
Oktober 2021

 In dit nummer
Wijkhuis Beveren  

Beveren in constante groei  

Spelen en ontmoeten 

Heel wat activiteit

Beste Bevernaar, 
Als we aan Beveren denken, zien we inwoners 
die samen sporten, elkaar helpen met een 
klusje of een gezellig praatje slaan. Buren die 
boodschappen voor elkaar doen of kinderen 
die ravotten op de vele speelpleintjes die de 
gemeente rijk is.   

In deze krant vind je heel wat nuttige informatie 
rond grote en kleine initiatieven in Beveren. 
Initiatieven die Beveren nog meer doen bruisen. 

Beveren is een goede en fijne gemeente, die we 
samen schoon, bewoonbaar, mooi en leefbaar 

houden en waar we er voor elkaar zijn. Zetten 
je de initiatieven in deze krant weer aan het 
denken of zorgen ze voor inspiratie? Heb je een 
goed idee? Laat het ons weten!  
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Een plek voor alle Bevernaars
Stad Roeselare wil samen met de Bevernaars een nieuw wijkhuis bouwen in Beveren. Een plek 
voor jong en oud. Een plek voor ontmoeting, ontspanning en engagement. Kortom: een nieuw 
huis voor alle Bevernaars. In 2018 werden de eerste stappen al gezet richting deze nieuwe 
ontmoetingsplek. Om alles nog even op te frissen, creëerden we een tijdslijn met het traject dat 
we de afgelopen jaren aflegden.

SEPTEMBER 2018 

VOORSTELLING EN RONDVRAAG              

Eind september 2018 werden er 3 concepten 
aan jullie voorgesteld. Hiermee polsten we al 
eens naar het droomhuis van de Bevernaars 
en we organiseerden een infomoment, een 
online en offline bevraging. Daarnaast vond een 
zijtraject plaats met kinderen van het 4e en 5e 
leerjaar van Basisschool De Bever. Maar liefst 
466 inwoners namen deel aan de bevraging 
‘Wijkhuis en Buurtcentrum Beveren’. Hoewel het 
droomwijkhuis van de jeugd er net iets anders 
uit zag dan dat van de volwassenen, bleken 
de meeste wensen wel te overlappen. Een 
wijkhuis met veel groen en ruimte waar kinderen 
kunnen spelen, maar ook om gezellig samen te 
zitten: daar was iedereen het over eens. Ook 
duurzaamheid, toegankelijkheid en flexibiliteit 
stonden hoog op het verlanglijstje. 

APRIL 2020

VERVOLG PARTICIPATIEMOMENT 

In 2020 gingen we hier verder mee aan de slag. 
Via de website buurten.roeselare.be peilden we 
naar de gewenste inrichting en faciliteiten van 
de zaal, rekening houdend met de activiteiten 
die jullie in het toekomstige wijkhuis willen 
ondernemen.  

Via praattafels in september 2020 gingen we 
daar nog dieper op in. Veertig Bevernaars 
engageerden zich voor diverse werkgroepen. Dat 
ging van een nieuwjaarsborrel in Beveren tot een 
Bevers verenigingenplatform of samen studeren. 

In het najaar van 2020 kreeg elke Beverse 
vereniging de kans om hun verwachtingen voor 
het nieuwe wijkhuis te delen. Omdat het plan 
voor het nieuwe wijkhuis nog niet aan alle noden 
van de verenigingen voldeed, zochten we samen 
naar alternatieven.

 

OKTOBER-DECEMBER 2020

PROGRAMMA VAN WENSEN 

De Stad verzamelde alle wensen en 
ideeën in een ‘Programma van Wensen’. 
Aan de hand van dit document kan een 
architect een eerste ontwerp opmaken. 
Die zal begin 2022 aangesteld worden. 
Het wijkhuis zal klaar zijn in 2024. Stilaan 
begonnen de laatste puzzelstukjes in 
elkaar te passen.

Wijkhuis Beveren samengevat

Waar: 
Izegemseaardeweg 30

Focus:

   Een plek voor verenigingen en burgers.

   Een afdeling van ARhus waar boeken kunnen ontleend worden.

    Huisvesting van jeugdvereniging +13.

    Ruimte creëren die het bestaande aanbod in Beveren aanvult 
en die maximaal voor verschillende activiteiten, gebruikers, 
verenigingen en organisaties kan dienen.

    Ontmoeting creëren tussen alle Bevernaars.

Inrichting:

   Polyvalente, flexibele zaal voor 175 tot 200 personen met 
barmeubel voorzien van een flessenfrigo, op te splitsen in 
deelruimtes. 

    Kleinere, gezellige ontmoetingsruimte met keuken die onder 
meer dienst kan doen als leskeuken (met 6 kookpitten, meerdere 
koelkasten en industriële vaatwasmachine). 

    Flexibele, gedeelde werk- en gespreksruimte voor bijvoorbeeld 
wijkwerkers of ARhus-medewerkers. 

    Verschillende bergingsruimtes, onder meer voor dranken, 
techniek, schoonmaak en meubilair, met koelcel. 

   Sanitaire voorzieningen. 

    Leidingslokaal en berging +13 met een aparte ingang via het 
buitenterrein. 

    Bibliotheekruimte ARhus waar je boeken kan ontlenen en een 
computer kan gebruiken. Geregistreerde gebruikers zullen de 
deuren van de bib ook buiten de ‘bemande’ openingsuren kunnen 
openen.  

Kenmerken:
   Groen: een wijkhuis dat goed wordt geïntegreerd in een 

onverharde, groene en recreatieve omgeving. 

   Flexibiliteit: ruimtes die flexibel kunnen opgedeeld 
worden, zodat ze voor verschillende doeleinden kunnen 
worden gebruikt. De grote zaal kan ingedeeld worden in 
aparte ruimtes. 

   Transparantie: een lichtrijk gebouw met een 
uitnodigende, warme uitstraling, waarbij zicht naar de 
tuin gewenst is, evenals de mogelijkheid om tijdens 
evenementen de privacy te bewaren. Er is voldoende 
mogelijkheid tot verduisteren van de ruimtes in functie 
van presentaties en voorstellingen. 

   Toegankelijkheid voor iedere Bevernaar (jong en 
oud) met bijzondere aandacht voor mensen met een 
functiebeperking. 

   Gebruiksvriendelijk: makkelijk in onderhoud.

   Geluidswerend en akoestisch: het maximaal beperken 
van geluidsoverlast naar omwonenden. Ook binnen 
het gebouw dient voldoende aandacht te zijn voor 
de voortplanting van het geluid tussen verschillende 
ruimtes. 

   Duurzaamheid: het gebouw is energiezuinig, de toe te 
passen materialen dienen hoogwaardig, duurzaam en 
onderhoudsarm te zijn. 

GEZOCHT:  
LEDEN VZW WIJKHUIS BEVEREN       
Achter de schermen van het nieuwe wijkhuis zijn er ook een aantal zeer geëngageerde mensen aanwezig.  
Zij zullen deel uitmaken van een nieuw op te richten vzw. Ze staan onder andere in voor het verhuur van de 
verschillende ruimtes, zodat ze aan alle Bevernaars een laagdrempelige ontmoetingsplek kunnen bieden. 
Ben jij iemand met een groot hart voor Beveren? Heb je zin om je te engageren binnen  
de vzw van het nieuwe wijkhuis? Neem dan gerust contact op door te mailen naar  
samenleven@roeselare.be.  

NOTEER IN JE AGENDA 

infosessie oprichting vzw wijkhuis Beveren

•  Voor wie: geïnteresseerde vrijwilligers (vrijblijvend)

•  Wanneer: maandagavond 29 november om 19 u.

•  Waar: zaal De Nieuwe Deure in Beveren 

•  Contact: samenleven@roeselare.be



Beveren, in constante groei
De toekomst van het Jonckerspark

In het centrum van Beveren, als het ware onder 
de kerktoren, bevinden zich de bedrijven VDL Bus 
en Jonckheere Subcontracting. Deze bedrijven zijn 
doorheen de jaren steeds meer verweven geraakt 
met de dorpskern van Beveren. 

Op vandaag botsen de bedrijven op de grenzen 
van hun groei. Vanuit die analyse heeft VDL Bus 
beslist om de site te verlaten en te herlocaliseren 
naar een nieuwe site op het regionaal 
bedrijvenpark Krommebeek, iets verderop in 
Beveren. Zo blijft het bedrijf dicht bij zijn roots.  
 
 

HOGER NIVEAU TILLEN

Het gevolg hiervan is dat de huidige site 
op termijn verlaten zal worden en leeg zal 
komen te staan. Omdat de Stad op deze plek 
wil inzetten op meer dan alleen bedrijven, is 
de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) Jonckerspark 
noodzakelijk. Vandaag is juridisch het Algemeen 
Plan van Aanleg (APA) op deze locatie geldig. 
Dat bestemt het bouwblok voor het grootste 
deel als ‘bedrijvengebied met milieuvriendelijk 
karakter’. Maar de Stad ziet een andere 
toekomst voor dit gebied. Het bouwblok heeft 
heel wat mogelijkheden, zoals de momenteel 
ingekokerde Krommebeek, om de site naar 
een hoger niveau te tillen. In de uitwerking 
van het RUP zoekt de Stad naar een mix van 
bestemmingen op maat van Beveren. Niet 
langer een monofunctionele bedrijfsfunctie, 
maar wel een verweving van wonen en werken. 
Niet langer een verharde en volledig bebouwde 
site, maar wel een plek waar groen en water een 
plaats krijgen. 

 

PARTICIPATIEMOMENTEN 

In juni 2020 is de Stad van start gegaan 
met dit RUP door de start- en procesnota 
goed te keuren. Hierna werd een publieke 
raadplegingsperiode georganiseerd van 
18 september 2020 t.e.m. 16 november 
2020. In het kader hiervan vonden vier 
participatiemomenten plaats, waarop meer 
uitleg gegeven werd over de doelstellingen 
van het RUP, en de aanwezigen vragen 
konden stellen en input gaven. De Stad gaat 
met de feedback aan de slag. 

Wijnendalestraat wordt fietsveiliger 
en vrij van wateroverlast

Vanaf de Bollaardstraat tot aan het centrum 
van Beveren dringen rioleringswerken zich op. 
Het is nodig om de bestaande rioolbuizen te 
vervangen en meteen ook te voorzien in een 
gescheiden rioleringsstelsel. Zo houden we het 
vuil afvalwater en het regenwater uit elkaar. 
Enkel het regenwater komt in onze natuur en 
waterlopen terecht, en niet het vuil water. Door 
slimme ontharding kan het regenwater ter 
plaatse rustig in de bodem sijpelen.

Deze werken zullen opstarten in 2022. 
 
 
 
 
 

INWONERS ENTHOUSIAST

 OVER HERAANLEG

Na de rioleringswerken wordt de straat niet 
gewoon in de oorspronkelijke staat hersteld. 
De inwoners en handelaars konden het 
voorontwerp voor de heraanleg inkijken tijdens 
contactdagen die de Stad organiseerde. Zij 
krijgen na de heraanleg een ‘nieuwe’ straat om 
in te wonen, waar de veiligheid voor fietsers 
voorop staat. 

Waar mogelijk komen er uiteraard ook meer 
bomen in het straatbeeld. Wel 42 stuks extra, 
naast 1400 m² beplanting en ontharde stroken 
en gebruik van waterdoorlatende materialen. 
De openbare verlichting krijgt een duurzame 
make-over, met de installatie van nieuwe led-
verlichtingspalen. 

 

NIEUWE FIETSPADEN VOOR  

KONING FIETS 

Ook in Beveren zet de Stad een stapje dichter 
bij de realisatie van haar Velodroom #VANRSL.

“We investeren fors in fietspaden. Zo 
geven we Koning Fiets een veilige plaats 

in de Wijnendalestraat. We leggen 
ongeveer 1,2 kilometer aan nieuwe 

fietspaden aan. Ze vormen de perfecte 
rijstrook voor fietsende scholieren, 
werknemers uit de bedrijvenzone, 

recreatieve fietsers, …”

INRICHTING VOLGENS ZONE 30

Tussen de Onledebeek en het centrum van 
Beveren is de projectzone iets smaller. Daar is 
het niet mogelijk om gescheiden fietspaden aan 
te leggen naast de rijweg. Om een antwoord 
te bieden op de regelmatig terugkerende 
meldingen bij de Stad over te hoge snelheden, 
wordt de zone wel duidelijker ingericht volgens 
het zone 30-principe. 

We passen hier de rijweg aan, zodat chauffeurs 
automatisch hun snelheid zullen moeten 
minderen. Het wordt ook smaller. Zo dwingen 
we een lagere snelheid af en kunnen fietsers 
zich comfortabel op de rijweg verplaatsen in 
beide richtingen.

PRAKTISCH

   De kosten voor de riolerings-en 
wegeniswerken worden geraamd op 
2,5 miljoen euro. De Vlaamse Milieu 
Maatschappij zegde aan de Stad een subsidie 
toe voor wel 75% van de rioleringswerken. 
Als één van de voorwaarden hiervoor moet 
er voor eind oktober 2021 een aannemer 
voor de uitvoering van de werken te worden 

aangesteld. Dit dossier werd ter goedkeuring 
aan de Gemeenteraad van juni voorgelegd.

   De nutswerken in voetpaden en parkeerzones 
starten vermoedelijk in het voorjaar van 
2022. Deze zullen beperkte hinder met 
zich meebrengen, waarbij doorgaand 
verkeer in één richting mogelijk zal zijn. 
Nutsmaatschappijen vernieuwen er hun 
kabels en leidingen, de Watergroep legt een 
nieuwe waterleiding aan.

   Na het bouwverlof, in het najaar van 2022, 
starten dan de rioleringswerken, waarbij een 
gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. 
Nadien volgen de wegeniswerken en de 
effectieve heraanleg. 

De vermoedelijke einddatum van alle werken is 
midden 2024.

EERSTE ENERGIEWIJK #VANRSL  
IN HET VERZONKEN KASTEEL     
Minder energie verbruiken, dat doen we samen!

Stad Roeselare en Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel 

willen samen met de inwoners van de Beverse wijk Het Verzonken 

Kasteel het energieverbruik in de wijk naar beneden halen. 

Investeren in renovatie en hernieuwbare energie zorgt ervoor dat 

mensen meer comfortabel kunnen wonen, maar helpt ook om de 

klimaatdoelstellingen te halen. Want meer dan 50% van de totale 

CO2-uitstoot is het gevolg van het verwarmen van onze huizen.

Sluimerverbruik opsporen

In het Verzonken Kasteel investeert De Mandel in de 

huizen in hun eigendom. Zo plaatsen ze er digitale gas- en 

elektriciteitsmeters, vervangen ze de oudste CV-ketels en 

plaatsen ze zonnepanelen op alle huurwoningen. 

 

 

Door samen met de inwoners ook gegevens te verzamelen over het 

verbruik, worden sluimerverbruik en energieverslindende toestellen 

opgespoord. 

Renovatiescans

Stad Roeselare zet dan weer de private eigenaars op weg om te renoveren. 

Dat doet de Stad door het aanbieden van gratis renovatiescans. Daarnaast 

wordt in samenspraak met de geïnteresseerden gekeken hoe de Stad hen 

nog verder kan helpen in hun renovatietraject.

Wil je meer informatie over dit project?

Mail naar energiewijken@roeselare.be of surf naar  

www.klimaatswitch.be



Heel wat activiteit  
in Beveren
Vanuit de Stad zijn er heel wat mensen actief in Beveren. Zo wordt er bijvoorbeeld aan wijkwerking gedaan. Wat kan je hier precies 
onder verstaan? De verschillende afgebakende gebieden in Roeselare beschikken telkens over een wijkteam en een wijkwerker. 
Ook in Beveren is dat dus het geval. Het wijkteam werkt vanuit het Welzijnshuis en de wijkwerkers maken deel uit van de dienst 
Samenleven van Stad Roeselare. Daarnaast zijn er ook nog de gemeenschapswachten. In het gebied Beveren is er momenteel één 
gemeenschapswacht actief, die ook deel uitmaakt van de dienst Samenleven. 

Wijkteam Noord
De medewerkers van het Welzijnshuis maken je wegwijs in het aanbod van 
diensten in Roeselare. Ze zoeken samen met jou waar je best terecht kan en 
helpen je om je rechten te kennen en op te nemen.
Wat doet zo’n wijkteam? 

   Info- en adviesverlening bij welzijnsvragen

   Ondersteuning bij het aanvragen van sociale rechten, voordelen of premies

   Ondersteuning bij doorverwijzing naar andere diensten

   Financiële steunverlening

   Budget- en schuldhulpverlening

   Ondersteuning inzake de sociaal-administratieve situatie

   Optreden als casemanager met oog voor alle levensdomeinen

Gemeenschapswacht 

Gemeenschapswachten werken mee aan een aangename en veilige 
woon- en leefomgeving. Ze vormen samen met de wijkagent het 
eerste aanspreek punt voor de burger. 

Wat doet zo’n gemeenschapswacht? 

   Signaleren van gebreken of problemen op het openbaar domein 

   Uitvoeren van specifiek toezicht 

   Informeren en sensibiliseren van automobilisten 

   Toezicht bij openbare evenementen 

   Handhaven van politiereglement  

 
 
 
 
 
 
 
 

JOUW GEMEENSCHAPSWACHT: 
Isabel De Zaeytijd 
gemeenschapswachten@roeselare.be  |  Tel. 051 26 24 73

HULP NODIG? 

Aarzel niet om een afspraak te maken voor een eerste gesprek in het Welzijnshuis. Dit kan door te bellen naar 
051 80 59 00 of te mailen naar welzijnshuis@roeselare.be. Je kan ook langs gaan (Gasthuisstraat 10) om een 
afspraak te maken. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 u. Wanneer nodig, komen ze graag bij jou 
thuis langs. Online vind je ook heel wat nuttige informatie op www.welzijnswijzer.roeselare.be.

Wijkwerking dienst Samenleven

WAT DOET ZO’N WIJKWERKER? 

   Het verhogen van de leefbaarheid en het 
bevorderen van het sociale leven in de 
Roeselaarse wijken.

   Ondersteunen in bewonersparticipaties en 
het uitbouwen van sterke netwerken op alle 
niveaus. 

   Het aanspreekpunt zijn voor de vele 
wijkcomités en het doorverwijzen naar de 
geschikte diensten.

   Een verbindingsfiguur zijn waarbij ze 
optreden als fysieke schakel tussen de wijk, 
andere stakeholders en de stadsorganisatie. 

Als wijkwerker willen ze ook meewerken 
aan de verbondenheid in je buurt. Daarom 
bieden ze ondersteuning bij verschillende 
projecten. Misschien heb je al gehoord van de 
buurtcheque? Of zag je al een leuk gevelbankje 
of tegeltuintje bij de buren?  
 

BUURTCHEQUE #VANRSL

Wil je graag iets organiseren in de buurt? Lijkt 
het je leuk om de buren te ontmoeten op 
een straatfeest, zomerbarbecue,.. en elkaar 
zo beter te leren kennen? Je bent niet alleen! 
Daarom geeft de Stad jouw buurtevenement 

graag een financieel duwtje in de rug. De 
buurtcheque heeft een waarde van maximum 
€200. Daarmee kan je (een deel van) de 
kosten die gepaard gaan met de organisatie 
van een buurtfeest betalen. Daarnaast kan 
je ook een voucher t.w.v. €75 verkrijgen die 
je kan inruilen bij de Stad voor de huur van 
stadsinfrastructuur (zalen) en/of -materiaal. 

TEGELTUIN

Een tegeltuin is een smalle groenstrook aan 
de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel. 
Voor een tegeltuin neem je een straattegel 
weg en plant je een klimplant in de plaats. De 
tegeltuinen kunnen een echte meerwaarde 
voor jullie buurt zijn. Belangrijk: de Stad biedt, 
samen met vzw Groene gevels, ondersteuning 
aan bij een buurtproject tegeltuinen wanneer 
minstens 8 buren bereid zijn een tegeltuin aan 
te leggen aan hun woning. 
 

BANKJES #VANRSL

Een goed contact met de buren kan zo veel 
betekenen. Met het project ‘Bankjes #VANRSL’ 
wil de Stad mensen opnieuw op de stoep 
samenbrengen. Twee stijlvolle stalen driehoeken 
worden aan de gevel geïnstalleerd, terwijl een 
lichte bank binnen achter je deur hangt. Je hebt 

keuze uit verschillende modellen en kleuren. 
Inwoners van Roeselare kunnen voor 88 euro 
(incl. btw) een bankje laten installeren aan hun 
voorgevel. 

Meer informatie over deze projecten vind je 
terug op www.buurten.roeselare.be of via 
samenleven@roeselare.be



Meer ontmoeting  
in Beveren
Hallo! Wij zijn drie mensen uit de werkgroep Leve(nd) Beveren. Dat is een groep enthousiastelingen die de verenigingen 
in Beveren meer met elkaar wil verbinden. Voor het wijkhuis er staat, hebben we samen nog veel werk. Want tijdens een 
groots participatiemoment in 2020 gaven meer dan 100 mensen het al aan: de Bevernaars willen elkaar méér ontmoeten. Er 
is zo’n sterk verenigingsleven en er zijn zo veel vrijwilligers: dat is iets om fier op te zijn. Bovendien zijn er veel inwoners die 
eens willen deelnemen aan een activiteit, een babbeltje willen slaan of iets nieuws willen uitproberen. Dat willen we mee 
ondersteunen met de werkgroep Leve(nd) Beveren.  
 
Wij stellen onszelf alvast even voor. Tot binnenkort!

Stijn
“Ik ben Stijn Decoene, geboren en 
getogen Bevernaar. In het dagelijks 
leven werk ik als grafisch ontwerper, en 
als leerkracht geef ik mijn kennis ook 
door aan de volgende generatie. Maar 
mensen kennen mij misschien ook wel 
als volleybalcoach. En ik ben al 40 jaar 
actief bij jeugdatelier De Durvertjes. 
Een goedgevulde agenda dus, maar 
voor Leve(nd) Beveren maak ik graag 
nog wat tijd vrij! 

Binnen de organisatie sta ik vooral in 
voor de communicatie en de grafische 
opmaak. Met mijn achtergrond was 
dat ook een logische keuze. Voor mij 
is het vooral belangrijk dat we de 
mensen dichter bij elkaar brengen. 
Beverse verenigingen met elkaar laten 
kennismaken. Leren wat ze in hun mars 
hebben, maar ook wat hun noden zijn. 
Door meer samen te werken, kunnen 
we daar met z’n allen de vruchten van 
plukken.” 

 Carine
“Mijn naam is Carine Roose en ik heb 
al sinds jaar en dag een buurtwinkeltje 
in Beveren, de Klaproos. Die naam is 
niet toevallig gekozen: ik doe al eens 
graag een klapke met mijn klanten. 
Voor mij is belangrijk: een plaats waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
waar een verbinding kan ontstaan 
tussen de verschillende verenigingen. 
Daar heeft Beveren echt nood aan.
Ik ben al sinds het prille begin 
betrokken bij Leve(nd) Beveren. 
Een tijdje geleden zat ik in een 
onderzoeksgroepje dat uitging van 
de stad. Ons doel was het versterken 
van de buurtwerking. Toen het project 
afliep, hadden we al een heel traject 
afgelegd. Daar is dan Leve(nd) Beveren 
uit ontstaan. Het zal echt een verrijking 
zijn voor het verenigingsleven, daar 
ben ik van overtuigd.”

José
“Ik ben José D’hoop, al sinds 
mijn jeugd actief in allerlei Beverse 
verenigingen. Ondertussen ben ik dan 
wel op pensioen, maar dat wil niet 
zeggen dat mijn engagement gestopt 
is. In tegendeel: het verenigingsleven 
is voor mij van onschatbare waarde. 
Daarom ben ik ook lid geworden van 
Leve(nd) Beveren. 

Steeds meer verenigingen houden 
het voor bekeken of vinden geen 
nieuwe leden meer. Dat vind ik 
jammer. Een vereniging zorgt ervoor 
dat mensen nog eens buiten komen, 
nog eens samen komen. Vaak zitten 
de verenigingen ook op hun eigen 
eilandje, terwijl ze samen zoveel meer 
zouden kunnen bereiken. Daarom 
willen we met Leve(nd) Beveren 
die muren slopen. Als we kosten en 
materiaal kunnen delen onder elkaar, 
wat houdt ons dan nog tegen om grote 
activiteiten te organiseren?”

Spelen in Beveren?  
Beire!
Roeselare telt 76 speelpleinen en andere originele speelplekken. Genoeg dus om elk weekend ergens 
anders op ontdekking te gaan. Als je geen zin hebt om het wat verder te zoeken, kan je natuurlijk ook 
gewoon terecht op de talrijke speelpleintjes in Beveren zelf. Je kan deze terugvinden via www.jeugd.
roeselare.be/speelpleinen. De donkergroene icoontjes duiden de 10 beire speelpleinen in Beveren aan. 

Maar er is meer…

SPEELCONTAINERS

Naast al deze speelpleintjes hebben we nog leuke 
speelimpulsen te bieden. Zo reizen er tijdens 
de zomer 4 speelcontainers door Roeselare en 
deelgemeentes. Elk hebben ze hun eigen thema: 
bouw, sport, circus en later als ik groot ben. 
Daarnaast kan je ook zelf een speelcontainer 
huren. Deze wordt geleverd, geplaatst en 
opgehaald door de stadsdiensten. Wil je er 
eentje huren, of zoek je meer informatie over de 
voorwaarden en huurprijzen, neem dan snel een 
kijkje op de webshop van Stad Roeselare.

SPEELSTRATEN 

Iedereen in Roeselare en deelgemeenten kan 
een speelstraat aanvragen. Deze is dan volledig 
voorbehouden voor spelende kinderen. Spelende 
kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat 
voorrang op alle weggebruikers. Tijdens de 
speelstraat wordt de straat voor een aantal uren 
(gedeeltelijk) afgesloten, zodat kinderen er veilig 
en naar hartenlust kunnen spelen. Of je straat in 
aanmerking komt kan je nagaan via de website 
van jeugd. 

 
Verdere informatie omtrent ‘Spelen in de stad’ vind je via www.jeugd.roeselare.be



hoplr

 
In Roeselare maakt de 

wijkwerking van het Groenpark 
al enkele jaren gebruik van Hoplr. 

Thierry Bouckenooghe van het 
Groenpark deelt graag met  

jou z’n ervaringen.  
 
 
 

“In juni 2017 werd Hoplr voor het eerst 
uitgerold in het Groenpark, met als doel 
buren digitaal te verbinden. Geduld 
loont. Momenteel staan 115 van de 189 
gezinnen met elkaar in contact via dit 
buurtplatform. 

Op het eerste gezicht lijkt Hoplr heel sterk 
op Facebook maar dan met minder ballast. 
Recente berichten tonen dat Groenparkers 
op Hoplr in de buurt op zoek gaan naar: 
een schrijnwerker, een verloren gelopen 
poes, een betrouwbare babysit,… De 
buurtbewoners posten foto’s van: het 
applaus vanop de stoep op 31 december, 
een gevonden fietsstep… Ze verwittigen 
elkaar over: de actie gluurpiet, een 
pannenkoekenverkoop,…  
Ze steunen elkaar met: een kort 
 

 
gedachtenmomentje, een complimentje, 
een gedicht op 1 november voor ‘de 
buren van voorbij’,… En via de Hoplr-
chat gaan ze “virtueel” in gesprek met 
elkaar, sommigen tegen eenzaamheid en 
isolement. 

Hoplr is voor ons een brug om contacten 
te leggen en een goed middel om te 
communiceren. Je kan snel en in realtime 
veel buren bereiken en hen op de hoogte 
brengen van bijvoorbeeld een dreigend 
onheil, zoals in ons geval bij dreiging 
wateroverlast. De app is simpel, handig, 
gratis, reclamevrij en vooral efficiënt. 
Elk initiatief tot verbroedering en 
gemeenschapsvorming is nuttig in deze 
bizarre tijden. Nuttig? Nodig!”

Buurtnetwerk hoplr
info@hoplr.be

Beste,

Jouw buurt maakt sinds kort gebruik van de besloten buurtwebsite Hoplr. Hierop kan iedereen die in
Beveren woont zich aanmelden om eenvoudig buren te bereiken.
Waarvoor kan je deze buurtwebsite zoal gebruiken?

● om je buren beter te leren kennen

● om een ladder of boormachine te lenen

● om zorg te dragen voor je buren en solidariteitsacties op te zetten

● om een goede loodgieter of betrouwbare babysit uit de buurt te vinden

● om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen

● om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken

● om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen ...

Het coronavirus en de corona-maatregelen zorgen voor minder sociaal contact en meer thuisisolatie.

Bovendien is het belangrijk om mensen in je naaste omgeving te hebben waarop je kan terugvallen.

Via Hoplr kunnen buren zonder enig risico makkelijk contact houden met elkaar.

Uiteraard heeft zo’n netwerk pas zin als er genoeg leden zijn. In andere buurten in Roeselare is het al

een succes. Hopelijk mogen we jou dus ook binnenkort online verwelkomen! Via Hoplr ontvang je ook

meldingen over wegenwerken, evenementen, veiligheid enz. van het stadsbestuur van Roeselare.

Aanmelden is heel eenvoudig en gratis, de instructies vind je hieronder.

De mobiele app voor iPhone is beschikbaar in de App Store en voor Android in de Play Store.

Met vriendelijke groeten,

Buurtnetwerk Hoplr

Je bent uitgenodigd voor de buurt
Beveren

Hoe schrijf je je in?

1. Download de mobiele app of surf naar
www.hoplr.be en vul je adres in

2. Geef je buurtcode in

3. Schrijf je in voor je buurt

Je gegevens worden beveiligd en beschermd in lijn met de
Europese privacywetgeving

In samenwerking met Stad Roeselare

Ontvang binnenkort ook meldingen van algemeen nut via Buurtnetwerk hoplr

 
Leer Beveren kennen

Wist je dat jouw buurt sinds kort gebruik maakt 
van de besloten buurtwebsite Hoplr? Nee? Hoog 
tijd dan om deze te leren kennen. Op dit handige 
digitaal platform kan iedereen die in Beveren 
woont zich aanmelden om eenvoudig buren te 
bereiken. Momenteel zijn er in Vlaanderen 90.000 
gezinnen in meer dan 850 buurten actief op Hoplr 
(spreek uit ‘hopler’).  

WAAROM INSCHRIJVEN OP HOPLR? 

   Positiviteit staat centraal  
Hoplr is geen Facebook. Problemen 
mogen besproken worden, maar hou het 
vriendelijk, beschaafd en positief.  

   Blijf in contact met je buren  
De afgelopen periode zorgden het 
coronavirus en de bijhorende maatregelen 
voor minder sociaal contact en meer 
thuisisolatie. Draag zorg voor je buurt.  

   Ontvang nuttige meldingen   
Het stadsbestuur van Roeselare heeft 
geen inkijk op het platform, maar kan de 
buurt wel bereiken met nuttige informatie 
(vb. wegenwerken, overlast, veiligheid, 
evenementen,…)  

WAARVOOR KAN JE HOPLR

BIJVOORBEELD GEBRUIKEN?  

   om een ladder of boormachine te lenen  

   om zorg te dragen voor je buren en 
solidariteitsacties op te zetten 

   om een goede loodgieter of betrouwbare 
babysit uit de buurt te vinden 

   om mee de inrichting van een nieuw 
speelpleintje te bepalen 

   om verkeersproblemen of wegenwerken in 
de straat te bespreken 

   om een garageverkoop of buurtfeest aan te 
kondigen …  
 
 
 

HOE WERKT HOPLR?  

Aanmelden is heel eenvoudig en 
gratis, de instructies vind je hieronder. 
De mobiele app voor iPhone is 
beschikbaar in de App Store en voor 
Android in de Play Store.

Dienstencentrum  
Ten Elsberge:  
een bruisende plek!

 
Welkom in Dienstencentrum Ten Elsberge: 
activiteiten, cursussen, clubwerking, 
middagmaal, pedicure en nog zoveel meer. 

Elke weekdag wordt er een middagmaal 
geserveerd in samenwerking met de keuken van 
Kotee. Wil je een lekkere, gezonde lunch? Laat 
het weten en kom langs. Of misschien kom je 
liever gewoon iets drinken, dat is natuurlijk ook 
mogelijk in de gezellige bar. 

Het dienstencentrum biedt onderdak aan heel 
wat clubs, waar iedereen welkom is. Een greep 
uit het aanbod: kaarten, scrabble, rummikub, 

schaken, biljart/carambole, bolletra, bowling, 
wandelen, petanque, zwemmen, … De clubs 
organiseren regelmatig een speciale activiteit 
voor hun leden zoals een jaarlijks etentje, 
sinterklaasfeestje, … Interesse? Spring dan zeker 
binnen. 
 

RIJK EN DIVERS AANBOD

Doorheen de jaren kon Ten Elsberge een rijk en 
divers aanbod creatieve cursussen uitbouwen. 
Houtbewerking, klei, schilderen, tekenen, … maar 
ook kantklossen. Er is een samenwerking met 
Creo voor taal – en computerlessen. Voor ieder 
wat wils! 

In beweging blijven is belangrijk. Ook het 
dienstencentrum wil hier op inzetten. 
In Ten Elsberge hebben ze verschillende 
bewegingsactiviteiten in de aanbieding: 

linedance, koppeldans, turnen, aerobic, zumba, 
partyrobics maar ook de yogi’s komen aan hun 
trekken. Wie liever individueel sport, is welkom 
in de fitnesszaal. 

Ben je minder – mobiel? Informeer dan 
zeker wat de mogelijkheden zijn om je te 
vervoeren: autodelen, busvervoer of de minder 
mobielencentrale. 
De gezelligheid en de babbels, die zijn natuurlijk 
gratis. De andere prijzen zijn betaalbaar. Zo kan 
iedereen beroep doen op de diensten van Ten 
Elsberge. 
 

Voor meer info ben je welkom in 
Dienstencentrum Ten Elsberge  
Mandellaan 101 – 051 27 27 10  
dctenelsberge@motena.be



Nieuwe wandel – en 
looproutes in Beveren 
In de voorbije maanden trokken steeds meer mensen hun loop- of wandelschoenen aan. Heel positief dat 
zoveel inwoners #VANRSL bewegen! De Stad wil nog een extra duwtje in de rug geven en voorziet een 
uitgebreid loop- en wandelnetwerk dat met wegwijzers wordt aangeduid. In totaal staan er meer dan  
80 loop- en wandelkilometers aangeduid in Roeselare, waarvan 3 routes in Beveren.  

‘BEVEREN - GROEN’ 

Deze looproute vertrekt in het nieuwe 
bedrijvenpark Onledebeek. We maken 
maximaal gebruik van de vele wandelpaden 
in de buurt en verbinden de bestaande 
industriezones Wijnendale en Beveren-centrum 
met de industriegebieden, Onledebeek en het 
Krommebeekpark, in volle ontwikkeling. De 
looproute biedt een antwoord aan bedrijfsleiders 
en werknemers die sporten en werken belangrijk 
vinden en op zoek zijn naar alternatieven in de 
buurt! 

   Startlocatie: ter hoogte van het fietspad 
met de Onledebeekstraat. 

   Afstand: 5,07 km 

   Ondergrond: verhard 

‘BEVEREN - BLAUW’ 

Je start nabij de sporthal Beveren en via 
het Pastoorbos bereik je het fietspad langs 
de Krommebeek. Via rustige paden met de 
industriezone Wijnendale op de achtergrond 
bereik je het pad langsheen de spoorweg. 
Je volgt dat eventjes en buigt af naar het 
Krommebeekbos, de groene long van Beveren. 

   Startlocatie: ter hoogte van de sporthal 
(Izegemseaardeweg) 

    Afstand: 5,53 km 

   Ondergrond: verhard en onverhard 
(Krommebeekbos) 

 

‘BEVEREN - 

BLAUW EN GROEN’ 

Deze looproute combineert beide looproutes in 
Beveren. Daardoor komen we net niet aan 10 km. 

   Startlocatie: ter hoogte van de sporthal 
(Izegemseaardeweg) 

    Afstand: 9,85 km 

   Ondergrond: verhard en onverhard 
(Krommebeekbos)  

 
Benieuwd naar het volledige aanbod om onze 
inwoners #VANRSL aan het sporten te krijgen?  
Neem een kijkje op www.sport.roeselare.be! 

 

Nieuwe hondenloopweide  
Dwarsweg in Beveren  
Samen met het aantal hondenbezitters in Roeselare, stijgt ook de vraag naar extra hondenloopweides. De Stad wil op die vraag ingaan en 
gaat op zoek naar geschikte locaties verspreid over de verschillende deelgemeentes. In 2015 werd in het centrum aan de Spiraalbrug al een 
hondenloopweide aangelegd, binnenkort wordt de nieuwe hondenloopweide in Beveren geopend.    

 

 
 

Het terrein aan de Dwarsweg, dat al te 
vaak gebruikt werd om er te sluikstorten, 
krijgt zo een nieuwe nuttige bestemming. 
De locatie was uitermate geschikt voor een 
hondenloopweide: niet meteen bestemd 
voor een andere invulling, weinig bewoning 
in de buurt, het ligt langs een wandelroute 
en er is veel passage door fietsers en 
wandelaars. 

VEILIG SPELEN VOOR ONZE

GELIEFDE VIERVOETERS   

In een hondenloopweide kunnen honden 
die in de stad wonen eens vrij los 
rondrennen zonder aangelijnd te zijn. 
Dat is mogelijk in een groene, afgezette 
grasstrook met enkele natuurlijke 
speelelementen.  

Op openbaar domein moeten honden 
voor de veiligheid steeds aangelijnd zijn. 
Loslopende honden zorgen op openbaar 
domein vaak voor problemen bij spelende 
kinderen, andere honden of mensen die 
schrik hebben van honden. Bij honden die 
op een hondenloopweide hun energie kwijt 
kunnen, is de kans geringer dat ze voor 
overlast zorgen. Na een bezoekje aan de 
hondenloopweide kan je achteraf rustig 
met je hond aangelijnd gaan wandelen.  

OOK LEUK VOOR DE BAASJES!  

Er werd ook een nieuwe hondenwandeling 
uitgewerkt, die  start in het centrum van 
Beveren en jou en je viervoeter leidt naar 
de hondenloopweide. Aan de weide staan 
wat bankjes om er even te pauzeren 
en gezellig bij te praten met de andere 
bezoekers. Voor wie met de wagen komt, 
zijn enkele parkeerstroken voorzien.    

Om het voor iedereen aangenaam te 
houden, staat er uiteraard ook een 
hondenpoepbuis. Zo kunnen alle gebruikers 
van de hondenloopweide de poep 
van hun hond zelf opruimen en  in de 
hondenpoepbuis deponeren.


