier secundair onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs of een vormingsinstelling
In het secundair onderwijs (vanaf 12 jaar) of het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en bij vormingsinstellingen kun je
je rechtstreeks inschrijven. Neem contact op met de onderwijsinstelling of het opleidingscentrum naar keuze om je in te
schrijven of te informeren naar de inschrijvingsvoorwaarden.
• Registreren in het buitengewoon onderwijs
Om te starten in het buitengewoon onderwijs heb je een inschrijvingsverslag van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) nodig.
Na doorverwijzing van het CLB kan je zelf een onderwijsinstelling kiezen, die tegemoet komt aan de noden of behoeften van jouw kind. Sommige instellingen hebben beperkte
plaatsen. Zij werken met een inschrijvingsprocedure (inschrijvingen in chronologische volgorde tijdens een bepaalde
inschrijvingsperiode) of met een aanmeldingsprocedure (verdeling van vrije plaatsen onder de personen die aangemeld
zijn, op basis van diverse criteria.). Neem contact op met het
CLB of de instelling om informatie in te winnen over de manier van inschrijven.
In Roeselare werken Onze Jeugd en Sint-Idesbald met een
aanmeldingsprocedure. Voor deze instellingen dien je je eerst
aan te melden. Als je een plaats toegekend kreeg, kan je je inschrijven.
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Op zoek naar een gepaste opleiding?
De Leerwinkel Roeselare, Hugo Verrieststraat 4 en Guido
Gezellelaan 7, 0470 09 77 15, kelly.lebon@huisvanhetleren.be,
leerwestbe.webhosting.be
De Leerwinkel is een dienst waar volwassenen (vanaf 18 jaar) gratis terecht kunnen met vragen over opleidingen en studiekeuze.
VDAB
Zie VDAB

NMBS - www.nmbs.be
Stationsgebouw, Stationsplein, Roeselare
Senior Ticket NMBS
• Voordelige tickets voor reizigers vanaf 65 jaar
• Heen-en terugreis in België op dezelfde dag (weekdag vanaf
9 u. - weekend geen uur beperking).
• Te koop via www.belgiantrain.be of in een station.

OPENBARE TOILETTEN
OPENBAAR VERVOER
De Lijn - www.delijn.be
Lijnwinkel, Ardooisesteenweg 20, Roeselare
Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 u. tot 16 u.
Zaterdag van 10 u. tot 16 u.
• Info over abonnementen, kaarten, dienstregelingen en reiswegen.
Buzzy Pazz
• Abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met
24 jaar bij De Lijn.
• De stad voorziet een ﬁnanciële tussenkomst van 50% bij de
aankoop van zo’n Buzzy Pazz voor de bewoners. Dit wordt
automatisch verrekend bij aankoop van een Buzzy Pazz. Meer
info www.delijn.be
Omnipas 65+
• Jaarabonnement aan verminderd tarief voor onbeperkt reizen
met bus en tram van De Lijn.
• Voor senioren vanaf 65 jaar.
Wie inkomensgarantie voor ouderen of het statuut Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds heeft, krijgt
een nog voordeliger tarief.
• Te koop online via www.delijn.be of in de Lijnwinkel.
Omnipas:
• Gratis jaarabonnement voor onbeperkt reizen met bus en
tram van De Lijn.
• Voor wie een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming of Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood ontvangt, of bij Vlaams Agentschap voor Personen met
een Beperking ingeschreven is.

www.roeselare.be
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Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be
www.hogenood.nu: vind snel het dichtstbijzijnde toegankelijke toilet in Roeselare. Je kan de app gratis downloaden op je
smartphone.
Stomavriendelijke stad: in heel wat openbare toiletten zijn
vuilbakjes in de mannentoiletten zodat mannelijke stomapatiënten ook hun opvangmateriaal kunnen deponeren.

ORGAANDONATIE

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Orgaandonor ben je in België in principe automatisch. Je kan je
laten registreren om je familie van een pijnlijke beslissing te
behoeden bij overlijden.
• Je kan je online registreren. Na verwerking ontvang je per mail
een attest van jouw registratie.
• Kom je liever langs, breng dan je identiteitskaart mee.
• Je moet minstens 12 jaar zijn.
• Je kan ook verzet tegen orgaandonatie laten registreren.
• Gratis.
• Registeren kan online via www.mijngezondheid.be of na
afspraak op de dienst Burgerzaken.

OVERLIJDEN
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Elk overlijden moet aangegeven worden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
Wie te verwittigen bij een overlijden?
• Een dokter die de vaststelling doet en een medisch attest
opstelt.
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Een begrafenisondernemer voor de opvolging van de praktisch zaken. Eventueel een bediener van de eredienst.
De dienst Burgerzaken voor de aangifte.

Wat meebrengen bij de aangifte?
In de praktijk regelt de begrafenisondernemer de aangifte op het
stadhuis. Zij kunnen dat digitaal via het e-loket.
• Overlijdensattest van de dokter.
• Identiteitskaart, trouwboekje en eventueel rijbewijs van de
overledene.
• Laatste wilsbeschikking van de overledene.
• De aangifte is gratis.
Laatste wilsbeschikking
Via een formulier kan je aangeven wat er met jouw lichaam dient
te gebeuren na jouw overlijden:
• Traditionele begrafenis of crematie.
• Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid mag gebeuren.
• Jouw laatste rustplaats (enkel in het Vlaams Gewest).
• Breng je identiteitskaart mee.
• De registratie is gratis.
Wie breng je op de hoogte van het overlijden?
Denk eraan om de volgende personen of instellingen op de
hoogte te brengen
• Bank
• Notaris
• Verzekeringsmaatschappij
• Ziekenfonds
• Pensioendienst
• Belastingen
• Huiseigenaar
• Watermaatschappij
• Leverancier gas en elektriciteit
Attest van erfopvolging of akte van bekendheid?
Om de tegoeden en rekening van een overledene te deblokkeren
is een akte van bekendheid of attest van erfopvolging nodig. De
notaris kan je adviseren wat in jouw geval nodig is. Een akte van
bekendheid wordt door notaris afgeleverd. Een attest van erfopvolging door het registratiekantoor in Kortrijk (Hoveniersstraat 31,
02 57 20 825).
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Euthanasie
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval hij zijn wil niet meer kan uiten, een schriftelijke verklaring aﬂeggen dat een arts euthanasie toepast. De
uitdrukkelijke wens om je leven te beëindigen kan je laten registreren in het stadhuis met een wilsverklaring inzake euthanasie.
De wilsverklaring is onbeperkt geldig als deze werd opgesteld na
2 april 2020.
Heb je hulp nodig bij het opstellen van de wilsverklaring, neem
dan contact op met
• Algemene dienstverlening: De Mantel, Handelsstraat 1,
Roeselare, elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 9 u. tot
11.30 u.
• Medisch advies levenseinde: 0471 83 90 10

P
PALLIATIEVE ZORG/PALLIATIEVE THUISZORG
Netwerk Palliatieve zorg De Mantel vzw, Handelsstraat 1a,
8800 Roeselare, 051 24 83 85, info@demantel.net,
www.demantel.net
Palliatieve zorg staat in voor de begeleiding van ernstig zieke
mensen waar genezing niet meer mogelijk is en streeft naar
optimaal comfort in de laatste levensfase. Palliatieve zorg is er
voor iedereen, thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis.
De Mantel zet zich in voor palliatieve patiënten in de thuissituatie.
Het is van groot belang De Mantel vroeg genoeg in te schakelen
om thuis met patiënt en zijn/haar familie rustig op weg te kunnen
gaan.
Zij staan centraal in het zorggebeuren maar blijven omringd door
hun vertrouwde professionele hulpverleners.
De Mantel werkt heel nauw samen met de thuiszorgdiensten en
de huisarts. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt om een thuisbegeleiding van De Mantel op te starten.

Infogids #VANRSL

P
PARKEREN
Parkeerbeleid
Parkeren en mobiliteit gaan hand in hand:
• Parkeerdruk beperken door een vlotte rotatie doorheen de
beschikbare plaatsen.
• Parkeren op piekmomenten makkelijker maken.
• Wonen, werken en winkelen aangenaam maken voor
iedereen die met de wagen ter plaatse komt.
Parkeren in Roeselare
Er zijn drie parkeergarages waar je tegen betaling kan parkeren
(eerste uur gratis):
• Parking De Munt, Henri Horriestraat 29.
• Wallenparking, Wallenstraat 49.
• Parking Ooststraat - Station, via de Beversesteenweg of via de
Jules Lagaelaan.
Ook op de Moermanparking, ingang via Cichoreistraat, is het
betalend parkeren.
Lekker lang parkeren
• Iedere zaterdag gunsttarief 1 euro voor 4 uur parkeren tussen
12 u. en 20 u.
• In parkeergarages en op de Moermanparking.
Op straat parkeren

•

Shop & go: gratis parkeerplaatsen aangeduid met een volle
rode lijn waar je maximum een half uur mag staan zonder
parkeerschijf of parkeerticket om bijvoorbeeld een snelle
boodschap te doen.

www.roeselare.be

•

•
•

Parkeermeters: betalend parkeren tussen 9 u. en 18 u. met
het eerste kwartier gratis. Ook tussen 12.30 u. en 13.30 u. is
parkeren in alle zones gratis.
Ook betalen via app en sms mogelijk.
Blauwe zone: van maandag tot en met zaterdag van 9 u. tot
18 u. - meestal maximum 2 uur parkeren met blauwe kaart, op
O.L.V.-markt en op de parking aan De Spil mag je tot 4 uur
staan.

Parkingshop N.V Parkeren
Henri Horriestraat 29, Roeselare, 051 14 01 70,
www.parkeren.be/roeselare
Te voet bereikbaar via plein De Munt, lift bibliotheek naar -1.
Open van maandag tot en met vrijdag: 9 u.- 12.30 u. + 13.30 u. 17.30 u.
Op donderdag: avondopening tot 20 u.
Op zaterdag: 9 u. - 12.30 u.
• Om je parkeerretributie te betalen
• Voor informatie over en aanvraag van een bewonerskaart en
abonnement
• Voor klachten ivm parkeren
Parkeerkaart voor bewoners
• Aanvragen bij NV Parkeren in de parkeershop in de H. Horriestraat 29 of online via www.parkeren.be/roeselare
• Bewonerskaart om te parkeren op vrije parkeerplaatsen in
jouw buurt waar het betalend parkeren of blauwe zone is.
• Eén bewonerskaart per jaar is gratis, een tweede kost 100
euro of 50 euro voor zes maanden. Voorwaarde is dat je ingeschreven bent in het Roeselaars bevolkingsregister op het
adres waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.
• Tweede verblijvers betalen 100 euro per jaar voor een
bewonerskaart.
Parkeerkaart voor personen met een beperking
• Aanvragen in het Welzijnshuis of bij jouw ziekenfonds of
de FOD Sociale zekerheid.
• Voor wie minder mobiel is door gezondheidsproblemen.
• Te gebruiken op de voorbehouden blauwe plaatsen, aangeduid met het symbool op de grond of op een bord.
• In Roeselare mag je met de kaart langs de openbare weg gratis en onbeperkt in de tijd parkeren. Let wel op de rode de
shop & go-plaatsen max. 30 minuten.
51

P
Parkeerkaart voor zorgverleners
• Aanvragen bij NV Parkeren in de parkeershop in de H. Horriestraat 29 of online via www.parkeren.be/roeselare
• Parkeerabonnement voor zorgverleners die in Roeselare
werken.
• Om mee te parkeren in betalende en blauwe zone.
• Voor huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten, dierenartsen.
• Kost 50 euro per jaar, per voertuig.

•

Parkeerplaats voor personen met een handicap
• Aanvragen bij dienst Samenleven, 051 24 24 64,
samenleven@roeselare.be of online via www.roeselare.be
• Voor inwoners die een parkeerkaart voor personen met een
handicap hebben.
• En die een parkeerplaats voor personen met een handicap in
de nabijheid van hun woning willen.
• Na aanvraag komt een stadsmedewerker langs om na te gaan
of je in aanmerking komt. Zo ja, dan wordt de procedure opgestart.
• Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.
• Gratis.

Online persberichtensysteem waarmee je:
• Met één bericht alle aangesloten persorganen bereikt.
• Alle aangesloten persmedewerkers individueel kan aanschrijven.

Parkeerplaats zorgverstrekkers op jouw oprit
• Aanvragen bij jouw zorgverlener of in het Welzijnshuis of
online via www.roeselare.be
• Bewoners kunnen hun inrij, oprit, vrije ruimte voor hun garage, ... aanbieden als parkeerplaats voor zorgverstrekkers
tijdens de uitvoering van de zorg.
• Je maakt dit kenbaar met een sticker. Breng de sticker zichtbaar
aan jouw eigendom aan en registreer je via www.roeselare.be.
• Zorgverleners die een Parkeer plus Zorgkaart wensen, kunnen
dit aanvragen via hun organisatie of online via www.roeselare.be
• Zowel de parkeerkaart als de sticker zijn gratis.

PENSIOENEN
•

•

52

Pensioenpunt Federale Pensioendienst voor werknemers:
info over het pensioen voor werknemers
maak een afspraak met het Welzijnshuis voor de zitdag: elke
eerste en derde dinsdag van de maand van 9 u. tot 11.30 u.
Pensioenpunt Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers:
Info over het pensioen van zelfstandigen
maak een afspraak met het Welzijnshuis voor de zitdag: elke
derde dinsdag van de maand van 9 u. tot 11.30 u.

•
•

Voor info en hulp bij de aanvraag van je pensioen: maak een
afspraak met het Welzijnshuis.
Mypension.be: alle info over jouw pensioen.
Pensioenlijn 1765: gratis telefoonlijn voor al je vragen over het
wettelijk pensioen, ongeacht of je als werknemer, zelfstandige
of als ambtenaar werkte.

PERS
www.perskringroeselare.be

PERSONEN MET EEN BEPERKING
Dienst OndersteuningsPlan West-Vlaanderen
www.dop-wvl.be
•
•
•

Zitdag in het Welzijnshuis.
Enkel op afspraak via 0492 66 04 29
Voor mensen met een (vermoeden van) beperking die nood
hebben aan ondersteuning om een kwaliteitsvol leven te
leiden.

European Disability Card (EDC)
• Europese kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark) te
vergemakkelijken in België en in nog een aantal andere EULanden.
• Voor wie erkend is als persoon met een handicap door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Ook voor wie een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
• Aanvragen via de organisatie waar je erkend bent als persoon
met een handicap, via de sociale dienst van jouw ziekenfonds
of via het Welzijnshuis.
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
• Maak een afspraak met het Welzijnshuis voor de zitdag: elke
tweede maandag van de maand van 9.30 u. tot 11.45 u.
• Doelgroep: mensen met een handicap of chronisch zieke
mensen tussen 18 en 65 jaar.
Infogids #VANRSL
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Vragen rond inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming of parkeerkaart.

Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering
Zie Dienstencentra
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming
• Ben je tussen de 18 en de 65 jaar en kan je door je handicap
niet of moeilijk gaan werken. Is daardoor jouw inkomen
minder dan 1/3 van wat een gezonde persoon kan verdienen?
Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende
tegemoetkoming.
• Ben je tussen 18 en 65 jaar en heb je door je handicap extra
kosten om jezelf te behelpen voor jouw eten, woning,
vervoer, …? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming om deze extra kosten te dragen.
• Aanvragen kan via jouw ziekenfonds, het FOD Sociale Zekerheid of in het Welzijnshuis.
Parkeerkaart voor personen met een beperking
Zie Parkeren
Sociaal pedagogische toelage
• Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage voor
kinderen met een handicap en verlengd minderjarigen die in
Roeselare wonen.
• Jaarlijkse toelage.
• Aanvragen bij het Welzijnshuis.
Vakantietoelage
• Toelage van 50 euro per jaar.
• Voor Roeselarenaars met toekenning van 12 punten op de
schaal van zelfredzaamheid, te bewijzen met het attest van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
• Voor een aangepast vakantieverblijf, georganiseerd of
begeleid door een vereniging voor chronisch zieken en/of
personen met een handicap. Het verblijf duurt minstens 5
dagen (4 overnachtingen).
• Aanvraagformulier is beschikbaar op www.roeselare.be of af
te halen in het Welzijnshuis.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
• Ben je 65 of ouder en lukt het niet meer om alles zelf te
doen? Heb je hulp nodig van anderen om eten klaar te
maken, je woning te onderhouden, je vervoer, … Dan kan je
een tussenkomst krijgen om die extra kosten te betalen. Je
kan die tussenkomst ontvangen als je thuis woont en ook als
je in een zorgcentrum verblijft. Er wordt rekening gehouden
met inkomsten, eigendom(men), spaarrekening(en).
• Aanvragen via www.vlaamsesocialebescherming.be, je
ziekenfonds of in het Welzijnshuis.
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
• Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor
mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Zo kunnen
zorgbehoevenden extra zorguitgaven opvangen, zoals vervoerskosten, verzorgingsmateriaal of een bijdrage in het
woonzorgcentrum. Aanvragen via het Welzijnshuis, je ziekenfonds of via www.vlaamsesocialebescherming.be
Zorgtoeslag voor kinderen met een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte
• Sommige kinderen hebben als gevolg van een beperking of
handicap een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte. Zij hebben
maandelijks recht op een extra bedrag, bovenop het basisbedrag groeipakket (kinderbijslag).
Aanvragen via het Welzijnshuis, je ziekenfonds of via
www.vlaamsesocialebescherming.be
www.meermobiel.be
Informatieplatform over toegankelijk en aangepast vervoer in
Vlaanderen en Brussel:
• Vervoeraanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking
in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.
• Kortingen en voordelen waar personen met een beperking
recht op hebben.

PLEEGZORGDIENST
•
•

www.roeselare.be

Pleegzorg West-Vlaanderen, Moorseelsesteenweg 133,
8800 Roeselare, 051 200 222, info@pleegzorgwvl.be
Bel gratis naar 0800 30181 of surf naar www.pleegzorg.be
voor meer info over Pleegzorg.
Screenen, matchen en begeleiden van pleegkinderen,
-jongeren en volwassenen met een handicap of psychiatrische
problematiek, hun pleeggezinnen en ouders.
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POLITIEZONE RIHO
De politiezone RIHO omvat de steden en gemeenten Roeselare,
Izegem en Hooglede. In elke stad/gemeente is er een politiepost
gevestigd. Daarnaast beschikt de politiezone over een administratief politiegebouw.
•
•

•

•

Heb je dringende politiehulp nodig? Bel dan het noodnummer 101.
Doven en slechthorenden kunnen voor noodoproepen via
sms terecht op het speciale nummer 0496 10 19 01 - Vermeld
de juiste plaats van de feiten en de melding zelf en vraag een
bevestiging van ontvangst zodat je zeker bent dat men je
melding ontvangen heeft.
Zijn er nog sporen van het misdrijf aanwezig, werd je voertuig
of nummerplaat gestolen of ben je slachtoffer van geweld
binnen het gezin? Bel dan meteen de politie op het nummer
101.
Een niet-dringende melding kan via de website www.politiezoneriho.be

Politiepost Roeselare
Stationsplein 55 bus 7, Roeselare (stationsgebouw)
Open van maandag tot en met zaterdag van 8 u. tot 18 u.,
gesloten op zon- en feestdagen.
•
•

Aangiftes en klachten (diefstal portefeuille, verlies of diefstal
autopapieren, oplichting, …).
Attesten ter vernieuwing van verloren rijbewijs, autopapieren,
reispassen en andere officiële documenten.

1
Wijkteam
Roeselare Noord

3

2

4

6

5

8

7

Wijkteam
Roeselare
Centrum

9

10

Wijkteam
Roeselare Zuid

12

11

Een afspraak maken kan via de module ‘Online afspraak maken’
op de website www.politiezoneriho.be of telefonisch via
051 26 26 20.
In de politiepost kan je zonder afspraak terecht voor algemene
inlichtingen.
De wijkinspecteur weet wat er leeft in je wijk en helpt je als eerste
schakel bij vragen of problemen. De wijkinspecteurs van
Roeselare bundelen hun krachten in drie wijkteams. Samen met
de gemeenschapswachten zijn zij de eerste aanspreekpunten in
jouw buurt.
Op het kaartje hiernaast vind je de zones van de wijkteams alsook
de wijkindeling van de gemeenschapswachten.
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Wijkindeling gemeenschapswachten #VANRSL
1. Kapelhoek
2. Godelieve (Roobaert)
3. Beveren Dorp
4. De Ruiter / Schiervelde
5. Centrum
6. Krottegem
7. Tassche
Infogids #VANRSL
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8. Meiboom / Rodenbachwijk
9. St. Jozef / Sterrebos
10. Rumbeke Dorp
11. Zilverberg / Beitem
12. Oekene
Wijkteams #VANRLS
Wijkteam Roeselare Noord
Joeri Aspeslagh
Jean-Pierre Bouteca
David Colpaert
Danny Foré
Pascal Verhulst
Wijkteam Roeselare Centrum
Olivier Bolle
Maarten Casteleyn
Luc Detailleur
Giovanni Doom
Stefanie Vanallemeersch
Wijkteam Roeselare Zuid
Krisztina Dics
Benny Engels
Lorenzo Popelier
Nancy Segher
Contacteer jouw wijkteam:
• 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.
• Maak een melding via de module ‘contacteer jouw wijkteam’
op de website www.politiezoneriho.be
Administratief politiegebouw
Westwing Park, Kwadestraat 159a-b, Roeselare
Enkel op afspraak. Je kan hier geen aangifte doen, tenzij je daarvoor werd uitgenodigd door een van de medewerkers.
Afwezigheidstoezicht op je woning
Ben je voor enkele dagen of voor een langere periode van huis
weg? Dan kan je een beroep doen op gratis afwezigheidstoezicht.
Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen
aan jouw woning en dit helemaal gratis. Afwezigheidstoezicht
aanvragen kan online via www.politiezoneriho.be.
www.roeselare.be

Dienst Noodplanning
pz.riho.noodplanning@police.belgium.eu, 051 26 26 20
• Treedt onder andere op in noodsituaties om alle hulp door
verschillende diensten te coördineren: brandweer, medische
diensten, psychosociale hulpverlening, politie, technische
diensten gemeente, civiele bescherming en departement
Communicatie.
• Volgt de gegevens van het meldingsformulier bij evenementen op. Kan zo maatregelen op vlak van veiligheid nemen
en aanbevelen aan de organisator.
Zie Evenementen / evenementenloket
Dienst Preventie
Maak een afspraak via
List.PZ.RIHo.Preventie@police.belgium.eu of 051 26 26 20
Inbraak- en criminaliteitspreventie
• Informatieve folders over bescherming tegen bepaalde
delicten.
• Info over wetgeving en efficiënt gebruik van alarm- en
camerabewaking.
• Voordrachten over inbraakbeveiliging voor verenigingen en
wijkcomités.
• Labelen van ﬁetsen.
• Gratis inbraakbeveiligingsadvies op maat van je woning door
de diefstalpreventieadviseur.
Verkeerspreventie:
• Preventie en informatie.
• Verkeershandhaving.
• Divers projectenaanbod voor scholen (ﬁetsexamen, voetgangersexamen, educatieve ﬁetstocht, …).
Cyberpreventie:
PZ.RIHO.meldpuntscholen@police.belgium.eu
• Divers projectenaanbod cyberpreventie voor lagere en
middelbare scholen in Roeselare, Izegem en Hooglede.
Dienst Wapens
List.PZ.RIHO.Wapens@police.belgium.eu, 051 26 26 20
Info over (verboden) wapens en registratie van wapens en
vergunningen.
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Lokale integrale veiligheid
• Geeft uitvoering aan het lokaal integraal veiligheidsplan.
• Is gebaseerd op een overkoepelend gemeentelijk beleid.
• Aanpak van leefbaarheidsproblemen vanuit samenwerking.
• Werkt zowel preventief, pro-actief, curatief als repressief.
• Aanspeekpunt voor camerabewaking op publieke plaatsen.
• Aanspreekpunt inzake politiereglement en GAS beleid.
www.police-on-web.be
online tool om:
• Klacht neer te leggen van ﬁetsdiefstal, bromﬁetsdiefstal,
winkeldiefstal, diverse beschadigingen en graffiti.
• Alarm- en camerasystemen te registreren.
• Woningtoezicht aan te vragen wegens afwezigheid.
Aanmelden op het e-loket kan met je elektronische identiteitskaart (eID) of door middel van een beveiligingscode en gebruikersnaam + wachtwoord. De melding, aangifte of aanvraag wordt
naar de betrokken politiezone doorgestuurd en krijgt een uniek
referentienummer.
Volg politiezone RIHO online
Website: www.politiezoneriho.be
Facebook: politiezoneriho.be

POSTKANTOREN B-POST
www.bpost.be
Postkantoor: Meensesteenweg 16/1, Roeselare,
Open van maandag tot en met vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van
13.30 u. tot 18 u.
Op zaterdag open van 9 u. tot 12.30 u., zon- en feestdagen
gesloten
• Verkoop van postproducten
• Pakjesdienst: versturen en ophalen
• Bankservice
Postpunten
’t Krantje, Honzebroekstraat 21b, Roeselare
Dagbladhandel Bjorn, Ardooisesteenweg 45, Roeselare
Jessy’s gazetje, Heirweg 4, Roeselare
Dagbladhandel Taptoe, Kerkplein 20, Roeselare
Pakjesautomaten
Cubee NMBS, Stationsplein 55, Roeselare
Cubee Van Haren, Westlaan 189, Roeselare
www.roeselare.be

Pakjespunten
Relay, Stationsplein 55, Roeselare
DBH Lektuur, Hof van ’t Henneken 100-102, Roeselare
Kiekeboe, Vijfwegenstraat 252, Roeselare
Euroshop Roeselare, Meensesteenweg 608

PREMIES/SUBSIDIES/TOELAGES
Onder bepaalde voorwaarden kan je (persoonlijk, voor je vereniging, school, project, …) een toelage of subsidie bekomen.
Deze lijst is opgemaakt op 01/03/2021 en is onderhevig aan
wijzigingen.
• Activiteiten in groepsverband
• Basissubsidie wijkcomités
• Bouw-/verbouwpremies en -voordelen
• Energielening
• Gemeentelijke premie voor levenslang wonen
• Groene speelplaatsen voor een zachte stad
• Hinderpremie
• Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming
• Kippenproject
• Mantelzorgpremie
• Premie afkoppeling afval- en regenwater
• Oltegoare sterker #VANRSL
• Schoolopvang in het basisonderwijs
• Sociaal-pedagogische toelage
• Starterssubsidie
• Structurele subsidies verenigingen en clubs
• Studietoelage voor schoolgaande kinderen
• Subsidie aankoop restafvalzakken incontinentie
• Subsidie computer in je rugzak
• Subsidie groenbemester
• Subsidie knotten van wilgen of scheren van haag
• Subsidie voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren
• Subsidie voor kinderopvanginitiatieven
• Subsidie voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het
jonge kind
• Subsidie zwaluwnesten
• Subsidies Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenbewegingen
• Subsidies voor muziekevenementen
• Subsidies voor projecten en evenementen
• Subsidies Shop #VANRSL
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Subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten
Subsidies welzijnsbeleid Elk Telt
Vakantietoelage
Vergoeding voor schade veroorzaakt door wild of door een
beschermde diersoort
• Verhuurpremie
• Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale
woning
• Vlaamse renovatiepremie
• Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)
• Wijk in actie
• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Een aantal subsidies kan je online aanvragen.

•

Raadpleeg
• www.roeselare.be = overzicht van bovenstaande premies met
informatie.
• www.vlaio.be = subsidiedatabank voor ondernemingen
• www.premiezoeker.be = overzicht van alle (ver)bouwpremies
en -voordelen

•

PUBLICITEIT EN RECLAME

•
•

Neem bij natuurramp altijd contact op met je verzekeraar
want de meeste schade wordt door de verzekering terugbetaald.
Zorg voor voldoende bewijsmateriaal: foto’s van de schade,
facturen van de herstellingen.
Meer info via https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen

RATTEN
Onderhoud Openbaar domein, Hoogleedsesteenweg 143,
Roeselare, 051 26 97 84, openbaardomein@roeselare.be
•

•
•

Stad bestrijdt ratten op het openbaar domein: controleert
beken en grachten en plaatst buizen met gif.
Bij problemen van ongedierte op privéterrein. Maak een melding via 1788. De rattenvangers van de stad geven je graag
advies en een antwoord op je vragen in verband met rattenbestrijding.
Op privéterrein ben je verplicht zelf ongedierte bestrijden.
Neem ook preventieve maatregelen om effectief te bestrijden
en vermijd dat ratten gemakkelijk aan voedsel, water en
beschutting geraken.

Zie Evenementen

RECHTBANKEN
Zie justitie

R
RAMPENFONDS
Leefmilieu en Water, 051 26 97 86, projectenOD@roeselare.be
Bij schade ten gevolge van een natuurramp kan je beroep doen
op het rampenfonds.
• De natuurramp (overstroming, overvloedige regenval, storm,
..) op het grondgebied van Roeselare wordt door de overheid
erkend als ramp.
• Het rampenfonds betaalt enkel de schade die niet gedekt
wordt door de verzekering.
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RECYCLAGEPARKEN
Leefmilieu en water, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be,
net.roeselare.be
Recyclagepark Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare,
051 24 20 27
Recyclagepark Koolzaadstraat 10, 8800 Roeselare, 051 24 74 90
Openingstijden:
Maandag:
9 u. - 12 u. + 13 u. - 18 u.
Dinsdag:
9 u. - 12 u. + 13 u. - 18 u.
Woensdag:
13 u. - 18 u.
Donderdag:
9 u. - 12 u. + 13 u. - 18 u.
Vrijdag:
9 u. - 12 u. + 13 u. - 18 u.
Zaterdag:
9 u. - 16 u.

Infogids #VANRSL
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De toegang tot het recyclagepark wordt via je e-ID verleend.
Je moet immers in Roeselare wonen.
KMO's, scholen, verenigingen, OCMW's, rusthuizen, toekomstige inwoners, tweede verblijvers en eigenaars die niet in
Roeselare wonen, kunnen bij MIROM een badge aanvragen
om toegang te krijgen op de recyclageparken.

REISTOESTEMMING VOOR MINDERJARIGEN

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Met dit document geeft de ouder toestemming aan een minderjarig kind om naar het buitenland te reizen.
• Is aangewezen als het kind zonder de ouder(s) naar het buitenland reist.
• Je kan het document via het digitaal loket aanvragen via
www.roeselare.be of na afspraak bij de dienst Burgerzaken
waarbij één van de ouders aanwezig moet zijn.
• Breng de ingevulde en ondertekende toelating mee en de
identiteitskaart van de persoon die toestemming geeft.
• Gratis.

RELIGIES
Zie Levensbeschouwingen

RIJBEWIJZEN
REISPASPOORT
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
In de landen waar de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat, heb je een reispaspoort nodig. Ook kinderen jonger dan 12
jaar hebben een reispaspoort nodig in die landen.
• Een reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf
jaar voor kinderen jonger dan 18 jaar.
• Een reispaspoort moet vaak nog minstens zes maanden
geldig zijn als je op reis vertrekt.
• Breng bij aanvraag een recente portretfoto op een effen,
lichte achtergrond mee, je identiteitskaart en eventueel je
oude reispaspoort (of attest van verlies of diefstal).
• Een normale procedure voor volwassenen kost 79 euro, voor
minderjarigen 35 euro. Voor een (super) spoedprocedure
betaal je 260 of 210 euro.
• Bij afhalen moet de persoon die de reispas ophaalt, steeds zijn
of haar eigen identiteitskaart meebrengen.
• Voor sommige landen heb je naast je reispas ook een visum
nodig. Dat moet je aanvragen op de ambassade of het
consulaat van het land waar je heen gaat.

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
In alle EU-landen is het Belgisch rijbewijs geldig. In sommige landen
buiten de EU heb je nood aan een internationaal rijbewijs. Om te
weten welk rijbewijs je nodig hebt, neem je contact op met de
ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat.
• Breng je identiteitskaart mee en een ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier van het examencentrum.
• En een pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer
gelijkend is.
• Bij verlies of diefstal doe je onmiddellijk aangifte bij het
dichtstbijzijnde politiebureau. Je ontvangt een attest dat je
nodig hebt om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Let op! Het
attest van diefstal of verlies vervangt je rijbewijs niet, is dus
geen geldig document om een voertuig mee te besturen.
• Maximaal één week na de aanvraag kan het rijbewijs
afgehaald worden.
• Gratis.

RIJEXAMENCENTRUM
www.km.be
Rijexamencentrum, Brugsesteenweg 366, Roeselare,
051 26 27 10

www.roeselare.be
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R
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA)

RSL OP POST

Stationsplein 55 bus 4, Roeselare, 02 515 44 44, www.rva.be
Info over en aanvragen met betrekking tot werkloosheid, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid, tewerkstellingsmaatregelen ter ondersteuning van je zoektocht naar
werk.
•
•

Bezoek is enkel mogelijk op afspraak via 02 515 44 44
Telefonisch onthaal voor vragen in verband met werkloosheid: elke werkdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot
16 u.

RIOLERINGEN
Leefmilieu en water, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be
Afkoppelen regen- en afvalwater of aanleg gescheiden rioleringsstelsel
• Bij nieuwbouw en grondige verbouwingen verplicht.
• Bij aanleg van gescheiden rioleringsstelsel op openbaar domein, moeten de woningen langs het traject ook het regenwater van het afvalwater afkoppelen.
• Na deze werken die de eigenaar moet uitvoeren, is er een
verplichte keuring.
• De stad komt tussen in de kosten met een premie voor het
afkoppelen van regen- en afvalwater. Aan te vragen via het
e-loket.

Brugsesteenweg 44, Roeselare, rsloppost@roeselare.be,
www.rsloppost.be
•
•
•
•

•
•
•

Broedplaats van nieuwe of vernieuwende ideeën voor alle
inwoners van Roeselare.
Focus ligt op maken, ontmoeten, bewegen en voeding.
Samenwerking met vaste partners om programma uit te
werken en activiteiten aan te bieden.
Ook burgers, ondernemingen en organisaties kunnen er met
voorstellen, activiteiten en ideeën rond ontmoeting, innovatieve projecten en talentontwikkeling terecht.
Projecten moeten wel voor iedereen toegankelijk zijn: koken,
knutselen, zingen, kunst maken, …
Verschillende ruimtes zoals Makerslab, ateliers, ontmoetingsruimte, keuken, PC-hoek.
Thuisstek van de Kringwinkel Midwest en Eco Café.

Ontstoppen van de huisaansluiting
• Bij verstopping van riolering op privégrondgebied ben je zelf
verantwoordelijk. Je kan een ﬁrma gespecialiseerd in het ontstoppen van rioleringen contacteren.
• Voor onderhoud en ontstoppen van de straatkolken en voor
onderhoud van de openbare riolering en aanleg van nieuwe
riolering is de Stad verantwoordelijk. Verstoppingen op openbaar domein kan je melden bij 1788.
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Infogids #VANRSL

R-S
RUIMTELIJKE PLANNING

SNEEUW EN IJS

Site Delaerestraat, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare,
051 26 23 10, ruimtelijkeplanning@roeselare.be.
Maak steeds een afspraak.

Sneeuwtelefoon
1788, 1788@roeselare.be,

Ruimtelijke Ordening is het zo goed mogelijk (her)inrichten van de
beschikbare ruimte (land en water) van een gebied. Daarbij gaat
men uit van de mogelijkheden van de ruimte en de wensen van de
samenleving. De ruimtelijke ordening is in handen van de verschillende overheden (het Vlaams Gewest, de Provincie en de Stad).
Je kan er terecht voor:
• Speciﬁeke info over de ruimtelijke planningsdocumenten die
op vandaag op het grondgebied van de stad van toepassing
zijn.
Dit zijn de Plannen van Aanleg (gewestplan, APA, BPA) de
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP, PRUP, GRUP), de Ruimtelijke Structuurplannen, de Ruimtelijke Beleidsplannen en
visies die zowel door de Stad, de Provincie als het Vlaams
Gewest zijn opgemaakt.
Deze plannen bepalen wat je op een bepaald perceel/gebied
mag realiseren en welke activiteit je kan uitoefenen. Deze
documenten kunnen ook geraadpleegd worden op de plannenbank van de stad. Deze plannenbank vind je op
www.roeselare.be (zoek plannenbank).
• De speciﬁeke stand van zaken omtrent het opmaakproces van
een bepaald ruimtelijk planningsdocument (bv. Planologisch
attest,…). Dit kan over een planningsdocument dat zowel door
de Stad, de Provincie en het Vlaams Gewest in opmaak is.

S
SCHOOLTOESLAG - STUDIETOELAGE
•

•

•

Kinderen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs krijgen
een schooltoeslag. Dit wordt via het groeipakket uitbetaald. Je
moet daarvoor zelf niks ondernemen.
Studenten uit het hoger onderwijs kunnen een studietoelage
aanvragen. De toelage wordt aan de student zelf toegekend.
Meer info op www.studietoelagen.be
Meer info en hulp bij aanvragen in het Welzijnshuis.

www.roeselare.be

•
•
•

Voor zorgbehoevenden of beperkt mobiele mensen.
Jaarlijks inschrijven op sneeuwtelefoonlijst, dan komt er
iemand langs om de stoep sneeuwvrij te maken.
2 euro te betalen aan team dat de stoep komt vrijmaken.

Winterdienst
Gladheid bestrijden en sneeuw ruimen:
• Stadswegen en ﬁetspaden door departement Onderhoud
Openbaar Domein, 051 26 97 84,
openbaardomein@roeselare.be
• Voetpaden zijn door bewoners vrij te maken.

SOCIALE HUISVESTING
Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw (SVK)
Noordhof 2A, 8800 Roeselare, 051 35 68 86
• Huurt woningen op de privémarkt en verhuurt deze woningen aan wie het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft
om een kwalitatieve woning te huren.
• Inschrijven enkel via zitdag Welzijnshuis.
www.welzijnswijzer.roeselare.be/sociaal-verhuurkantoor
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel
Groenestraat 224, Roeselare, 051 23 35 00, www.mandel.be
• Verkoop van nieuwe of bestaande sociale woningen uit eigen
woningenbestand.
• Verhuur van sociale woningen of appartementen uit eigen
woningenbestand.
Vlaams Woningfonds
Brugsesteenweg 221, Roeselare, 051 43 19 45,
www.vlaamswoningfonds.be
• Verhuur van sociale woningen.
• Renteloze huurwaarborgleningen.
• Voordelige woonkredieten.
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S
SOLLICITEREN BIJ STAD ROESELARE
Personeel en organisatie, 051 26 24 63, jobs@roeselare.be
•

•

•

Op www.roeselare.be vind je de vacatures van stad Roeselare
met proﬁelbeschrijving, selectieprocedure en inschrijvingsvoorwaarden.
Je kan ook steeds spontaan solliciteren via www.roeselare.be
(zoek: spontaan solliciteren) of je inschrijven voor de nieuwsbrief.
Je kan ook vrij solliciteren voor animator, jobstudent, sportmonitor of vrijwilliger. Ook een stageaanvraag kan via
www.roeselare.be

SPELEN - SPEELPLEINEN
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be
Animatoren
We zoeken steeds enthousiaste jongeren voor de begeleiding en
uitwerking van activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de
schoolvakanties.
• Tegen onkostenvergoeding.
• Vanaf het jaar waarin je 16 wordt.

•
•

Kan aangevraagd worden voor de zomerperiode via
jeugd.roeselare.be
Buiten het seizoen kan de speelcontainer gehuurd worden.
Meer info over voorwaarden, prijzen en levering op de webshop van www.roeselare.be

Speelpleinen
Roeselare heeft meer dan 70 speelpleinen en originele speelplekken.
• Folder Speelkaart #VANRSL op jeugd.roeselare.be
• Vragen en opmerkingen via 1788.
Speelstraat organiseren
Je straat wordt een aantal uren (gedeeltelijk) afgesloten en voorbehouden voor spelende kinderen als:
• Je in een woonzone ligt en de maximumsnelheid 50km/uur is.
• De omliggende straten bereikbaar blijven na de invoering van
de speelstraat.
• Voldoende buren akkoord gaan om en speelstraat in te richten.
Meer info en aanvragen via jeugd.roeselare.be

Buitenspeeldag
• Jaarlijks op de eerste woensdag na de paasvakantie.
• Is de aftrap van het buitenspeelseizoen met speelstraten en
activiteiten voor kinderen en jongeren.
• Buren, wijken, straten kunnen speelactiviteit(en) organiseren aanvragen via jeugd.roeselare.be
Pannasoccer
Panna is een voetbalspel dat in een ronde of ovale constructie
gespeeld wordt.
• Twee pannavelden reizen tussen april en oktober in de stad
rond.
• Blijven telkens twee weken staan.
• Buiten het seizoen kunnen de pannavelden gehuurd worden.
Meer info over voorwaarden, prijzen en levering op de webshop van www.roeselare.be
Speelcontainers
Tijdens de zomer blijven de speelcontainers telkens drie weken in
een wijk staan.
• Spelmateriaal voor kinderen uit de buurt.
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Zomerspeelplaats
Jaarlijks pop-up speelplaats op het Stationsplein
• Zandbak met speeltoestellen.
• Na aﬂoop krijgen de speeltoestellen een vaste plaats in
Roeselare.
Zie ook Zapper.roeselare.be
Infogids #VANRSL

S
SPORT

•

Dienstverlening: Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare,
051 26 24 00, vrijetijd@roeselare.be
Stimulans en ereteken voor sportverdienste
• Jaarlijkse uitreiking.
• Kandidaten hebben hun inzet voor de sport in Roeselare op
vrijwillige basis vervuld.

•

•
Fietsen
• Fietslessen voor kleuters tot 6 jaar.
• Fietslessen voor kinderen en jongeren (vakantieaanbod op
zapper.roeselare.be).
• Fietslessen voor volwassenen.
• West-Vlaanderens Mooiste: 4 dagen ﬁetsen in en rond
Roeselare.
• Mountainbikeroute Rolarius: 41 km lang, start aan Expo
Roeselare, mix van rustige ﬁetspaden en parcours om
technische vaardigheden te oefenen.
• Fietstrappers: aan een bestaande zitbank aan bushalte, in het
park: bewegen in jouw buurt of terwijl je wacht.
• Fiets- en wandelroutes in en rond Roeselare.
Lopen
• www.roeselareloopt.be
• Stratenlopen.
• Strava Runners 8800.
• Info -en testsessies rond lopen.
• Permanente looproutes.
Sport.roeselare.be
Officiële website met alle info over sporten in Roeselare
• Buurtsport
Buurtgericht sport- en spelmoment onder begeleiding.
Gratis, zonder inschrijven en volgens leeftijdscategorieën
kinderen, jongeren en volwassenen.
Op een vast tijdstip in verschillende Roeselaarse wijken.
Meer info en kalender op www.weerwerk.be
• G-sport
Roeselare ondersteunt sportclubs met werking voor
gehandicapten. G-werkingen in de buurt vind je op
gsportvlaanderen.be
G-sportkamp (vakantieaanbod op zapper.roeselare.be).
www.roeselare.be

•

•

•

Omnisport met SportieGO
Omnisportclub van Sportievak voor kinderen van het eerste
tot derde leerjaar
op woensdag in sporthal Schiervelde.
Info en inschrijven via www.sportievak.be
Sportacademie voor kleuters
Lessenreeks van 25 sportieve uurtjes op verschillende locaties
en tijdstippen tijdens het schooljaar (niet in vakantieperiodes).
Sport na school
Een pasje voor sportievelingen uit het secondair onderwijs die
graag aan allerlei sporten doen.
Geldig tijdens het schooljaar, niet in vakantieperiodes.
Meer info en inschrijven via www.sportnaschool.be
Sportelen
Aanbod voor 50-plussers.
Lijndans of core training - telkens een lessenreeks die 10
weken duurt.
Zapper.roeselare.be
Zapper bundelt het volledige vakantieaanbod voor kinderen in
Roeselare. Je vindt ook sportkampen en -activiteiten in het
aanbod.
Zie Zapper.roeselare.be
Zwemlessen in Sportoase Schiervelde.

Sportevenementen
Zie de UiT-kalender op www.roeselare.be.
In het tweemaandelijkse stadsmagazine zit een uitneembare
UiT-kalender.
Sportinfrastructuur
Zie Stadsinfrastructuur
Sportverenigingen
• Vind een sportvereniging in jouw buurt op sport.roeselare.be
• Binnen de stedelijke toelagen biedt de stad ondersteuning
voor de organisatie van een evenement ter promotie van een
breed sportaanbod.
Zwemmen
Zie Zwembad: Sportoase Schiervelde
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S
STADSINFRASTRUCTUUR
Info, huurprijzen en technische ﬁches op www.roeselare.be
Socio-culturele stadsinfrastructuur
• Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400, Roeselare: beurzen en tentoonstellingen
• Galerie Alfons Blomme, Ooststraat 84, Roeselare: tentoonstellingsruimte
• Kerelsplein, Acaciastraat 6, Roeselare: polyvalente zalen,
repetitielokalen
• Ontmoetingscentrum Alexander Rodenbach, Kerkplein 29,
Roeselare: theaterzaal en vergaderlokaal
• Sporthal Beveren, Izegemseaardeweg, Roeselare: polyvalente
lokalen
• Raadszaal oud gemeentehuis Rumbeke, Kerkplein 15,
Roeselare: vergaderlokalen
• TRAX, Traxweg 1, Roeselare, www.traxroeselare.be: evenementenlocatie met vergaderlokalen, ontmoetingsruimtes,
repetitielokalen, polyvalente zaal met artiestenruimte, keuken
en foyer, overdekt plein, skatepark
• Sint-Amandskerk, de Coninckplein, Roeselare: evenementenlocatie waar op vrijdag de Lokaalmarkt plaatsvindt.
Sportinfrastructuur
Stad Roeselare heeft buiten- en binneninfrastructuur. Soms is
gebruik zonder reservatie mogelijk, meestal moet gereserveerd
worden.
Sporten buiten - zonder reservatie
• Atletiekpiste in het sportstadion, Spanjestraat 181.
• Finse looppiste: aan sportpark Rumbeke, Wervikhovestraat 7.
• Finse looppiste: aan de Ark Oekene.
• Outdoor ﬁtnesstoestellen: permanent in stadspark en occasioneel in wijken. Vraag toestellen voor jouw wijk aan via
sport.roeselare.be - infoﬁche en oefensessies op
www.roeselare.be
• Outdoor bewegingsparcours op maat van iedereen langs het
wandel- en ﬁetspad in het stadspark en langs de Mandel.
• Pannavoetbal: mobiele pannavelden (voor voetbalspel in
ronde of ovalen constructie) staan tussen april en oktober op
locaties in de stad.
• Skatepark TRAX, Traxweg 1.
• Er zijn enkele vrije te gebruiken tennisvelden, basketterreintjes
en voetbalpleintjes. De locaties vind je op de Speelkaart
#VANRSL op jeugd.roeselare.be
www.roeselare.be

Sporthallen en sportzalen - reserveren via sport.roeselare.be of in
het Vrijetijdspunt
• Expo Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400
• Sporthal Onze Kinderen, Hoogstraat 98
• Stedelijk sportstadion, Spanjestaat 121, gevechtssportzalen
• Sporthal Beveren, Izegemseaardeweg 30, ook verhuur van
polyvalente zalen
• Sport- en eventhal Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 398
• Sportzalen scholen:
De Ark, Sint-Eloois-winkelsestraat 59
De Brug, Brugsesteenweg 59,
De Octopus, Leeuwerikstraat 30
De Vlieger, Hoogstraat 58
Klein Seminarie, Zuidstraat 27
VMS, Blekerijstraat 51
VTI, Leenstraat 32

STADS- EN OCMW-ARCHIEF
Botermarkt 3, Roeselare, 051 26 22 40, archief@roeselare.be,
www.stadsarchiefroeselare.be
De leeszaal is enkel op afspraak open, telefonisch of per e-mail te
regelen.
• Verzamelen, bewaren en archiveren van cultuurhistorische en
administratieve documenten.
• Ter beschikking stellen van de documenten aan het brede
publiek voor stamboomonderzoek, raadplegen bouwdossiers
en historisch onderzoek.
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S-T
•
•
•
•
•
•

Uitgebreide foto- en ﬁlmverzameling.
Ondersteuning bij onderzoek.
Het oudste stuk dateert van 1415 en vanaf 1530 is het archief
volledig.
Beheer van private archieven van verenigingen, bedrijven en
personen.
Mogelijkheid om een deel van het stadsarchief digitaal te
doorzoeken via www.stadsarchiefroeselare.be
Werkt met vrijwilligers voor het digitaliseren van historische
documenten.

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR PODIUMKUNSTEN
ADRIAAN WILLAERT (STAP),
STAP, Meenseheirweg 20, 8800 Roeselare, 051 26 17 40,
info@staproeselare.be, www.staproeselare.be

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN
(S.A.S.K.)
SASK, Leenstraat 14, 8800 Roeselare, 051 20 30 29,
info@saskroeselare.be www.saskroeselare.be

STEDENBAND DOGBO
Zie Lokaal Mondiaal Beleid

STEDENBOUW EN VERKAVELINGEN
Zie Omgevingsvergunning

STICKER GEEN RECLAMEDRUKWERK
•
•
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Gratis te verkrijgen aan Onthaal van 1788, site De Munt ARhus, De Munt 8.
Kan je niet zelf naar het stadhuis komen? Vraag een sticker
aan via 1788 en we sturen een exemplaar naar het opgegeven
adres.

T
TEXTIELCONTAINERS
Leefmilieu en Dierenwelzijn, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be, net.roeselare.be,
www.roeselare.be
•

In de textielcontainers langs de straat mag je kleding, beddengoed, keuken- en badkamertextiel, woningtextiel en speelgoedknuffels deponeren.

THUISVERPLEGING EN THUISHULP
Via jouw ziekenfonds kan je informatie krijgen over:
• Thuiszorg
• Dagopvang
• Kortopvang
• Kraamhulp
• Gezinshulp
• Thuisverpleging
• Uitleendienst voor medisch materiaal
• Thuisopvang voor een ziek kind
Een zelfstandig verpleegkundige in onze regio kan je vinden op
www.thuisverplegingmwvl.be
Familiezorg West-Vlaanderen
Regiohuis, Leenstraat 31, Roeselare, 051 22 08 01,
roeselare@familiezorg-wvl.be, www.familiezorg-wvl.be
• Thuisverpleging, gezins- en ouderenzorg, zorg bij thuiskomst
uit het ziekenhuis en dringende zorg, kleine zorgpakketten,
klusjesdienst, huishoudhulp.
• De wieg: kraamcentrum met alles in huis voor de zorg rond
zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
• Foton: voor iedereen met (een vermoeden van) dementie in
de thuissituatie en iedereen die zorg voor hen draagt.
• Regionaal dienstencentrum Zonnewende: voor iedereen met
vragen over thuiszorg, hulpmiddelen voor comfort in de zorg,
woningaanpassing.
• OEF: Ouders En Familiezorg richt zich tot gezinnen met kinderen, jongeren of volwassenen die zorgbehoevend zijn of
leven met een beperking om thuiswacht en zorgassistentie te
verzekeren bij nood aan een adempauze.
Infogids #VANRSL

T
•

Camino: richt zich tot gezinnen met persoon met dementie
om thuiswacht en ondersteuning te verzekeren

i-mens
078 15 25 35 , www.i-mens.be
• 24 uur op 24 bereikbaar, 7 dagen op 7
• Thuisverpleging, kraamzorg, assistentiewoningen, gezinszorg,
vroedkunde aan huis, kinderopvang, poetshulp, woonzorgcentrum, opvoedingsondersteuning, oppashulp, korverblijf,
nachtzorg, thuisoppas zieke kinderen.
KOTEE (thuiszorg)diensten
Noordhof 2, Roeselare, 051 24 60 50, info@koteediensten.be,
www.koteediensten.be
• Kotee coaches: helpen zoeken naar de juiste thuiszorg samen
met jou en je familie. Indien nodig in samenwerking met jouw
huisarts en andere hulpverleners.
• Klusdienst: alle kleine herstellings- of onderhoudswerken in of
rond je huis.
• Maaltijden aan huis: 7 dagen op 7 verse maaltijden op maat.
• Poetsdienst met dienstencheques.
• Thuisverpleging.
• Verhuur personenalarmeringssystemen: zendertje waarmee
ouderen en personen met een beperking contact kunnen opnemen met een noodcentrale die contactpersonen verwittigt.
• Assistentiewoningen: combineer vrijheid en zelfstandigheid
met de ondersteuning van een woonassistent. Zie Woonzorgcentra - Assistentiewoningen
• Babbelgebak en voordeurverrassingen: om iemand te verrassen of om zelf te genieten van een lekker stukje gebak
• Digie aan huis, de ‘digitale klusjesdienst’: problemen met je
wiﬁ, printer, computer, smartphone,…? Maak een afspraak en
iemand komt bij je langs om het te verhelpen.
• Verpleeg- en zorgpunt: iedereen kan er terecht voor verpleegkundige zorgen en met allerlei vragen over zorg op maat.
Thuiszorg Westerlinde
Westlaan 123, Roeselare, 051 62 22 12,
thuiszorgwesterlinde@h-hart.be, www.h-hart.be
• Poetshulp in het kader van dienstencheques.
• Organisatie van gezinszorg om ondersteuning te bieden bij
dagdagelijkse activiteiten.
• Initiatief van de Zorggroep H. Hart.

www.roeselare.be

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw
Afdeling Roeselare, Hof ter Weze 21, Roeselare, 050 63 44 50,
zorgaanvraagroeselar@wgkwvl.be, www.witgelekruis.be
• Thuisverpleging en thuishulp
• diabeteseducatie
• zorgcentrale/personenalarm

TOERISME
Toerisme Roeselare, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
visit@roeselare.be, www.visitroeselare.be
Openingsuren:
Laagseizoen: oktober tot en met februari
Maandag tot en met zaterdag: 10 u. tot 17 u.
Hoogseizoen: maart tot en met september
Maandag tot en met zondag: 10 u. tot 17 u.
Open op feestdagen en brugdagen
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Onthaal van toeristen, ﬁetsers en wandelaar die Roeselare en
omstreken willen verkennen.
Verkoop van wielergadgets, KOERStenues, Flandrien-tshirts,
postkaarten, diverse ﬁets- en wandelroutes, autoroutes en
netwerkkaarten, …
Reserveringen voor gidsbeurten van stads-, regio- en bedrijfsbezoeken.
Toeristisch promoten van de stad op beurzen via advertenties
in diverse publicaties, op website en sociale media.
Uitgeven van toeristisch magazine en brochures over Roeselare (wandelen, ﬁetsen, bezienswaardigheden, groepsbezoeken, toeristische stratenplannen, logies, enz.).
Verspreiding van toeristische streekinformatie, in het bijzonder
over Roeselare en de Leiestreek.
Organiseren van dagtrips voor groepen, toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen.
Beheer en onderhoud van de gemeentelijke bewegwijzerde
recreatieve ﬁets- en wandelroutes.
Toeristische en recreatieve productontwikkeling en samenwerking met verschillende instanties zoals Toerisme Vlaanderen, Westtoer, Toerisme Leiestreek en de diensten Toerisme
van andere gemeenten/steden.

Zie Musea voor Bezoekmogelijkheden in Roeselare
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T-U
TUINEN

&

•

•

Volkstuinpark Wallemeers in de Kasteeldreef:
gemeenschappelijke delen met fruit, bessen, klein fruit en
kruiden;
perceeltjes om te huren waar je kan moestuinieren.
Volkstuinpark Licht en Ruimte, Eugeen Laridonstraat 10/20

U
UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be

Bebloemingswedstrijd ‘De Gouden Tuin’
Onderhoud openbaar domein (OOD),
Hoogleedsesteenweg 143, 051 26 97 84,
degoudentuin@roeselare.be
• Is een groen- en bebloemingswedstrijd voor de inwoners van
de stad.
• Zes categorieën: voortuin, architectonische voortuin, natuurvriendelijke voortuin, hoeve, bedrijfsgebouwen, gevelversiering, terras- of balkonversiering.
• In juni komt een jury langs, in het najaar is de prijsuitreiking.
• Inschrijven kan ook via het e-loket of bij de dienst OOD.
Tegeltuin - Groenslingers
Samenleven, 051 26 24 64, samenleven@roeselare.be,
www.buurten.roeselare.be
• Opﬂeuren van straat of buurt met een smalle groenstrook aan
de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je huis of een
groenslinger dwars over de straat.
• Ondersteuning van de stad als minimum acht buren een tegeltuin willen aanleggen of waar buren een groenslinger
willen laten groeien.

Is het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag en geeft
een opsomming van jouw eventuele veroordelingen door de
rechtbank.
• Digitaal aanvragen via www.roeselare.be. Het attest wordt opgestuurd per post of via de mail als je je aanmeldt met je e-ID.
• Kom je langs bij de dienst Burgerzaken? Breng dan jouw eID
mee.

UNIA
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie
bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
• Lokaal meldpunt in Roeselare voor iedereen uit de streek met
vragen over discriminatie of gelijke kansen.
• Getuige en/of slachtoffer van discriminatie?
Neem contact om met Unia via www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia of via het gratis nummer 0800 12 800
• Algemene informatie over antidiscriminatie/antiracisme of
over vormingen kan je navragen bij westvlaanderen@unia.be
of 0475 783 970

Volkstuintjes
Leefmilieu en water, De Munt 29, 051 26 97 86,
projectenod@roeselare.be
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VADERLANDSLIEVENDE VERENIGINGEN
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be
•
•
•

Er zijn een 12-tal vaderlandslievende verenigingen actief in
Roeselare.
VVVR: Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen
Roeselare is de koepelorganisatie.
Organisatie van herdenkingsplechtigheden zoals: 11 november, Poolse bevrijding, Franse gesneuvelden, V-day,
Schuwe maandag, …

VDAB

VDAB Werkwinkel
Guido Gezellelaan 7, Roeselare, 051 26 94 00
maak een afspraak
• Voor de werkzoekende.
• Wegwijs in de arbeidsmarkt.
• Informatie verstrekken rond opleidingen en omscholingen.
• Zoekt samen met partners binnen de werkwinkel naar de
beste oplossing voor de klant.

VERKIEZINGEN
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, 051 26 21 40,
burgerzaken@roeselare.be
•

•

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

www.vdab.be , info@vdab.be, gratis servicelijn: 0800 30 700.
•
•
•
•

Voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers.
Werk aanbieden, werk zoeken, inschrijven voor werk of
opleiding zoeken.
Biedt opleidingen aan, bemiddeling en begeleiding voor
werkzoekenden.
Biedt werkgevers ondersteuning aan bij het invullen van vacatures en opleiding van werknemers.

VDAB Opleidingen
VDAB, Guido Gezellelaan 9, Roeselare, 051 26 94 00
VDAB, Wijnendalestraat 126, Roeselare, 051 27 29 60
VDAB, Pildersweg 7, Roeselare, 051 26 01 50
• Maak een afspraak of ga naar vdab.be/opleidingen
• Ben je werkzoekend? Dan kun je een gratis een opleiding
volgen bij VDAB of een erkende opleidingsinstelling in functie
van je zoektocht naar werk.
• Heb je werk, maar wil je je omscholen?
Wie een opleiding volgt om zijn/haar positie op de arbeidsmarkt te versterken, kan recht hebben op opleidingscheques.
• Opleidingendatabank waar iedereen een gepaste opleiding
kan zoeken.

www.roeselare.be

Vragen over de procedures bij verkiezingen zoals over de aanwezigheden, volmachten, oproeping als bijzitter, inschrijving
als kiezer voor niet-Belgen, stembureaus, …
Algemene informatie: www.roeselare.be/verkiezingen

1788, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare, 1788,
1788@roeselare.be
•
•

•
•

Ben je een persoonlijk voorwerp (sleutels, GSM, portefeuille, bril,
tas,… )verloren? Je kan dit melden via www.roeselare.be/verloren
Heb je een voorwerp gevonden dat je wil afgeven? Bel naar
1788 of geef het af aan het onthaal van 1788 in ARhus tijdens
de openingsuren.
Is je ﬁets verloren? Raadpleeg www.gevondenﬁetsen.be
Vermoed je dat je tas, portefeuille, GSM, .. gestolen werd? Doe
dan aangifte bij de politie.

VERVOERCHEQUES
Vrijetijdspunt, Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00,
vrijetijd@roeselare.be
Met de vervoercheques kan je taxiritten of ritten met het minibusje De Link betalen aan een verminderde prijs
• Voor Roeselaarse jongeren tussen 16 en 25 jaar.
• Voor houders van een vrijetijdspas vanaf 18 jaar die geen
eigen wagen hebben en het openbaar vervoer niet kunnen
gebruiken.
• Aankopen in het Vrijetijdspunt per pakket van 6 cheques ter
waarde van 30 euro.
• Jongeren betalen 10 euro voor een pakket van 6 cheques.
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•

Personen met een vrijetijdspas en die aan de voorwaarden
voldoen betalen 5 euro voor een pakket van 6 cheques.

VRIJETIJDSPAS
Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be

VERWARMINGSTOELAGE

•
•

Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be

•

Voor personen met een laag inkomen of die in een schuldenregeling zitten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
Tegemoetkoming in de factuur voor huisbrandolie aan de
pomp en in bulk, verwarmingspetroleum type C aan de
pomp, of bulkpropaangas voor maximum 1500 liter per jaar.

•

•

Voor Roeselarenaars die het ﬁnancieel moeilijk hebben en dit
kunnen aantonen met de nodige bewijzen of die het statuut
Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds hebben.
Korting op vrijetijdsactiviteiten in Roeselare die de stad, haar
partners en verscheidene Roeselaarse sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen organiseren.
Aanvragen? Maak een afspraak bij het Welzijnshuis.

VRIJETIJDSPUNT
VRIJETIJDSONDERSTEUNINGSCENTRUM OPSTAP
Stationsplein 46, Roeselare, 051 20 65 59, info@vocopstap.be,
www.vocopstap.be,
•

•

•

•

•
•
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Vrijetijdszorg: van vrijwilligerswerk tot een sportclub.
Schouder aan schouder zoeken we met jou naar je interesses
en helpen we je om nieuwe stappen te zetten in je vrijetijdsbesteding. Daarnaast verdedigen we jouw recht op vrije tijd
en vakantie in ons Rap Op Stap kantoor.
Jeugdwerk: jeugdbeweging Jeugdateljee en speelpleinwerking Babbeloe ondersteunen kleine groepen kinderen van 5 tot
12 jaar in leuke (namid)dagen vol spelplezier. Babbeloe PLUS is
de speelpleinwerking op maat van 12 tot 15 jarigen. Ook jongeren tot 30 jaar kunnen naar de jeugdactiviteiten komen.
Ontmoeting: in de ontmoetingsruimte kunnen (jong)volwassenen met en zonder beperking gemakkelijk nieuwe mensen
leren kennen en zich kan. Ervaren vrijwilligers zorgen voor
activiteiten zowel in de ontmoetingsruimte als buitenshuis.
Pand 46: een ontmoetingsruimte waar je actief kan experimenteren en connecteren. Er wordt gewerkt aan verbindende
netwerken om dromen te realiseren.
Buurt: gemeenschapsmunt Talento en uitwerking van het
buurtnetwerk TVT in de wijk ’t Hof van Henneken in RSL.
Rap op stap: hulp bij aanvragen in het kader van Iedereen
verdient vakantie: (www.iedereenverdientvakantie.be). Dat is
een daguitstap, vakantieverblijf, groepsverblijf of georganiseerde vakanties in België en Luxemburg voor mensen met
een beperkt budget. Meer info bij het Welzijnshuis.

Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00, vrijetijd@roeselare.be
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

In het onthaal van KOERS. Museum van de Wielersport.
Contactpunt voor cultuur, sport en jeugd.
Reservatie van stadslocaties.
Ontlenen van stadsmateriaal.
Raad bij organisatorische vragen.
Info over subsidies voor verenigingen.
Inschrijven voor activiteiten en kampen.
Vragen over vrijetijdsaanbod en Vrijetijdspas.
Aanvragen organisatie tombola’s, ontvangst op stadhuis van
kampioenen of jubilea verenigingen, ophangen affiches
stedelijke aanplakborden, bedeling ﬂyers en promotiemateriaal.
Aankopen vervoerscheques, Roeselaarse kadobon, SNS pas
(Sport Na School)

VUURWERK EN VREUGDESALVO’S
Openbaar domein, site Delaerestraat, Delaerestraat 41,
Roeselare, 051 26 21 99, openbaardomein@roeselare.be
In Roeselare geldt verbod op:
• Laten ontploffen van voetzoekers.
• Laten opgaan van wensballonnen.
Vuurwerk afsteken:
• Kan enkel met machtiging van de burgemeester aan te vragen
via het digitaal loket.
• Voor de oudejaarsnacht gelden speciﬁeke maatregelen die je
kan nalezen op www.roeselare.be
Infogids #VANRSL

V-W
Vreugdesalvo’s afvuren bij een huwelijk:
• Kan enkel met machtiging van de burgemeester aan te vragen
via het digitaal loket op www.roeselare.be
• Mag nooit op de openbare weg gebeuren.
• Moet voor 22 u. afgelopen zijn.

W
WATER
Leefmilieu en water, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be
Regenwaterput
• Bij elke nieuwbouw of grondige verbouwing ben je verplicht
om een regenwaterput te installeren.
• Gebruik regenwater in plaats van stadswater voor het spoelen
van het toilet, om kledij te wassen, schoon te maken en de
tuin te sproeien.
Waterbeheersing
• Actieplan wateroverlast: oplossingen om wateroverlast aan
te pakken door de Stad en de Provincie zijn onder andere het
vergroten van bufferbekkens, extra groenonderhoud, het aanleggen van wadi’s, gescheiden riolering, stuwen, bypasses en
het plaatsen van pompen.
• Ondersteuning bij wateroverlast: in wijken die gevoelig zijn
voor wateroverlast zijn er containers met zandzakjes die
burgers kunnen gebruiken om hun woning te beschermen.
Via Be-Alert worden de omwonenden verwittigd als de containers open gaan.
De Watergroep
Zie Nutsvoorzieningen

WEGENWERKEN
Wegen en mobiliteit, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be
Onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van de straten in de stad.
• Tijdelijke verkeersreglementen naar aanleiding van wegenwerken kunnen geraadpleegd worden op www.roeselare.be
• Een overzicht van de tijdelijke hinder, veroorzaakt door wegenwerken, kan geraadpleegd worden op www.roeselare.be
www.roeselare.be

•

Bij grote wegenwerken worden omwonenden via bewonersbrief op de hoogte gebracht en gehouden.

WELZIJNSHUIS / WELZIJNSWIJZER
Vier jaar terug bundelden het Sociaal Huis Welwel en de Sociale
Dienst van het OCMW hun krachten in het Welzijnshuis. Dat is dé
centrale locatie waar je terecht kan met al jouw vragen over jouw
welzijn: over jouw ﬁnanciën, over huisvesting en energie, over
gezondheid, over tewerkstelling, …

•
•
•

Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00,
welzijnshuis@roeselare.be
Gratis en voor iedere Roeselarenaar
Maak telkens een afspraak
Jouw vragen worden er onmiddellijk beantwoord of je wordt
naar de juiste dienst doorverwezen.

Je kan in het Welzijnshuis terecht met al jouw welzijnsvragen
over
• Energie
• Financiële en/of materiële hulp bij laag of geen inkomen
• Groeipakket - Kinderbijslag
• Huisvesting en huren
• Nieuwkomers - Nederlands voor anderstaligen
• Opleidingen
• Opvoedingsondersteuning
• Pensioenen
• Psychosociale hulp
• Rechtsbijstand
• Studietoelagen
• Thuiszorg
• Vervoersmogelijkheden
• Voordelen voor personen met een handicap
• Werk
• ...
Zie Energiesnoeiers
Zie Huis van het Kind
Zie Parkeren : Parkeerkaart voor personen met een handicap en
Parkeerplaats zorgverstrekkers
Zie Personen met een beperking: IVT/IT, Vakantietoelage,
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Zie Pensioenen
Zie Verwarmingstoelage
Zie Vrijetijdsondersteuningspunt Opstap
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Je krijgt in het Welzijnshuis info over en hulp bij het
aanvragen van sociale rechten, voordelen en premies
De items hieronder vermeld worden elders in deze brochure
toegelicht.
• Energiepremies
• European Disability Card: zie Personen met een beperking
• Huurpremies
• Inkomensvervangende en/of Integratietegemoetkoming: zie
Personen met een beperking
• Kindcode
• Mantelzorgpremie
• Parkeerkaart voor personen met een beperking: zie Parkeren
• Pro deo advocaat: zie Justitie
• Trein, tram, bus: zie Openbaar vervoer
• Sociaal pedagogische toelage: zie Personen met een
beperking
• Schooltoeslag, studietoelagen
• Subsidie aankoop restafvalzakken incontinentie: zie Afval
• Vakantietoelage: zie Personen met een beperking
• Verwarmingstoelage
• Voordeeltarieven Gas, elektriciteit, water en telefonie: zie
Nutsbedrijven
• Vrijetijdspas
• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: zie Personen
met een beperking
• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: zie Personen met
een beperking
• Zorgtoeslag voor kinderen met een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte: zie Personen met een beperking
Het Welzijnshuis biedt ondersteuning bij ﬁnanciële
moeilijkheden
Dreig je in ﬁnanciële moeilijkheden terecht te komen? Heb je
geen inkomen? Heb je schulden? Kan je je huur, je energiefacturen, de schoolfacturen van je kinderen, dokters- en
medicatiekosten … niet meer betalen?
Het Welzijnshuis ondersteunt je. Je kan in het Welzijnshuis
terecht voor:
• Leeﬂoon: zie Leeﬂoon
• Budget- en schuldhulpverlening: zie Budget- en schuldhulpverlening
• Doorverwijzing naar voedselhulp voor personen met een
beperkt budget: het Welzijnshuis onderzoekt of je recht hebt
een doorverwijzing naar voedselhulp
• ...
www.roeselare.be

Maak een afspraak via het Welzijnshuis voor een zitdag met
deze partners
• Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen: zie Personen
met een beperking
• Energiesnoeiers
• Federale Overheidsdienst sociale zekerheid: zie Personen met
een beperking
• Huis van het Kind
• Huurdersbond West-Vlaanderen
• Pensioenpunt Federale Pensioendienst voor werknemers: zie
Pensioenen
• Pensioenpunt Sociale zekerheid Zelfstandige Ondernemers:
zie Pensioenen
• Sociaal Verhuurkantoor
• Solentra : zie Geestelijke Gezondheidszorg
Neem een kijkje op www.welzijnswijzer.roeselare.be
• het complete aanbod met betrekking tot welzijn digitaal
gebundeld.

WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en de vakbonden
verstrekken alle noodzakelijke informatie en documenten die je
als werkzoekende nodig hebt. Ze betalen ook werkloosheidsuitkeringen en ander vergoedingen uit. Wie niet bij een vakbond
aangesloten is, kan bij het HVW terecht.
Maak steeds een afspraak voor je langsgaat.
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Stationsplein 43, 051 20 17 11, www.hvw.fgov.be

WETTELIJK SAMENWONEN

&

Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Twee personen die samenwonen, kunnen een verklaring van
wettelijke samenleving aﬂeggen. Deze registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van
goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
• Jullie wonen op hetzelfde adres, zijn minstens 18 jaar en
rechtsbekwaam en ongehuwd of ongebonden door een
andere wettelijke samenwoning.
• Breng jullie identiteitskaarten mee.
• Gratis.
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Een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst kan gebeuren
met onderling toestemming of met een éénzijdige ontbinding via
een gerechtsdeurwaarderexploot. Dit moet geregistreerd worden
door de dienst Burgerzaken.

•

•

WETTIGEN VAN HANDTEKENING
Burgerzaken, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare,
051 26 21 40, burgerzaken@roeselare.be
Soms moet een handtekening op een document geldig verklaard
of gewettigd worden.
• Kom langs bij de dienst Burgerzaken.
• Breng het document met de handtekening en je identiteitskaart mee.
• De medewerker vergelijkt de handtekeningen en verklaart die
geldig (of niet).
• Laat je jouw handtekening wettigen door iemand anders, dan
moet die persoon ook jouw identiteitskaart meebrengen.
• Gratis.

WIJKWERKING

•

Organisator van commerciële evenementen zoal Valentijn,
Femme Totale, Winkelnacht, Batjes, Smaak & Koeleur : Straatmuziekfestival, SHOPPINGWeekend van de Klant, Black Friday,
Sinterklaas, Kerst & Eindejaar ….
Voor deelname met een stand op de Batjes of op de goede
doelenmarkt met eindejaar: info@centrumroeselare.org
Werkt nauw samen met dienst Economie - Zie Ondernemen

www.kooplokaal.vanrsl.be
• Aanbod lokale handelaars
Roeselare kadobon
• Te koop in ARhus (De Munt), KOERS (Polenplein 15) en
Standaard Boekhandel, (Ooststraat 56).
• Waarde 10 of 25 euro.
• Te besteden bij een 200-tal handelszaken in Roeselare.
• Meer info op www.shoppingroeselare.be
Shoppingcentra aan stadsrand
• Langs Brugsesteenweg en Rijksweg in Rumbeke

WOONZORGCENTRA

Zie Buurten#VANRSL

WINKELEN IN ROESELARE

www.shoppingroeselare.be
• Vzw Shopping & Centrum promoot Roeselare als winkelstad
71

Motena
• De Waterdam, Handelsstraat 37, Roeselare, 051 27 09 00,
de.waterdam@motena.be
• De Zilverberg, Knokuilstraat 35, Roeselare, 051 26 26 70,
zilverberg@motena.be
• Ter Berken, Zijstraat 59, Roeselare, 051 24 96 54,
ter.berken@motena.be
• Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 12, Roeselare, 051 24 11 01,
sint.henricus@motena.be
• Pluk-de-dagcentrum: thuiswonende senioren kunnen één of
meerdere dagen in de week in het dagcentrum van Sint Henricus terecht voor animatie en ontspanning. Met vervoer van
en naar huis met aangepast busje.
• (Oriënterend) kortverblijf: Kortverblijf is een oplossing voor
senioren die tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de partner of verzorger
afwezig is. Kortverblijf kan ook tijdens een vakantieperiode of
in een weekend. 051 25 99 00, kv@motena.be
Woonzorgcentrum De Hovenier
Hoveniersstraat 15, Roeselare, 051 26 26 30,
dehovenier@armonea.be, www.armonea.be
Infogids #VANRSL

W-Z
Woonzorgcentrum Westerlinde
Centrum voor kortverblijf Westerlinde
Westlaan 123, Roeselare, 051 62 22 19,
sd.westerlinde@h-hart.be, www.h-hart.be
• Permanent en tijdelijk verblijf
• Initiatief van de Zorggroep H. Hart
Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw,
Dokter Delbekestraat 27, Roeselare, info@vincenthove.be,
www.vincenthove.be
• Woonzorgcentrum Vincenthove en Kortverblijfcentrum
Vincenthove
• Serviceﬂatcomplex De Rozelaar
• Dag- en nachtverzorgingscentrum Den Haard

WONEN
Woonpremies
Onthaal 1788, site De Munt - ARhus, De Munt 8, Roeselare
• Stedelijke premies.
• Premies/subsidies van Vlaanderen.
• Premies/verzekeringen van de Federale overheid.
• Premies van Fluvius.
• Renteloze energielening.
Woonloket
Site Delaerestraat, Delaerestraat 41, Roeselare, 051 26 22 60,
wonen@roeselare.be
• Infopunt verhuurders + premies voor verhuurders.
• Woningkwaliteit.
• Conformiteitsattest.
• Leegstand/verwaarlozing/2de verblijven.
• Leegstand bedrijfsruimtes.
Woondienst Regio Roeselare
Site Delaerestraat, Delaerestraat 41, Roeselare,
woondienstregio@roeselare.be
• Vervuilde woonsituaties: melding via 1788.
Verenigde Eigenaars
www.ve-pr.be/nl
• Info en juridisch advies over huurwetgeving voor eigenaarsverhuurders
• Lidmaatschap vereist
www.roeselare.be

Z
ZAKEN DOEN MET ROESELARE
Aankopen, 051 262 320, aankopen@roeselare
Wil je kandidaat stellen voor deelname aan onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking vooraf?
• Dat kan schriftelijk aan College van burgemeester en
schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.
• Of via het formulier ‘kandidatuurstelling overheidsopdrachten’
op www.roeselare.be
Vermeld duidelijk voor welk soort opdracht van werken,
leveringen of diensten je graag zou opgenomen worden.

ZAPPER.ROESELARE.BE
Tijdens de schoolvakanties organiseert de stad kampen, speelpleinwerking en losse activiteiten voor kinderen en jongeren. Het
volledige aanbod vind je op zapper.roeselare.be
Het aanbod wordt ook via de scholen bekendgemaakt.
Inschrijven gebeurt via de website zapper.roeselare.be
Kampen
• Sportkampen, sport- en spelkampen, themakampen.
• Tijdens alle schoolvakanties.
• Kleuters, lagere schoolkinderen, tieners.
• Verschillende locaties.
Speelpleinwerking
• Tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie.
• Vrij spel en georganiseerde activiteiten.
• Drie leeftijdsgroepen: kleuters, lagere schoolkinderen en
tieners.
• Op site Kerelsplein en in de zomer ook speelpleinwerking in
de buurt.
• Babbeloe richt zich naar kinderen met een beperking en hun
broers of zussen- in samenwerking met VOC Opstap.
Zie: VOC Opstap
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Losse activiteiten
• Verschillende soorten activiteiten, workshops of uitstappen.
• Tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie.
• Kleuters, lagere schoolkinderen.
• Verschillende locaties.

ZWERFVUILOPRUIMACTIE

ZIEKENHUIZEN

•

AZ Delta - www.azdelta.be
•
•

Leefmilieu en water, 051 26 97 86, projectenod@roeselare.be,
net.roeselare.be
•

Jaarlijkse actie in het voorjaar voor verenigingen, scholen of
wijkcomités, dien je aanvraag in via www.roeselare.be
Groepen kunnen ook een ander moment in het jaar een
opruimactie plannen.

Campus Rumbeke, Deltalaan 1, Roeselare, 051 23 71 11,
info@azdelta.be
Campus Brugsesteenweg, Brugsesteenweg 90,
8800 Roeselare, 051 23 61 11, info@azdelta.be

ZWEMBAD

Sportoase Schiervelde
Site Schiervelde, Diksmuidsesteenweg 400, Roeselare,
051 80 69 00, info.schiervelde@sportoase.be,
www.sportoase.be
• Sport- en wedstrijdbad.
• Recreatieruimte met glijbanencomplex, golfslagbad,
fonteinen.
• Peuter- en kleuterzone.
• Fitness.
• Open van maandag tot en met vrijdag van 8 u. tot 22 u. en op
zater- en zondag van 8 u. tot 18 u.
• Door de coronamaatregelen is er een beperkt aanbod en
moet je op voorhand reserveren. Check www.sportoase.be
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