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ADRES 
 
De Coninckplein, 8800 Roeselare  
 

OMSCHRIJVING 
 
Het plein is geschikt voor evenementen met hoofdzakelijk ambachtelijke/culinaire 
uitstraling daarnaast komen gezinsvriendelijke activiteiten hier ook zeker tot hun recht.  
  
Er is bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van “Kunstuur" in de Sint-Amandskerk. 
  
De inrichting van het plein laat ook toe om marktjes te organiseren. 
De groenzone in het midden kan dienen als rustplek en kan ingericht worden met 
stoelen en terrastafeltjes. 

 

OPPERVLAKTE 

 
De totale oppervlakte van De Coninckplein is 4.055 m² waarvan 1.444 m² graszone. 
Verharde ondergrond rond met verhoogde groenzone (gras) in het midden. 
Gedurende een 4-tal maanden in het voorjaar zal enkel de buitenste rand van het gras  
beschikbaar zijn, gezien het midden van het grasveld beplant is met bloembollen. 
 

 
1 Deze specifieke pleinenfiche dient gelezen te worden in combinatie met de algemene pleinenfiche 
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Zwaar vervoer (opleggers) mag enkel laden/lossen of geplaatst worden op de 
aanrijzones naar het kerkgebouw toe. Op het plein zelf mogen opleggers niet oprijden 
of worden geplaatst. Enkel rechte rijbewegingen mogen worden gemaakt. Er mogen 
geen keerbewegingen worden gemaakt achter de lijn met de bomenrij tussen de kerk 
en het plein. 
 
De verharde zones dienen ten allen tijde worden beschermd tegen (vet)vlekken en 
vlekken ten gevolge van cateringinstallaties. De organisatoren dienen de nodige 
voorzorgen te nemen in de directe omgeving van deze installaties. 
 
Op het grasveld zijn 4 vlaggenmastputjes beschikbaar. 
 
Alle schade aan het openbaar domein (de infrastructuur en groenaanleg op het plein) 
ten gevolge van rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik en het daaruit volgend herstel 
zal ten laste worden gelegd van de organisator. 
 
Tenten (al dan niet gesloten) met vloervoorzieningen kunnen niet worden toegestaan 
op het grasplein om blijvende schade aan het grasveld te voorkomen. 
 
In de verhardingen op het plein mag geen verankering gebeuren. Voor het vastzetten 
van tenten e.d. dienen bovengrondse tegengewichten worden gebruikt. 
  

BEPALINGEN VOOR MUZIEK/GELUID 

 
Enkel achtergrondmuziek met een maximum van 85 dB(A)Laeq15min (beneden 
vergunningsplichtige grens voor elektronisch versterkte muziek).  
 
Er gelden voor dit plein momenteel geen restricties naar het aantal evenementen cfr. 
het puntensysteem voor hindergevoelige pleinen. 

  

REFERENTIEACTIVITEITEN 

 
• Smoefelare 

• Groote Stooringe - performance en catering 

• Natour Criterium - publiekszone en catering – eerste dinsdag na einde “Tour de 
France” 

  
  

STAKEHOLDERS 

 
• Organisatoren van Kunstuur,  

• Ondernemers en horecazaken op het plein met hun eigen wensen, 
geruggesteund door vzw Shopping & Centrum Roeselare 

• Bewoners: er is een hoge densiteit naar appartementen 
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BEREIKBAARHEID 

 
Met de bus: De halte 'De Coninckplein' wordt door heel wat lijnen bediend. Bushaltes 
kan je hier opzoeken. 
Met de trein: Het 'De Coninckplein' ligt op een kleine 5 minuten stappen van het 
station van Roeselare. 
Met de wagen: De dichtste parking is de Moermanparking (tot en met juli 2023)  
https://www.parkeren.be/parking/roeselare/moerman 
Met de wagen: Indien de  Moermanparking niet (meer) beschikbaar is is de 
Stationsparking de dichtste parking. 
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-
parking/my-b-parking/roeselare  

  

 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN & BIJZONDERHEDEN 
 
Vroeger werd dit plein ook ingenomen voor biggenmarkten. Waarvoor een monument 
op het plein werd geplaatst 
  
Centraal op het plein staat Albrecht Rodenbach. Het beeld en de nabije omgeving dient 
dan ook met de nodige eerbied benaderd te worden. 
  
De bomen op het plein mogen niet worden gebruikt om verlichting, vlaggen of andere 
zaken aan op te hangen. Er mogen ook geen bevestigingsmaterialen worden geplakt, 
genageld of gevezen aan of in de bomen. 
  
AANTAL EVENTS IN EEN REFERENTIEJAAR  

 
TOTAAL: 16  
Het plein is pas in gebruik vanaf eind juni 2018. 
  

POLITIECAMERA'S 

 
• Hoek De Coninckplein - Sint-Amandstraat (2)  

• Hoek Sint-Amandstraat - Hugo Verrieststraat (2) 

• Ingang Kerk (1) 

• Hendrik Consciencestraat - Torenstraat (2) 

• Hendrik Consciencestraat - Jan Mahieustraat (2) 

   

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
• CE63A, teller 63A 3x400V+N  

• Standpijp thv Apotheek hoek De Coninckplein – H. Consciencestraat 
 
 
 
 

  

http://reisinfo.delijn.be/doorkomsten/overzicht/GevondenHaltes.faces?pager.offset=0
http://reisinfo.delijn.be/doorkomsten/overzicht/GevondenHaltes.faces?pager.offset=0
https://www.parkeren.be/parking/roeselare/moerman
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/roeselare
https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/roeselare
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PLAN  
 

 


