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Hefbomen voor de toekomst

Roeselare staat al van bij haar ontstaan bekend als een belangrijk economisch knooppunt. Tot op vandaag 
komen eigen inwoners, maar ook heel veel bezoekers, naar de stad om er te genieten van de service, kwaliteit 
en creativiteit van onze handelaars en hun aanbod.

Maar tijden veranderen, net zoals de consumenten, hun verlangens, de technologische mogelijkheden, 
nieuwe mobiliteitsinzichten, belevingsaspecten, communicatie, marketing- en promotie-instrumenten, de 
verwachtingen over de publieke ruimte en – niet in het minst – macro-economische invloeden.

Met de uitvoering van het eerste ‘Kernplan Roeselare’, opgestart in 2015, bewezen heel wat maatregelen al 
vooruit te denken op die altijd wijzigende commerciële omgeving.  

Samen met onze handelaarsorganisaties vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO Roeselare werd samen 
met de diverse diensten van de Stad, onder coördinatie van de Dienst Economie, een Kernplan 2 voorbereid, om 
nog beter te kunnen inspelen op nieuwe kansen in een retailsector die wereldwijd onder druk staat.

De coronacrisis, die startte in het voorjaar van 2020, noodzaakte niet alleen tot bijkomende en versterkende 
maatregelen die in het ‘Oltegoare #VANRSL – Vooruit na corona’-plan van mei 2020 vertaald werden in een 
extra investeringsfonds, ze betekent ook de start van een totaal nieuwe wijze van shoppen, beleven en veilig 
ondernemen.

De opvolger van het eerste Kernplan is daarom tegelijk ook een Relanceplan Retail Roeselare. Hefbomen die 
op korte termijn, maar ook in duurzaam perspectief, onze ondernemende stad en haar handelaars alle kansen 
moeten bieden om onze historische uitstraling als shoppingstad te bevestigen en te versterken.

Kris Declercq

Burgemeester
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Inleiding 

Het Kernplan 2: Ondernemend en Slim Vooruit 

Het Kernplan 2 #VANRSL is het economisch retailplan van de stad Roeselare voor 2020 - 2025. Dit nieuwe plan 
is een volgende stap op weg naar een (ver)nieuw(d)e binnenstad. Stad Roeselare is al 15 jaar actief bezig met 
de uitvoering van een kernversterkend beleid. Voor er sprake was van stijgende leegstand, bedrijvige kernen, 
disruptie en Alibaba’s, was Stad Roeselare zich al bewust van de uitdagingen waar de handelaars voor staan. 

Wat begon met een Moratoriumbesluit1, evolueerde de voorbije jaren naar een proactief retail- en 
ondernemersvriendelijk beleid. De Stad was de trends vaak voor. Vanuit Vlaanderen, en zelfs daarbuiten, keek 
men naar de aanpak in Roeselare. Het Kernplan 1, gelanceerd in 2015, schakelde nog een versnelling hoger. Op 
3 jaar tijd werd het stadscentrum structureel verfraaid met pleinen, groen en terrassen. Er werden nieuwe events 
gelanceerd, RSL B(l)oeit, Lokaalmarkt, Shop & Go, … Veel van deze realisaties worden ondertussen als succesvol 
ervaren en breed gedragen.

Macro-economische trends heeft de Stad niet in de hand. De voorbije jaren worden handelaars harder en 
sneller getroffen. Niet alleen lokale handelaars, maar ook de ketens, staan onder zware druk van een gewijzigd 
consumentengedrag. Verschillende onder hen verdwenen de voorbije jaren uit de winkelstraten. Roeselare 
ontsprong deze dans niet. Bovendien zorgde de coronacrisis voor een paradigmashift, waarbij de economische 
druk en veiligheids- en gezondheidsmaatregelen een tijdperk van een nieuwe manier van shoppen inluiden.

Verandering is een constante geworden. Als centrumstad willen we blijven anticiperen en vernieuwen. Stilstaan 
is geen optie. De Stad lanceerde op 3 april 2019 het Vooruitplan 2019 - 2024. Met dit Vooruitplan beoogt 
de Stad om een toonaangevende centrumstad op mensenmaat te zijn: een ‘slimme’ duurzame stad, waarin 
levenskwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap centraal staan.

Eén van de krachtlijnen van het Vooruitplan is Ondernemend en Slim Vooruit. Roeselare wil haar positie als 
handels- en ondernemerscentrum handhaven. Ondernemerschap is één van de speerpunten van deze stad. 
Goeste om commerce te doen is al sinds de middeleeuwen een deel van het DNA van Roeselare. Als snelst 
groeiende centrumstad wil Roeselare een voortrekkersrol opnemen en economische welvaart creëren voor alle 
handelaars en ondernemers.

Dit Kernplan 2 is een concrete vertaling van deze krachtlijn en behelst de ambities voor de komende 
legislatuur voor, door én samen met de handelaars. Het is gebaseerd op de actuele noden en behoeften 
van 2020, met een vooruitblik op de toekomst. Het omvat de best practices van de voorbije jaren én nieuwe 
ideeën uit binnen- en buitenland. Tegelijk is het een Relanceplan Retail Roeselare, in opvolging van de 
ondersteuningsmaatregelen die al werden voorbereid in het Oltegoare #VANRSL – Vooruit na corona-plan van 
mei 2020.

1 Moratoriumbesluit: dit is een collegebesluit van 2006, vernieuwd in 2010, waarin omschreven staat welke winkels de Stad in de kern ziet 
en welke winkels in de periferie. De Stad wou hiermee anticiperen op een leegloop van de kern ten voordele van de periferie. 
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De 5 pijlers van het Kernplan

Het plan is opgebouwd uit vijf pijlers die uitgebreid worden toegelicht. Het eerste hoofdstuk, 
Investeringsfonds Post-corona, bevat een aantal maatregelen om de economische impact van de 
coronaperiode op korte termijn op te vangen. Het tweede hoofdstuk, Handelaar #VANRSL, bevat acties om het 
(shopping)aanbod te versterken. Hoofdstuk 3, Krachtig Kernwinkelgebied, focust op de fysieke opwaardering 
van het Kernwinkelgebied. Hoofdstuk 4, Shoppen #VANRSL, zet in op de totale beleving van bezoeken en 
shoppen in Roeselare. Hoofdstuk 5, Verkopen met kracht, zoomt in op Roeselare in de markt zetten als 
shoppingstad. 

Het Kernplan 2  
en alle bijlagen  

kan je nalezen op  
www.roeselare.be/kernplan
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Omgevingsanalyse 

Uitdagingen en trends 

De uitdagingen en de macro- en micro-economische trends die onze binnenstad beïnvloeden, maar ook onze 
samenleving in haar geheel, zijn erg divers. Het Kernplan 2 probeert nog meer op maat te werken, zodat de Stad 
op zoveel mogelijk uitdagingen kan anticiperen.  

Een eerste groep zijn de macro-economische trends: de digitalisering, de individualisering, het stijgende belang 
van duurzaamheid, de polarisering van de samenleving, de individualisering van de burger, de versnelling van 
de complexiteit, … Deze trends manifesteren zich duidelijker in onze lokale economie, met heel grote gevolgen 
voor retail. Daarnaast vraagt de coronacrisis om een andere benadering van shoppen in de publieke en private 
ruimte. De gevolgen van de coronacrisis beïnvloeden elke trend ingrijpend.

• Wijzigende en inkrimpende retailmarkt (o.a. door e-commerce, hoge vastgoedprijzen, ...).

• Gewijzigd consumentengedrag (wijzigende klantenvoorkeuren, wijzigend klantengedrag, ...).

• De commerçant moet zich transformeren tot een “echte ondernemer”, met kennis van marketing, 
marketingcommunicatie, management, … . 

• Omgevingsfactoren, zoals een aantrekkelijk en gezondheidsveilig openbaar domein, beïnvloeden de 
koopattractie en zorgen ervoor dat de inwoner/bezoeker meer of minder lang verblijft in de binnenstad.

De aandachtspunten en uitdagingen voor alle binnensteden zijn duidelijk:

• Toenemende leegstandscijfers.

• Dalend passantencijfer (vooral op weekdagen) als er geen of te weinig marketingondersteuning is met een 
‘pull’-effect.  

• Beleving, beleving, beleving! 

• Prijsgevoelige consumenten.

• ‘Kinderen baas’: spelen in de stad en beleving voor kinderen wordt als belangrijk ervaren door ouders en 
kinderen.

• Nieuwe winkelconcepten: omni-channel, cross-over/hybride, ‘fluide’ winkelconcepten, … .

• Snelgroeiende en meer diverse bevolking: groeiende verwachtingen en noden.

• Inspelen op de diverse doelgroepen en hun beleving in het Kernwinkelgebied om zo een groter 
kooppubliek aan te trekken.
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Data en analyse

Om een krachtig kernversterkend beleid uit te bouwen houden we ook rekening met de meest actuele data. 
Hierbij focussen we niet alleen op economische indicatoren (bv. leegstandscijfer). Ook andere indicatoren 
geven informatie over de kwaliteit van het Kernwinkelgebied. Hieronder worden een aantal kernindicatoren 
meegegeven2. 

• De tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen is hoger in Roeselare (92%) in vergelijking 
met het gemiddelde van de centrumsteden (86%). Ook in vergelijking met de andere West-Vlaamse 
centrumsteden (Kortrijk: 87%, Brugge: 89% en Oostende: 88%) scoort Roeselare beter. Het bestaande 
aanbod lijkt dus te voldoen aan de verwachtingen van de shopper. 

• Over tevredenheid over restaurants en eetcafés doet Roeselare het beter dan gemiddeld op het niveau 
van de centrumsteden (resp. 92% t.o.v. 88%). Naast winkelen is horeca een belangrijke aantrekkingsfactor 
voor het Kernwinkelgebied.

• De winkelvloeroppervlakte van Roeselare is aanzienlijk groter in vergelijking met het West-Vlaams 
niveau (resp. 3.558 m² ten opzichte van 2.353 m² per 1.000 inwoners in 2019). Ook in vergelijking met de 
andere West-Vlaamse centrumsteden (Kortrijk: 2.540 m², Brugge: 2.793 m² en Oostende: 2.721 m²) is de 
winkelvloeroppervlakte van Roeselare veel groter. 

• Roeselare beschikt over 25,66 handelspanden per 1.000 inwoners (2019). In vergelijking met vorige 
jaren is hier een dalende trend merkbaar (excl. in 2015). In vergelijking met de andere West-Vlaamse 
centrumsteden, heeft Roeselare het minst aantal handelspanden per 1.000 inwoners.

• Binnen de typering van handelspanden zien we dat 42,4% van de handelspanden bestemd is voor 
winkels, waarvan opvallend veel periodieke goederen (38,9%) verkopen. Dit zijn goederen die met een 
zekere regelmaat worden aangekocht. Hierbij gaat de consument actief op zoek naar de gewenste 
kwaliteit en prijs (zoals kledij). Naast de typering is het ook belangrijk om te kijken naar het aantal ketens: 
28,9% van alle winkels in Roeselare (2019). Dit weerspiegelt zich ook in de cijfers van tewerkstelling. 
Roeselare heeft opvallend meer zelfstandigen in de detailhandel in vergelijking met andere grote en 
regionale steden. Dit wijst op de rijke geschiedenis als handelsstad met veel lokale zelfstandigen.

• De handelspanden zijn voor slechts 16,2% ingenomen door de horeca (2019). Op West-Vlaams niveau ligt 
dat cijfer hoger (22%). Er is potentieel om het aantal horecapanden te verhogen.

• Het leegstandspercentage bedraagt in Roeselare 10% tegenover de totale winkelvloeroppervlakte en 9% 
tegenover het aantal handelspanden (2019). De evolutie van dit laatste cijfer fluctueert doorheen de tijd, 
met een piek in 2018 en 2019 ten opzichte van 2010.

2 De uitgebreide data-analyse lees je integraal op www.roeselare.be/kernplan. 

• De tevredenheid over het groen is sterk gestegen, met 10,6% in 2017 tegenover 2014 (68,6% versus 58%). 
Eenzelfde conclusie over veiligheid is merkbaar: het algemeen onveiligheidsgevoel in de eigen buurt en in 
de stad is gedaald in 2017 sinds 2014 (4,8% versus 5,1% en 9,3% versus 14%). Op het vlak van netheid is een 
stijging op te merken tussen 2014 en 2017, zowel voor de netheid van straten en voetpaden als voor het 
stadscentrum in het algemeen (63,6% tegenover 67,8% en 78,8% tegenover 84,3%). 

• Het aantal personen dat een dagtrip in Roeselare boekt, is sterk gestegen. In 2006 waren er 1.766 
bezoekers en dit steeg in 2017 naar 10.753 bezoekers (+ 508,9%). Ook de groepsboekingen zijn gestegen. 
In 2018 bezochten 175 groepen Roeselare via de dienst Toerisme. In 2019 werden 274 groepen ontvangen. 
Dit toont een stijgende interesse in Roeselare als citytripbestemming.

• Het aantal events in Roeselare stijgt jaarlijks. In 2017 bezochten 54% van de Roeselarenaars een plein-, 
parkevenement of zomerfestival, waarvan 70% in Roeselare zelf. In vergelijking met het gemiddelde (2017: 
65% van de Vlamingen bezoekt een plein-, parkevenement of zomerfestival, waarvan 84% in eigen stad) is 
er groeimarge.

• De demografie van Roeselare geeft een inzicht in het (toekomstig) kooppubliek. De doelgroep kinderen 
en jongeren als de doelgroep senioren (65+) zijn goed voor elk 20% van de totale bevolking. De specifieke 
leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar steeg tussen 2009 en 2018 met 17,3% en de leeftijdscategorie 60 tot 69 jaar 
steeg met 17,1%. De prognoses zetten Roeselare op iets meer dan 70.000 inwoners tegen 2035.
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Kernplan 2: Ambities en acties

Het Kernplan 2 is, net als het eerste Kernplan, een bundeling van diverse acties om retailers, én ook de 
eigenaars, immobiliën makelaars en ondernemers in het centrum van de stad te faciliteren, hun werking te 
versterken en hen verder te ondersteunen waar mogelijk. 

Tegelijk heeft dit plan de ambitie om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoner, de shopper en 
de bezoeker van de binnenstad. Deze groepen hechten een steeds grotere waarde aan een kwalitatief, 
groen en proper openbaar domein. Ze verlangen naar een publieke ruimte met een hogere belevingswaarde 
(speelelementen, groen, duidelijke bewegwijzering, ...). 

Ambities 

Het Kernplan 2 vertaalt enerzijds de wensen en noden van de retailers en anderzijds de inwoners/shoppers/
bezoekers naar vijf heldere ambities:

1. Een attractief Kernwinkelgebied blijven voor 
de wijzigende inwoner/shopper/toerist binnen 
het huidige gebied, met aandacht voor het 
nieuwe ‘veilig shoppen’.

2. Inzetten op de verdere ontwikkeling van het 
Kernwinkelgebied voor en samen met de 
handelaars.

3. Inzetten op de ontwikkeling van het 
Groeigebied (zie verder).

4. Inzetten op de bestrijding van leegstand.

5. Inzetten op een slimme verdichting met 
verwevenheid van alle stedelijke functies, 
waaronder aangenaam wonen.
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Acties 

Om bovengenoemde ambities waar te maken maakt de Stad de komende jaren werk van concrete acties en 
projecten die bijdragen tot een daadkrachtig kernversterkend beleid. De acties en projecten, die verder in de 
tekst concreet worden, zijn opgesteld op basis van best practices uit het vorige Kernplan, het Vooruitplan, 
het ‘Oltegoare #VANRSL - Vooruit na corona’-plan, goede praktijken van andere steden en gemeenten, data-
analyses, studies en onderzoeken. Ze vertrekken telkens vanuit de hiaten en noden van de kern van Roeselare. 
Ze worden geclusterd in vijf pijlers.

1. Investeringsfonds Post-corona

 » Op 16 maart 2020 besliste het stadsbestuur om een Investeringsfonds op te richten dat de gevolgen 
van de coronacrisis voorbereidt.

 » In het ‘Oltegoare #VANRSL – Vooruit na corona’-plan3 worden diverse maatregelen voorgesteld voor 
de post-coronaperiode op korte termijn.

2. Handelaar #VANRSL 

 » Dit thema heeft twee delen:

 - Economische groei van zowel de retailer als de ondernemer stimuleren binnen zowel het 
Kernwinkelgebied als het Groeigebied, onder meer via gerichte subsidies, acquisitie, ... .

 - Netwerken en samenwerken met de ondernemer, de retailer en de eigenaars van de panden van 
zowel het Kernwinkelgebied als het Groeigebied.

 » Acties: herafbakening Kernwinkelgebied, PROEF #VANRSL en SHOP #VANRSL, proactief 
acquisitiebeleid, acties tegen leegstand, samenwerkingsovereenkomsten, fora, … .

3. Krachtig Kernwinkelgebied 

 » Dit thema focust op de (her)aanleg en inrichting van de openbare ruimte. Hoe kunnen we als Stad 
ervoor zorgen dat het Kernwinkelgebied een aangename plaats is om naartoe te komen en te 
verblijven? 

 » Acties: (her)aanleg en inrichting openbaar domein, minder hinder-kader, acties voor mobiliteit, 
uniforme verlichting en toegankelijkheid.

3  Het ‘Oltegoare #VANRSL - Vooruit na corona-plan’ lees je integraal op www.roeselare.be/kernplan. 

4. Shoppen #VANRSL 

 » Dit thema focust op de beleving van de inwoner/shopper/bezoeker van het centrum als shoppingstad. 
Op die manier kan Roeselare blijvend gezien worden als het gezelligste openlucht winkel- en 
wandelcentrum van Vlaanderen.

 » Acties: veilig shoppen, duidelijke voetgangersbewegwijzering, inspirerende winkelwandelroutes, 
aantrekkelijke etalages, thematische inkleding, uitnodigende evenementen, slimmer shoppen, acties 
voor veiligheid, netheid, … .

5. Verkopen met kracht 

 » De voorbije jaren werd Roeselare al geprofileerd als dé shoppingstad van West-Vlaanderen. Het DNA 
van de stad (Shopping, Voeding en KOERS) moet nog meer in de kijker worden gezet als één geheel. 
Een krachtige en kwalitatieve brandingscampagne zorgt minimaal voor het behoud van het aantal 
shoppers binnen het huidige verzorgingsgebied, maar draagt potentieel ook bij tot een stijging ervan. 
Het is ook een manier om het bestemmingstoerisme (aanzienlijk) te verhogen.

 » Acties: acties voor branding en citymarketing.
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1. Investeringsfonds Post-corona
Het Investeringsfonds bevat een aantal maatregelen om de economische impact van de coronaperiode op 
korte termijn mee te ondervangen. Sommige acties met een duurzamer karakter worden ook opgenomen in dit 
Kernplan 2.

De maatregelen stoelen, wat betreft handel en horeca, op deze krachtlijnen:

• Financiële ondersteuning (tijdelijke ondersteuningsbesluiten, volledige afschaffing terrassentaks, 
versnelde betaaltermijnen facturen overheid, één jaar vrijstelling leegstaande handelspanden wegens 
overmacht, uitbreiding maatregelen en verhogen premies Roeselare B(l)oeit II en economische 
impactanalyse)

• Economische ondersteuning (campagne ‘Koop in RSL’, globale mediacampagne, mediadeals, 
Roeselaarse Kado- en Santébon, bonnenkrant, spaarformules, promotie-acties horeca ,…)

• Het nieuwe veilig shoppen 

• Evenementen en activiteiten die inzetten op beleving 
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2. Handelaar #VANRSL 
Een visie op het Kernwinkelgebied en op maat gemaakte acties kunnen enkel slagen als ze samen, op een 
cocreatieve manier, met alle stakeholders worden opgemaakt. Niet alleen samen met de retailer, maar ook met 
de ondernemer, de shopper, de toerist en de inwoner. In dit hoofdstuk komen hoofdzakelijk acties aan bod die 
samen met/voor de retailers en ondernemers worden aangepakt.

Actie 1 Herafbakening Kernwinkelgebied en een nieuw afgebakend Groeigebied in het 
centrum en de kernen van de deelgemeenten

De snel inkrimpende retailmarkt zorgt ervoor dat het huidig Kernwinkelgebied (afbakening in 2015) te groot 
geworden is. Daarnaast is er nood aan een andere zone in de kern van de stad waar meer mogelijkheden zijn op 
stedenbouwkundig en economisch vlak. Een zone waar kantoren, starters, kwalitatieve horecazaken of 
maakwinkels terecht kunnen. Het huidig Kernwinkelgebied wordt opgesplitst in twee verschillende zones: 
enerzijds het nieuw afgebakende Kernwinkelgebied (Ooststraat en enkele aanloopstraten in geel) en 
anderzijds een Groeigebied (in paars).
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De voornaamste gelijkenissen en verschillen tussen beide gebieden zijn:

• Maandelijkse monitoring in het Kernwinkelgebied en het Groeigebied.

• Geen bewoning mogelijk op het gelijkvloers in het Kernwinkelgebied, wel in het Groeigebied.

• Na één dag leegstand in het Kernwinkelgebied kan de eigenaar intekenen op ‘De Geziene Vitrine’.

• Na één jaar leegstand: vrijstelling van de leegstandsbelasting door middel van  
‘PROEF #VANRSL’ (zie verder).

• De ‘Wonen boven winkels-premie’ is geldig binnen het Kernwinkelgebied en binnen het Groeigebied.

• In het Groeigebied geeft de Stad een éénmalige premie voor iedere nieuwe zaak/starter/vrije beroeper/
horecazaak die zich daar wil vestigen. Deze premie ligt lager dan de subsidies in het Kernwinkelgebied. 

• Premies van SHOP #VANRSL zijn enkel mogelijk in het Kernwinkelgebied. De subsidies zijn dubbel 
zo hoog in het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat, tot twee jaar na aanvang van eventuele 
werkzaamheden, en dit om de economie op die specifieke plek een grotere boost te geven.

• In iedere kern van de deelgemeenten en in de Ardooisesteenweg bakent de Stad ook Groeigebieden af, 
waar dezelfde éénmalige premie wordt uitgekeerd. 

Actie 2 Van RSL B(l)oeit naar PROEF #VANRSL en SHOP #VANRSL

In de vorige bestuursperiode lanceerde de Stad ‘RSL B(l)oeit’. Dit was een eerste stap richting een proactieve 
invulling van de leegstaande panden. RSL B(l)oeit was succesvol, maar een herwerking dringt zich na drie jaar 
op. Het reglement werd sterk vereenvoudigd, waardoor nu veel meer op maat kan gewerkt worden. Panden 
duurzamer invullen is het streefdoel. RSL B(l)oeit II wordt dus vervangen door twee nieuwe maatregelen: 

• PROEF #VANRSL: iedere eigenaar die zich inschrijft op de database voor leegstaande panden, kan een 
vrijstelling krijgen van leegstandsbelasting voor één jaar. De vrijstelling kan men éénmalig verlengen met 
een extra jaar. De database is online raadpleegbaar. Alle retailers, ondernemers, verenigingen, … die een 
testconcept willen realiseren in het Kernwinkelgebied, kunnen een winkel huren. De termijnen voor de 
huurperiode zijn: zes maand tot één jaar (éénmalig verlengen) of onmiddellijk voor een volledig jaar. De 
huurprijs is marktconform en op deze manier vermijden we niet-duurzame pop-ups. 

• SHOP #VANRSL: iedere retailer die een nieuwe zaak start in het kernwinkelgebied kan kiezen voor: ofwel 
gedurende 3 jaar een procentuele teruggave van de onroerende voorheffing te krijgen, ofwel voor een 
eenmalige subsidie van 10.000 euro. Wie een tweede zaak start in het kernwinkelgebied of verhuist naar 
het Kernwinkelgebied, krijgt een éénmalige premie van 10.000 euro (verhoging van de huidige premie 
van 7.500 euro). Iedere eigenaar die van twee panden één maakt of woongelegenheden voorziet op 
de bovenste verdieping, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van maximum 10.000 euro. 
Voor de zone van het verkeersvrije gedeelte wordt de subsidie, tot twee jaar na de start van eventuele 
werkzaamheden, verdubbeld. 

Actie 3 Proactief acquisitiebeleid

Heel wat Vlaamse steden kampen met leegstaande handelspanden. In vergelijking met de andere 
centrumsteden doet Roeselare het relatief goed. Toch is een voortdurende investering in acquisitie noodzakelijk. 
Trends, evoluties en wijzigingen in retail monitoren is belangrijk. Een stevig netwerk uitbouwen is op dat vlak 
cruciaal. Er zijn verschillende manieren waarop acquisitie kan gebeuren: 

• Proactief beleid naar ketens en merken, op zoek naar een nieuwe stek.

 » De Stad brengt de noden voor types winkels in kaart. De vraag welke ketens we dienen te benaderen 
en mogelijk geïnteresseerd zijn om een winkel te starten in de binnenstad, dient gesteld te worden. 
Nieuwe ketens en merken die nog niet in de stad gevestigd zijn, moeten continu aangetrokken worden. 
Handelszaken die uit de stad vertrokken zijn en zelfstandige winkels in andere shoppingsteden, maar 
zonder vestiging in Roeselare, worden gecontacteerd.

 » De Stad ontwikkelt wervend, origineel en ook uitgebreid en informatief communicatiemateriaal, 
gericht op expansiemanagers en zelfstandige winkels die Roeselare nog niet kennen. De Stad 
voorziet een creatieve invulling van dit communicatiemiddel in samenwerking met externe 
communicatiespecialisten.

 » De Stad nodigt de consultants of 
expansiemanagers uit op boeiende en 
interactieve Roeselaarse ‘Shopping 
Experience Days’. Deelnemers maken 
ter plaatse kennis met de specifieke 
troeven van de stad.

 » We herhalen de succesvolle actie 
‘Hotspots #VANRSL’4 en stellen de 
routes digitaal ter beschikking.

• Monitoring 

 » Om leegstand te beperken is niet 
alleen een proactief acquisitiebeleid belangrijk. Ook een permanente monitoring is nodig om op de 
hoogte te blijven van het retailnetwerk en evoluties op de markt. Hiervoor gaan we aan de slag met 
retailexperts, die ons zullen begeleiden in de aanpak om nieuwe winkels aan te trekken. 

• Proactief beleid voor winkels in moeilijkheden

 » Goede relaties met gevestigde winkels en ketens blijven onderhouden is cruciaal. Wanneer er signalen 
zijn van winkels en ketens in moeilijkheden (dreigende sluiting) of een mogelijke herlokalisatie, dan 
willen we sneller detecteren waar we nog kunnen ingrijpen.

4 Hotspots #VANRSL: In 2018 lanceerde de Stad, samen met enkele bekende Roeselarenaars, vijf routes doorheen de stad met hun 
favoriete plekjes. De illustraties van de flyers werden gemaakt door Lectrr (een Roeselaarse cartoonist).
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Actie 4 Eigenaars- en ontwikkelingsplatform

De Stad organiseerde al ontmoetingsmomenten tussen de Stad, eigenaars, immobiliënmakelaars en 
ontwikkelaars die actief zijn of eigendommen hebben in het centrum. 

Dit forum, een informatief instrument om contacten te leggen met het oog op nadere samenwerking, wordt 
sterker uitgebouwd. De eigenaars, immobiliënkantoren en ontwikkelaars die actief zijn of eigendommen 
hebben in de kern, worden hiervoor uitgenodigd. 

Via het eigenaarsforum wordt, waar wenselijk, bemiddeld tussen eigenaars en huurders over de huurprijszetting, 
om leegstand te vermijden en om de betaalbaarheid van panden te verzekeren. Als blijkt dat bemiddeling geen 
voldoende resultaat heeft, kan in een volgende fase de leegstandsbelasting worden verhoogd. 

Tegelijk krijgen afspraken over onder andere etalagebeheer, netheid, … op die manier een formeel karakter.

Actie 5 Ruimtelijk beleidskader voor detailhandel

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid geeft het lokale bestuur de mogelijkheid om een 
handelsvestigingsbeleid op zowel visie-, als plan- als vergunningenniveau uit te tekenen.

In een eerste fase wenst de Stad Roeselare haar beleid vorm te geven door een ruimtelijk beleidskader op te 
maken. Dit beleidskader versterkt verder de kernwinkel- en groeigebieden en perkt de verdere verlinting van 
het handelsapparaat in. Het beleidskader vormt een richtinggevend kader waaraan vergunningsaanvragen voor 
bijkomende ontwikkelingen van detailhandelsoppervlakte en horeca-aangelegenheden worden afgetoetst. 
Door inzicht te geven welke handels- of horecafunctie waar kan komen of kan uitbreiden, geeft de Stad 
duidelijkheid voor ondernemers en investeerders en vergroten we de leefbaarheid van kernen en buurten voor 
burgers.

In een tweede fase zal het beleidskader toegevoegd worden aan het beleidsplan Ruimte RSL 2050. 
Hierdoor wordt het kader verankerd in het ruimtelijk beleid en de strategische visie van de Stad op lange 
termijn. Bovendien kunnen de visie en inzichten - waar mogelijk - geïmplementeerd worden in een nieuwe 
gemeentelijke verordening voor detailhandel en horeca, toegevoegd worden worden bij een herziening van de 
bestaande algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, ofwel onderdeel vormen van een al dan 
niet thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan.

Actie 6 Inzetten op economisch beleid via versterkte dienst Economie

De Stad Roeselare voert reeds een tiental jaar een sterk economisch beleid door een goed uitgebouwde dienst 
Economie. Deze dienst wordt nog meer versterkt met goede expertise. 

Begin 2020 werden drie nieuwe experten aangetrokken die, in nauwe samenwerking met elkaar en aangestuurd 
door het dienst- en departementshoofd, de economische ontwikkeling van de stad de komende jaren mee 
vorm zullen geven. 

• Deskundige Handel: is het aanspreekpunt voor detailhandelaars. De deskundige behartigt de contacten 
tussen de handelaars, de verschillende overlegorganen en de Stad. Tot de kerntaken behoort het 
acquisitiebeleid, leegstaande panden en etalages creatief invullen en Roeselare als shoppingstad 
innovatief promoten.  

• Deskundige Landbouw & voeding, horeca, markten & foren: de deskundige helpt de landbouwers 
met subsidies, schaderegeling en landbouwbeleid. De deskundige helpt mee aan de ontwikkeling van en 
de communicatie rond ‘de Vallei van de Voeding’. Zowel de horeca als de markten, foren en kermissen 
worden door deze deskundige verder ontwikkeld. 

• KMO Manager: staat in nauw contact met het bedrijfsleven in Roeselare. De deskundige detecteert KMO-
problematieken, stuurt aan en verwijst door waar mogelijk. De deskundige is de intermediair tussen het 
stadsbestuur en de bedrijven en fungeert als actieve promotor van Roeselare als ondernemersstad.

Ten slotte financiert de Stad mee de centrummanager die het verbindingspunt is met de vzw Shopping & 
Centrum Roeselare.
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Actie 7 Transparante samenwerkingsovereenkomsten 

De Stad hecht veel belang aan de uitwerking en uitvoering van concrete initiatieven om de lokale handel 
te bevorderen. Hiervoor voorziet de Stad voldoende financiële en materiële middelen om deze acties op 
een pragmatische, transparante en afdoende wijze te ondersteunen. Deze middelen worden onder andere 
toegekend aan de vzw Shopping & Centrum Roeselare en aan de centrummanager. 

De huidige samenwerkingsverbanden worden herbekeken. Transparante beheersovereenkomsten 
worden opgemaakt met de vzw Shopping & Centrum Roeselare, UNIZO, VOKA, de marktraad en het 
horecamanagement. In deze overeenkomsten wordt de werking en doelstellingen beschreven. De 
markt evolueert en nieuwe trends en evoluties in retail worden zichtbaar: een vernieuwde en up-to-date 
samenwerkingsovereenkomst met de vzw Shopping & Centrum Roeselare is noodzakelijk. 

Actie 8 Horecaplatform

Horeca vormt het bindweefsel van een stad. Zonder horeca kan er geen shopping zijn. Zonder horeca kan er 
geen duurzaam centrum zijn. Onze sterke lokale horeca zorgt er ook voor dat wij effectief de naam ‘Stad van 
de Voeding’ kunnen claimen. We willen graag de trendsetters in de horeca aanmoedigen en nog veel meer 
kwalitatieve horeca aantrekken. Nieuwe ideeën wil de Stad capteren en faciliteren. Er is ook nood aan een 
representatief platform om beleidsvoorstellen af te toetsen en/of om vragen van ondernemers snel te vatten en 
aan te pakken.

Binnen de reguliere werking is er al een goed initiatief om trendsetters aan te moedigen, de Horeca Awards. 
De Horeca Awards worden tweejaarlijks georganiseerd door de vzw Horeca Awards. Bedoeling hierbij is het 
Roeselaarse horecalandschap te bedanken en te belonen voor hun trouwe inzet. Binnen de categorieën beste 
restaurant, café, frituur, brasserie/tearoom en om de vier jaar afwisselend beste B&B of starter, wordt aan de 
hand van een online voting en stemformulier de avond zelf de winnaar gekozen. 

Daarnaast brengen de Horeca Awards alle professionals uit de sector samen op een  
gala-avond, waarop hun werk gevierd wordt.

Stad Roeselare wil een horecaplatform initiëren. De doelstellingen van het platform zijn:

• Beleidsvoorstellen vanuit Stad Roeselare aftoetsen.

• Een startersbrochure voor horeca opmaken.

• De horecavergunning verder digitaliseren.

• Een verzameling van inspiratie en ideeën én gerichte acties zorgen dat Roeselare één van de trendsetters 
is op het vlak van horeca.

• Inspanningen bundelen om de horeca op het vlak van public relations verder op de kaart te zetten.

• Verbindingselementen zoeken met handelaars, evenementen en andere initiatieven in het centrum. 

• Het horeca- en terrasvriendelijk beleid verder uitrollen.

• Nieuwe afspraken maken met de horeca-uitbaters om geluidsoverlast in te perken en netheid te 
verzekeren.

• Horecazaken stimuleren om tijdens de week concerten te organiseren.

• Gerichte promotie-acties (Santébon, restaurants, …) implementeren.

Om het horecaplatform in te voeren wordt het huidige horecamanagement als basis genomen. Gemotiveerde 
horeca-eigenaars worden samengebracht, zodat ze de stem voor hun sector kunnen opnemen. Het 
horecaplatform moet representatief zijn. Het horecaplatform zal opgericht worden onder de vorm van een 
feitelijke vereniging. Naarmate er in de toekomst nood is aan meer structuur, kan een vzw-statuut worden 
opgezet. Doel is om het platform per trimester samen te brengen, waarbij het horecaplatform de intermediair 
vormt tussen de individuele ondernemer en Stad Roeselare. 
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Actie 9 Dag van de Ondernemer en Weekend van de klant

Naast de horeca in de kijker plaatsen, verdienen ook ondernemers en klanten aandacht. Ook hiervoor zijn twee 
events voorzien: Dag van de Ondernemer en Weekend van de Klant.

Dag van de Ondernemer

UNIZO organiseerde de Dag van de Ondernemer voor het eerst naar aanleiding van de ‘Global Entrepreneurship 
Week’, een wereldwijde campagne om ondernemerschap te promoten. Er wordt telkens gemikt op de derde 
vrijdag van november.

UNIZO Roeselare organiseert, in samenwerking met Stad Roeselare, verschillende initiatieven op de Dag van de 
Ondernemer: bedrijfsbezoeken, een netwerkevenement, … In 2020 reikt UNIZO voor de derde keer “de durver 
en doener” uit aan een verdienstelijke ondernemer.

Weekend van de Klant

Het Weekend van de Klant is een verderzetting 
van de Dag van de Klant van UNIZO. Het initiatief 
is de laatste jaren uitgebreid tot een weekend, in 
samenwerking met COMEOS en UCM. Het Weekend 
van de Klant draait om de klant, maar uiteraard willen 
de ondernemersorganisaties met deze campagne 
ook de winkels zelf bedanken en ondersteunen met 
een brede communicatiecampagne.

In 2020 gaat het Weekend van de Klant normaliter 
door op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020, 
in een organisatie van vzw Shopping & Centrum 
Roeselare, Stad Roeselare en UNIZO Roeselare. 
UNIZO richt zich op de winkels in de rand en 
de deelgemeentes. Vzw Shopping & Centrum 
Roeselare en Stad Roeselare op de winkels in het 
Kernwinkelgebied. Zo kan een programma over het 
ganse grondgebied uitgerold worden.  

Actie 10 Bevraging Shopbelevenis Roeselare

In het kader van ‘Meten is weten’, wordt de opdracht gegeven aan een bureau om een studie te maken rond 
de Shopbelevenis in Roeselare. In deze bevraging wordt nagegaan waarom een shopper (niet) graag komt 
winkelen in de stad. Is het een bewuste keuze of verkiest de shopper een andere stad (in de regio)? Hoe ervaart 
men de stad op het vlak van mobiliteit, netheid, groen, ...? Waarom kiest de shopper voor de binnenstad of 
waarom shopt men liever in de Brugsesteenweg? Een rapport bevat het resultaat van deze bevraging.

Actie 11 Studie POM Mystery Shoppers

Naast de studie over de shopbelevenis (Actie 10) wordt een studie van de POM (i.s.m. WES) over mystery 
shoppers ingepland. Enerzijds zullen enkele geselecteerde individuele handelaars anoniem bezocht en 
beoordeeld worden. De handelaar zal hiervan een rapport met bevindingen (onder meer op het vlak van 
klantvriendelijkheid, social media, ...) krijgen. 

Anderzijds zullen dezelfde mystery shoppers het openbaar domein van het Kernwinkelgebied screenen. 
Vooral de bereikbaarheid, de parkings, bewegwijzering, netheid, … komen aan bod.

Actie 12 De Roeselaarse Kado- en Santébon

De Roeselaarse Kadobon (ook voor de horeca 
uitgebreid met de Santébon) wordt sterker ingezet 
en gepromoot als de ideale geschenkformule, 
en kan ingezet worden voor specifieke 
ondersteunende acties (zoals al gebeurde tijdens 
en kort na de coronaperiode). roeselare

KADObon
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3. Krachtig Kernwinkelgebied
Om over een krachtig Kernwinkelgebied en een versterkt Groeigebied te beschikken, moet goed nagedacht 
worden over de invulling. In het eerste Kernplan werd hierop al sterk ingezet en werden vele ruimtelijke 
ingrepen voorzien. Het Kernplan 2 voorziet noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte van de kern. 
Verschillende acties versterken de attractiviteit van de kern.

Eén van de conclusies van het Beleidsplan Centrum Roeselare5 is om een heldere beeldtaal voor het 
openbaar domein van het Kernwinkelgebied te ontwikkelen. In het onderzoek werd geconcludeerd dat 
het Kernwinkelgebied beleidsmatig goed is afgebakend, maar dat ook ruimtelijk een heldere beeldtaal de 
leesbaarheid van het Kernwinkelgebied kan vergroten. Bezoekers vinden op deze manier makkelijker hun 
weg en weten waar ze precies moeten zijn. De Ooststraat is een belangrijke drager die wordt verbonden met 
verschillende kleinere straatjes en doorgangen. 

In de bestuursperiode 2020 - 2025 staan twee belangrijke (wegenis)werken gepland op het openbaar 
domein van het Kernwinkelgebied. Om de concrete herinrichting van delen uit de Ooststraat en Noordstraat 
te versterken wordt een globale mastervisie voor het Kernwinkelgebied ontwikkeld. Zo waken we over een 
coherente, toekomstbestendige aanpak van de opwaardering van het Kernwinkelgebied, waarin ook de 
aanpalende straten en kleine straatjes mee in geïntegreerd worden. De focus van deze aanpak ligt hierbij 
op herkenbaarheid, leesbaarheid, toegankelijkheid en beleving van het openbaar domein. Deze mastervisie 
zullen we ook aftoetsen met de handelaars en eigenaars van de panden in de her aan te leggen delen van het 
Kernwinkelgebied. 

De Stad is er zich van bewust dat wegenwerken nooit goed gelegen komen voor handelaars. Ons doel is dan 
ook om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Naast uiteraard een goede coördinatie en communicatie van 
de werkzaamheden, willen we de hinder voor de handelaar tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk 
beperken en waar nodig compenseren. Het kader zelf zal onderschreven worden door alle belanghebbenden 
zoals de handelaars, de vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO.

5 Het Beleidsplan Centrum Roeselare werd in december 2019 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De 
essentie van het Beleidsplan Centrum Roeselare is om tot een visie- of beleidsnota te komen voor het stadscentrum om zo vanaf eind 
2019 het omgevingsbeleid van Roeselare centrum verder vorm te kunnen geven. Aan de hand van vijf stadsidentiteiten en vier soorten 
bouwblokken, kan er heel concreet voor een projectsite een ontwerpnota met ruimtelijke principes worden opgesteld. Naast een visie 
op het stadscentrum, wordt ook een strategie op het vlak van instrumentarium ontwikkeld. Het plan kan geraadpleegd worden op  
www.roeselare.be/visienotas
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Actie 13 Heraanleg verkeersvrije gedeelte Ooststraat en heraanleg van de rijweg

In het vorige Kernplan werden al aanpassingen uitgevoerd aan de aanpalende straten van de Ooststraat. Zo 
werd de Henri Horriestraat heraangelegd om een aangename verbinding te creëren richting De Munt en de 
Ooststraat. Er werden toen onder meer bredere winkelwandelpaden voorzien. In deze bestuursperiode wordt 
verder werk gemaakt van de heraanleg van de Ooststraat.

In de Ooststraat staan enkele grote ingrepen gepland: 

• Het verkeersvrije gedeelte, vanaf de Jan Mahieustraat tot aan het Stationsplein, wordt heraangelegd. De 
herinrichting van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat en de Vlamingstraat moeten flaneren door 
deze straten tot een volwaardige beleving maken, aanvullend op en versterkend voor het shoppen. Voor 
de Ooststraat ligt de focus op beleving en de speerpunten van de citybranding. Deze worden op een 
speelse manier verwerkt en maken van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat ‘dè innovatieve, 
speelse, hippe, kind- en gezinsvriendelijke, beleefbare winkelwandelstraat van Vlaanderen’. Voor 
de Vlamingstraat ligt het accent op groen om deze als een ‘groene terrassenstraat’ te branden waar 
ontmoeting en gezelligheid troef zijn. Ook de Ooststraat zelf wordt verder vergroend. Dit gebeurt via de 
aanplanting van bomen waar mogelijk en via groenelementen.

• Naast de heraanleg van het verkeersvrije gedeelte staat ook de heraanleg van het wegdek  van de rijweg 
in de Ooststraat, vanaf de Grote Markt tot aan de Jan Mahieustraat, op de planning. De focus bij deze 
ingrijpen ligt op het verhogen van de verkeersveiligheid en het comfort van het wegdek voor de zwakke 
weggebruiker.

• In april 2020 werden al aanpassings- en verbeteringswerken uitgevoerd aan de voetpaden en 
parkeerstroken in de Ooststraat en Grote Markt.

Actie 14 Poorten en eyecatchers

De ingang van de Ooststraat aan de kant van het Stationsplein wordt smaakvol heringericht met een 
uitnodigende en slimme poort. Deze poort moet de ingang van de Ooststraat zichtbaar maken vanaf het 
moment dat men op het Stationsplein aankomt. Het straatbeeld van het verkeersvrije deel van de Ooststraat 
wordt verder aangevuld, verfijnd en verrijkt met één of meerdere installaties die een aanzuigeffect beogen 
om bezoekers vanuit het station, de parkings, de omliggende straten en pleinen naar het Kernwinkelgebied 
toe te leiden. Deze ankerpunten spelen in op en versterken de merkidentiteit van de Stad. Ze brengen een 
toegevoegde waarde in termen van herkenbaarheid en belevingswaarde van het Kernwinkelgebied en stralen 
innovatie en duurzaamheid uit. 

De Stad streeft na om elders gelijkwaardige elementen in het centrum van de stad te plaatsen om (specifieke 
plekken binnen) het Kernwinkelgebied te accentueren. De mastervisie Kernwinkelgebied bekijkt de 
mogelijkheden van eyecatchers (kunst, speelelementen, …). Hiervoor zal de Stad samenwerken met architecten 
en - waar nodig - creatieve bureaus om tot originele en innovatieve ideeën te komen.

Actie 15 Heraanleg van de Noordstraat

De Noordstraat is de volgende straat in het Kernwinkelgebied die wordt aangepakt (vanaf de Grote Markt tot 
aan de Kokelaarstraat). Bij deze heraanleg wordt opnieuw samengewerkt met de handelaarsorganisaties en de 
handelaars zelf over concrete opties zoals toegankelijke brede voetpaden, bredere terrassen, … Bij het ontwerp 
streven we opnieuw naar innovatie, eyecatchers, groene elementen, netheid, veiligheid, ...

Actie 16 Opwaardering van de kleine straatjes

In Kernplan 1 werden al diverse zaken gerealiseerd om de kleine straatjes rondom het Kernwinkelgebied te 
opwaarderen. Zo werden bijvoorbeeld in de Nonnenstraat glastegels geplaatst, werd in de Citroenstraat een 
ijzeren constructie geplaatst met ledverlichting en werd het straatje ook groener, ... Toch kunnen bepaalde 
straatjes nog meer geaccentueerd worden als toegangspoort naar de Ooststraat. Door een creatieve aankleding 
verhogen zij de belevingswaarde van het Kernwinkelgebied. Het Kernplan 2 gaat verder door op deze 
ingeslagen weg: in het bijzonder wordt de Citroenstraat tussen de Noordstraat en De Munt aangepakt.

Om de beeldkwaliteit van deze straatjes te integreren in het totaalbeeld van het centrum wordt dit aspect 
meegenomen in het globaal Beleidsplan RSL Centrum. Dit plan biedt de stad Roeselare een visie op de 
ontwikkeling van het centrum van de stad naar 2040. Deze visienota geeft vanaf 2019 het omgevingsbeleid van 
Roeselare verder vorm. De visie werd vertaald in tien concrete strategieën. 
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Eén van deze strategieën gaat over het fijnmazig netwerk in de binnenstad. Deze strategie heeft als doel: “Door 
het ontwikkelen van een aantrekkelijk netwerk van wegen waar voetgangers en fietsers voorrang hebben, 
kan het autogericht karakter van Roeselare worden omgekeerd. Er moet voldoende aandacht gaan naar de 
uniforme vormgeving van alle straten, verweven tot één netwerk om trage weggebruikers te stimuleren.” In deze 
strategie komen onder meer de kleine straatjes aan bod. Roeselare is op vandaag bezig met een inventaris van 
de trage wegen. Deze wegen zouden actief ingezet worden als de toegangspoorten tot de Ooststraat. Deze 
locaties worden ook als idealen gezien voor de vergroening van het straatbeeld. Zo kan ingezet worden op 
maximale doorwaadbaarheid, op maat van de gebruiker. Hier wordt dus sterk de link gelegd tussen heraanleg, 
mobiliteit, vergroening en beleving.

Actie 17 Speelelementen in de kern

Bij de lancering van het vorige Kernplan lag er al een grote focus op een sterk kind- en jeugdvriendelijk beleid. 
‘Spelen met de stad’ is een begrip geworden en in het straatbeeld (zoals op het Vispleintje) installeerden we al 
speelelementen. Deze aanpak willen we nu nog intensifiëren bij de heraanleg van onder andere de Ooststraat. 
We willen dat het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat dé kindvriendelijkste shopping-speelstraat 
wordt van Vlaanderen met maffe en leuke speelelementen en dit nemen we mee in het ontwerp. 

Het Vismarktje zal worden heraangelegd met aandacht voor kindererfgoed en sociale veiligheid. De oude 
fontein zal daarbij worden verwijderd.

Actie 18 De bereikbaarheid verhogen en de mobiliteit van de binnenstad verbeteren

Naast de ruimtelijke ontwikkeling van het Kernwinkelgebied zijn ook de toekomstige mobiliteitsinrichtingen 
belangrijk. Bij de heraanleg van onze kernwinkelstraten dient nagedacht te worden over de mobiliteit binnen het 
Kernwinkelgebied en van het Kernwinkelgebied naar het Groeigebied. Het mobiliteitsbeleid van de Stad gaat uit 
van het STOEP-principe. 

Straten herinrichten met meer ruimte voor beleving zorgt ervoor dat het voor Stappers aangenamer wordt om 
zich te voet door het centrum te verplaatsen. Inzetten op fietsveilige wegen en meer aandacht voor de fiets in 
het centrum zorgt ervoor dat het ook voor de Trappers veiliger, aangenamer en comfortabeler wordt. Concreet 
worden volgende toegangswegen tot het Kernwinkelgebied fietsvriendelijk gemaakt in deze legislatuur: 
Diksmuidsesteenweg, Ardooisesteenweg, Vijfwegenstraat,... Ook de fietswegen langs de Mandel en Collievijver 
worden fietsveiliger gemaakt.

Bij de heraanleg van de Ooststraat en de Noordstraat wordt de inplanting van de fietsrekken geoptimaliseerd 
om de doorgang van shoppers naar de winkels niet te belemmeren. Voor de mensen die met de fiets naar 
het centrum komen om te shoppen is het van belang dat ze hun fiets op een veilige en comfortabele manier 
kunnen stallen in de onmiddellijke omgeving van de handelszaak die ze willen bezoeken. Het parkeren van de 
fiets in de directe nabijheid van de bestemming is vaak net een voordeel tegenover de wagen verder moeten 
parkeren. 

Een beter en aantrekkelijker openbaar vervoersnet kan mensen ook aanzetten om meer het openbaar vervoer 
te gebruiken om zich naar en in de stad te verplaatsen. We onderzoeken de mogelijkheden om mensen te 
stimuleren om zich met de trein naar Roeselare te verplaatsen. We zetten, binnen de vervoersregio Midwest, 
verder in op een klantvriendelijk stadsbusnet i.s.m. De Lijn. We streven daarbij naar hogere frequenties en een 
vlotte bereikbaarheid van de verschillende attractiepolen van en naar het centrum. 

Wat de circulatie van de binnenstad betreft, is een circulatiemanager aangesteld. Deze zal, samen met een 
expertenwerkgroep, de circulatie van de binnenstad bekijken. Zowel de doorgang onder het viaduct aan het 
station naar de Ardooisesteenweg en de ‘omgeving Kop van de vaart – Kleine ring’ worden hierin opgenomen. 

De Shop & Go-parkeerplaatsen worden door vele handelaars van de binnenstad als een enorme meerwaarde 
ervaren. Na deze positieve ervaringen overwegen we om in eerste instantie alle parkeerplaatsen in de Ooststraat 
te voorzien met Shop & Go-plaatsen. Ook op andere plaatsen in de stad zijn handelaars vragende partij voor 
een Shop & Go-parkeerplaats. Samen met de handelaarsverenigingen bekijken we alle mogelijkheden en 
installeren we waar nodig en gewenst nieuwe Shop & Go-parkeerplaatsen. Deze bieden ook ruimte voor het 
laden en lossen en leveringen aan de handelszaken, waardoor er minder impact is op de doorstroming van het 
verkeer.
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Naast de Shop & Go-parkeerplaatsen willen we 
onze centrumparkings blijven promoten. We zijn 
én blijven dé goedkoopste Vlaamse centrumstad 
om te parkeren: 1 euro voor 4 uur ondergronds 
parkeren in het weekend en op shoppingdagen. 
We blijven dit sterk promoten. 

Het parkeerverwijssysteem wijst bezoekers bij het 
binnenrijden van Roeselare, afhankelijk van de 
weg waar ze zich bevinden, net voor de kleine ring 
de route naar de dichtstbijzijnde parkings in het 
centrum, waarbij ook de status van die parkings 
(VOL/VRIJ) aangeduid wordt. Dit is gebaseerd 
op de aanrijroutes van de verschillende parkings. In de vorige bestuursperiode werden diverse aanwijsborden 
geplaatst om de precieze locatie van de parkings te duiden.

Wanneer men vanuit zuidelijke richting de Kleine Ring binnengereden is op weg naar parking De Munt, zal men, 
als de parking De Munt volzet is, via dynamische signalisatie verwezen worden naar de route richting een andere 
centrumparking met vrije parkeerplaatsen. 

Actie 19 Heraanleg Ardooisesteenweg

De Ardooisesteenweg is aangeduid als een ‘Groeigebied’ van de stad. We willen het ondernemerschap en de 
creativiteit nog beter tot zijn recht laten komen. 

In de steenweg is er al decennia een grote mix aan functies en types van bewoning – residentieel, winkels tot 
bedrijven. Er zijn weinig garages, met een parkeerdruk tot gevolg. We willen de Ardooisesteenweg omvormen 
naar een straat die voldoet aan alle eisen van een functionele ontsluitingsweg met heel veel aandacht voor 
de diverse gebruikers (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en de auto). Naast integratie van groen, zijn 
beleving, toegankelijkheid en innovatie hoge wensen. 

We streven naar een totaalconcept dat de beleving van de stationsomgeving mee uitdraagt. Krottegem heeft 
een eigen identiteit en we willen deze in de ‘look and feel’ van de steenweg weerspiegeld zien. De branding van 
‘krachtgebied Krottegem’ zal meegenomen worden in het ontwerp.

Actie 20 Nieuw StadHUIS als katalysator 

Het stadsbestuur wil inzetten op de versterking van de kern als zone waar alle functies verweven worden. 
Onder meer om die reden koos het stadsbestuur om het nieuwe StadHUIS #VANRSL op de huidige locatie te 
behouden. 

Niet alleen zal een nieuw en modern StadHUIS de aantrekkingskracht van het Kernwinkelgebied mee 
verhogen, maar het gebouw zal ook toelaten om er andere functies in onder te brengen zoals het behoud of 
herlokaliseren van de bestaande handel en horeca, diensten, wonen, ... De invulling van het projectgebied is dus 
ruimer dan enkel het nieuwe StadHUIS. 

Omdat de bouw van het nieuwe StadHUIS plaatsvindt op de huidige site, dient de dienstverlening gedurende de 
werken uit te wijken naar een andere locatie. Door het bestuur werd gekozen om de eerstelijnsdienstverlening 
onder te brengen in de leegstaande panden op De Munt. Hierdoor wordt ook dit stuk van het Kernwinkelgebied 
extra in de kijker gezet tijdens de bouwwerken en krijgen de leegstaande panden een mooie invulling. Dit zorgt 
dus ook voor een opwaardering van die site, wat goed is voor de aantrekkingskracht van het Kernwinkelgebied.

Conceptueel beeld van hoe het stadHUIS er uit kan zien in de toekomst, gezien van op de Botermarkt, © B-architecten
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Actie 21 Minder hinder-kader en flankerende maatregelen bij werkzaamheden 

In de bestuursperiode 2020 - 2025 staan een aantal wegeniswerken gepland. Doel is om de hinder voor alle 
doelgroepen zo veel mogelijk te beperken. Eén van de specifieke doelgroepen in dit minder hinder-kader zijn de 
handelaars. Uiteraard is dit zeker het geval voor de werkzaamheden in het Kernwinkelgebied.

Om de hinder voor handelaars en ondernemers te minimaliseren is er nood aan een specifiek afsprakenkader. 
Het gaat om een checklist van concrete taken (communicatie, praktische afspraken, …) en flankerende 
maatregelen om de hinder te beperken. Dit minder hinder-kader zal mee uitgewerkt worden door 
belanghebbenden zoals de vzw Shopping & Centrum Roeselare en UNIZO. 

Een belangrijk element in het minder hinder-kader zijn de flankerende maatregelen voor handelaars en 
ondernemers. De bestaande hinderpremies zijn een eerste aanzet, maar vaak onvoldoende om bij ingrijpende 
openbare werken het verlies aan inkomsten te compenseren. 

Flankerende maatregelen kunnen zowel maatregelen op microniveau als macroniveau zijn. De maatregelen 
op microniveau zorgen ervoor dat handelaars, die de gevolgen van de werkzaamheden voelen, ondersteund 
worden. De maatregelen op macroniveau zorgen ervoor dat de perceptie en invloed van de werken beter 
ervaren worden. 

Maatregelen op microniveau:
• Overleg met eigenaars van panden om de huur voor de handelaars tijdelijk te verlagen via het 

eigenaarsforum.

• Kwijtschelden van het lidgeld voor de vzw Shopping & Centrum Roeselare voor de periode van de 
werkzaamheden.

• Kleinschalige subsidies om acties van individuele handelaars te ondersteunen.

Maatregelen op macroniveau:
• Afspraken met de aannemer over de inrichting en de netheid van de werf.

• Afspraken met de aannemer om het groot materiaal in het weekend en op belangrijke shoppingdagen te 
verwijderen.

• Extra aandacht in de opgemaakte bestekken over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de winkels: 
opleggen dat er altijd een doorgang moet zijn en om het aantal effectieve sluitingsdagen tot een absoluut 
minimum te beperken.

• Een meer aantrekkelijke aankleding van werfafsluitingen met, waar mogelijk, eigen aangeleverde beelden 
van het eindresultaat na de werkzaamheden of mooie toeristische beelden van de stad.

• Extra animatie in de desbetreffende straten tijdens de werkzaamheden, mee aangestuurd en 
gecoördineerd door vzw Shopping & Centrum Roeselare en Stad Roeselare.

• De juiste communicatiemiddelen inzetten, die in staat moeten zijn om niet alleen de handelaars, maar ook 
de bewoners van Roeselare correct te informeren.

Deze niet-limitatieve lijst aan mogelijke flankerende maatregelen moet gevalideerd worden op stads- en 
straatniveau. Afhankelijk van een situatie kan overlegd worden welke maatregelen al dan niet van toepassing zijn. 
Het afsprakenkader helpt om een inschatting te maken van mogelijke scenario’s en gekoppelde maatregelen. 

Actie 22 Openbare verlichting

Het belang van (sfeer)verlichting op het openbaar domein neemt toe. Verlichting schept sfeer, verhoogt de 
belevingswaarde en zorgt voor een groter veiligheidsgevoel. Om de leesbaarheid van de openbare ruimte 
verder te versterken is de verlichting van het openbaar domein een essentieel element. Slimme verlichting 
kan zelfs toelaten om intensiteit en kleur te laten variëren. Bij de heraanleg van de Ooststraat en de Noordstraat 
zullen innovatieve en duurzame verlichtingsconcepten worden geïntegreerd.

Actie 23 De toegankelijkheid verhogen

Toegankelijkheid is een belangrijk kenmerk van een veerkrachtig en wendbaar Kernwinkelgebied (de 7 B’s 
van toegankelijkheid: bruikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bereikbaar, bekend, begrijpbaar en betrouwbaar). 
Het is een ruim begrip met verschillende dimensies: de Shop & Go-plaatsen in het centrum actualiseren, een 
klantvriendelijk stadsbusnet, een lage bordurenplan, parkeerpromotieacties,… . Via een toegankelijkheidstoets 
wordt gezorgd dat deze acties voldoen aan de opgestelde criteria.

Denk ‘toegankelijkheid’ en meteen wordt de link gelegd met de verschillende doelgroepen die gebruik maken 
van het openbaar domein. De inrichting moet tegemoet komen aan: kinderen en jongeren (speelse inrichting), 
mensen met een beperking (lage bordurenplan, looplijnen, …), ouderen (rustplaatsen, …). Toenemende groene, 
functionele ruimte voorzien speelt bovendien een grote rol. Deze plaatsen vormen niet alleen een rustpunt in 
de stad: ze dienen ook als ontmoetings- en speelplaatsen.

Om de toegankelijkheid te verhogen, worden verschillende acties opgezet:

• De toegankelijkheid op het publiek domein versterken: bij het ontwerp van nieuwe projecten wordt 
toegankelijkheid systematisch meegenomen als criterium, zodat hiermee voldoende rekening gehouden 
wordt van bij de start (bv. heraanleg Ooststraat/Noordstraat). 

• Screening van bestaande voetpaden, straten en pleinen: in functie van de resultaten daarvan wordt het 
lage bordurenplan verder uitgerold.
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• Explicieter communiceren over de toegankelijkheidsmodi: binnen de communicatie die de Stad voert, 
zal er zowel digitaal als in print actief aandacht zijn voor de toegankelijkheidsmodi en dit in functie van 
maximale transparantie voor de diverse doelgroepen.

• Sensibiliserende acties inrichten om de toegankelijkheid van horeca en handelszaken te vergroten.

• Het openbaar toiletplan actualiseren (voor mensen met een beperking). Onder andere via de Hoge 
Nood-app kunnen inwoners, bezoekers/shoppers, passanten nu al nagaan waar er toegankelijke toiletten 
zijn in de stad.

• Evaluatie van de parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen.

Actie 24 Uitrollen Fiber to the Home

De Stad wil ervoor zorgen dat Roeselare klaar is om te kunnen ondernemen in de digitale en virtuele wereld 
van morgen. Hiervoor is de uitrol van een fijnmazig glasvezelnetwerk een basisvereiste. De uitrol van het 
project Fiber to the Home wordt voltooid in het hele Kernwinkelgebied. Waar mogelijk worden de nodige 
infrastructuurwerken geïntegreerd in of afgestemd met andere geplande infrastructuurwerken (bv. de heraanleg 
van het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat). 
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4. Shoppen #VANRSL 
Roeselare is shopping én shopping is Roeselare. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een nog  
b(l)oeiender Kernwinkelgebied hebben met mooie, innovatieve en verzorgde in- en aankleding, etalages, een 
aantrekkelijke evenementenkalender, duidelijke winkelwandelroutes, …? Hoe pakken we de zones net buiten 
het Kernwinkelgebied aan en zorgen we ervoor dat deze bloeiende Groeigebieden worden waar er een grote 
verwevenheid is aan functies en voorzieningen? Hoe voorzien we in veilig shoppen, waarbij we rekening 
houden met de nieuwe gezondheidsvereisten post-corona? Hoe versterken we de economische dynamiek in 
de kernen van Beveren, Oekene, Rumbeke en Beitem? 

Actie 25 Ondernemende Deelgemeenten: Beveren Bruist, Ondernemend Rumbeke, 
Oekene en Beitem

In iedere kern van iedere deelgemeente zal de stad een ‘kern’ afbakenen. Binnen die kern krijgen nieuwe 
handelszaken/buurtwinkels/slagers en bakkers een groeipremie. We willen hierbij de kans geven aan de kernen 
van onze deelgemeenten om nog te groeien. We zetten daarbij maximaal in op frequente aankopen (periodieke 
goederen). 

De stad voorziet door middel van een subsidiereglement de mogelijkheid aan individuele handelaars of 
handelaarsverenigingen van een nominale subsidie van 2.000 euro (maximaal 50 procent van de totale 
projectkost). Iedere handelaar of handelaarsvereniging van elke deelgemeente kan aan deze subsidieoproep 
deelnemen. 

De Stad wenst nog meer structurele overlegmomenten te voorzien met de handelaars van de 
deelgemeenten. Jaarlijks plant de dienst Economie overlegmomenten in met de vertegenwoordigers van de 

handelaars of handelaarsverenigingen van de deelgemeenten. 

Inspiratiebeeld © TopOfMind
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Actie 26 Veilig shoppen

De coronaperiode vraagt ons voor te bereiden op een allicht langdurige periode van social distancing en een 
nieuwe vorm van winkelen, waarbij we de klant veiligheids- en gezondheidscomfort moeten bieden. Hoe 
versterken we de combinatie van fysiek en online shoppen?

• Een inrichtingsplan van het Kernwinkelgebied werd opgesteld door een expertengroep die beleving, 
gezondheid, ‘crowd control’ en social distancing combineren. Dit betekent dat ook op de lange 
termijn een herinrichting noodzakelijk zal blijken, met het gebruik van bovengrondse parkeerplaatsen 
om shoppen mogelijk te maken en het (tijdelijk) verkeersvrij maken van (bepaalde straten) van het 
Kernwinkelgebied in het kader van ‘crowd control’ en vaste installaties.

• Elementen van straatinrichting, mobiele of vaste hygiënesluizen bij de ingang van winkelstraten, 
dispatchers met handgel in de winkels en gespreide openingsuren maken hier deel van uit.  De 
camerabewaking wordt optimaal gebruikt voor ‘crowd control’.

• We werken pilootinitiatieven voor personal shopping 
(winkelen op afspraak) uit.

• De handelaars ontvangen digitale 
opleidingsondersteuning samen met onze partners 
(online pakket digitaal verkopen en marketing).

• Als stimulans voor de lokale e-commerce 
ondersteunen we handelaars(verenigingen) in 
initiatieven om gezamenlijk platformen voor 
thuislevering op te zetten. We ondersteunen 
proeftrajecten om kleinschalige, duurzame 
(fietskoeriers) distributiesystemen en centrale 
afhaaldepots te (laten) ontwikkelen op schaal van de 
Roeselaarse handelaars, eventueel in samenwerking 
met sociale tewerkstellingsvormen.

Actie 27 Voetgangersbewegwijzering 

Als stad is het belangrijk om de shopper/toerist te begeleiden naar het Kernwinkelgebied, maar ook terug naar 
de aankomstlocatie (parking/station). Een goede en uniforme bewegwijzering, zowel fysiek als digitaal, is 
nodig. De voetgangersbewegwijzering is complementair aan de bewegwijzering voor het autoverkeer.

Deze manier van bewegwijzeren is een vorm van hospitality en moet het comfort van de (winkelende) bezoeker 
verhogen. De aanduiding van sfeergebieden en andere te bewegwijzeren locaties (erfgoed, cultuur, overheid, 
toerisme, parkings, openbaar nut, …), op een aantrekkelijke wijze, wordt ingevoerd. Bepaalde locaties krijgen 
bovendien een infobord met extra duiding (stadsplan). Het Kernwinkelgebied digitaal bewegwijzeren hangt 
samen met het grotere geheel van LED-borden, waarbij de Stad werk maakt van de inschakeling van nieuwe 
digitale mogelijkheden om de inwoners, de huidige gebruikers en de toekomstige nieuwe inwoners en 
gebruikers van de stad actief te informeren en met hen interactief te communiceren. Dit met de bedoeling 
om informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste wijze bij de inwoners en gebruikers te 
krijgen. Deze nieuwe digitale mogelijkheden zullen onder andere bestaan uit vaste en mobiele LED-borden 
voor zowel recreatieve als informatieve doeleinden, interactieve informatiezuilen met mogelijkheden tot 
dienstverlening en toepassingen bruikbaar op mobiele en vaste apparaten. De bewegwijzering moet het DNA 
#VANRSL uitstralen door middel van een doordacht en herkenbaar design (zowel fysiek als digitaal). 

Actie 28 Winkelwandelroutes

De leesbaarheid van de stad en het Kernwinkelgebied wordt versterkt door winkelwandelroutes die de 
shopper door het winkelaanbod van de stad loodsen. Een fysieke aanduiding van de winkelwandelroutes is 
niet noodzakelijk en zorgt eerder voor een overdaad aan borden. Een ander voordeel is dat er ook flexibel 
kan ingespeeld worden op veranderingen in het aanbod. Er zullen routes ontwikkeld worden, gekoppeld aan 
bepaalde evenementen of shoppingperiodes. De routes moeten inspirerend werken door leuke horeca- en 
handelszaken in de kijker te zetten volgens verschillende thema’s of doelgroepen, digitaal en/of in print. 
Voorbeelden van routes uit andere steden zijn eerder klassiek, terwijl Roeselare net door de focus op beleving 
het verschil wil maken. 

Er wordt een (externe) klankbordgroep opgericht die zich zal buigen over zowel 
het ontwerp als de thema’s voor de winkelwandelroutes. De werkgroep wordt 
samengesteld uit mensen met verschillende expertises: een creatief professioneel 
bureau, verkeerstechnisch (medewerkers POD), retailsector (vzw Shopping & 
Centrum Roeselare, UNIZO) en toeristisch (Westtoer, Visit Roeselare).
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Actie 29 Esthetiek van de etalages 

Een aantrekkelijk Kernwinkelgebied beschikt ook over attractieve etalages. De Stad zal proactief verder werken 
aan de esthetiek van de etalages en, waar nodig, sneller handhaven wanneer het gaat over zwaar verloederde 
of vervuilde etalages. De stedenbouwkundige verordening (2016) creëerde een duidelijk en handhaafbaar kader 
voor de bestrijding van minder esthetische etalages, belettering of belichting. 

Volgende acties worden opgezet:

• De dienst Economie informeert handelaars en eigenaars over de stedenbouwkundige mogelijkheden voor 
een renovatie van een gevel en/of een pand in het Kernwinkelgebied.

• De dienst Economie organiseert infosessies en opleidingen voor handelaars, specifiek over en rond de 
opmaak van etalages.

• De merken ‘voeding’ en ‘KOERS’ zullen thematisch uitgewerkt worden in de vitrines. 

• Samen met de handelaarsorganisaties organiseert de dienst Economie, naar aanleiding van Halloween of 
Valentijn, een etalagewedstrijd. 

Actie 30 De Geziene Vitrine

Verloederde, niet-gebruikte en onaantrekkelijke etalages horen niet thuis in een aantrekkelijk Kernwinkelgebied.  
Vanaf het moment dat een pand leeg komt te staan, kan de vitrine best zo snel mogelijk aangekleed worden. We 
zetten hiervoor een nieuwe actie in gang met als titel ‘De Geziene vitrine’. 

Vanaf de eerste dag leegstand kan de eigenaar een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de Stad om zijn 
leegstaande vitrine te activeren. Dit houdt in dat de eigenaar zijn vitrine ter beschikking stelt van een handelaar/
een bedrijf die voor een bepaalde duur en tegen een vastgelegde prijs de vitrine mag aankleden. De winkel blijft 
verder te huur staan én de rest van de winkel blijft ook ter beschikking van de eigenaar zelf. 

Verder nemen we ook nog de volgende stappen om de leegstaande panden te activeren in afwachting van 
verhuur: 

• De database van alle winkelpanden met de gegevens van eigenaars en huurders verfijnen.

• Real-time weergave van alle leegstaande handelspanden in het GEO-loket.

• De communicatie bij de vaststelling van leegstand wordt herbekeken en we maken nieuwe infobrochures 
die de eigenaars van een leegstand pand beter moeten informeren over de mogelijkheden.

• We informeren ook ondernemers, investeerders, de bedrijven, verenigingen of vzw’s die interesse hebben 
om, al dan niet tijdelijk, een leegstaande vitrine of pand in te vullen.

• Leegstaande panden kunnen we ook gebruiken om de troeven van de stad te promoten. We doen een 
open oproep aan alle kunstacademies en verenigingen van de stad om samen creatief na te denken over 
hoe we de etalages kunnen aankleden/invullen. Enkele voorbeelden:

 » Tentoonstellen van een deel van de collectie van KOERS. Museum van de Wielersport (teaser).

 » #VANRSL-merchandising: een leuke (tijdelijke) winkel of etalage met #VANRSL-gadgets.

 » Art-etalage: plaatselijke academies en kunstenaars kunnen tijdelijk werken tentoonstellen in etalages 
van leegstaande panden.

 » De actie ’Groenten in de vitrine’ werd positief geëvalueerd en kan herhaald worden.

Actie 31 Thematische inkleding van de winkelstraten

In het kader van het vorig Kernplan zorgden we 
voor nieuwe thematische aankleding met Pasen, 
de Batjes, Valentijn en ook het eindejaar. In dit 
nieuwe Kernplan willen we de thematische 
inkleding per seizoen (Pasen, Valentijn, Batjes, …) 
nog verder doordrijven. We willen hiervoor out-
of-the-box denken en ook samenwerken met 
partners als De Spil, ARhus, KOERS, SASK, ... .

Inspiratiebeeld © TopOfMind
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Actie 32 Hotel #VANRSL

In samenwerking met één of meerdere hotels en B&B’s van de stad willen we een leegstand pand in het 
verkeersvrije gedeelte ‘ombouwen’ tot een Hotel #VANRSL. Na een dagje gezellig winkelen zal je de 
mogelijkheid hebben om pal in het hart van de stad te overnachten. Met deze actie willen we aantonen dat vrije 
tijd en leisure niet beperkt hoeven te zijn tot de rand van de stad. Ondernemers en handelaars kunnen de vrije 
ruimte in de binnenstad zeker op een creatieve manier benutten. 

Actie 33 Instagrammable belevingsroute

We maken van Roeselare de meest instagrammable stad van België met een innovatief citymarketingproject. 
In samenwerking met lokale handelaars en bedrijven plaatsen we Instagram-installaties op diverse locaties 
doorheen het Kernwinkelgebied, zoveel als mogelijk gekoppeld aan het DNA van Roeselare.  Deze installaties 
vormen een belevingsroute doorheen het openbaar domein met concrete stimulans om binnen te gaan in de 
winkels. 

De belevingsroute wordt versterkt met evenementen 
en een dynamische socialemediacampagne, gevoed 
door een beloningssysteem voor de bezoeker om foto’s 
en video’s te delen en te liken. De installaties variëren 
doorheen de tijd en belichten telkens andere facetten van 
en toegangswegen tot het Kernwinkelgebied, afgestemd 
op de infrastructuurwerken doorheen de legislatuur. De 
‘instagrammable city’ start met een kick-off evenement met 
bovenlokale exposure.

Actie 34 Sterke shopping evenementenkalender 

Evenementen zorgen niet alleen voor meer passanten: ze kunnen de aantrekkingskracht en de belevingswaarde 
van de kern aanzienlijk verhogen. Er is daarom nood aan een evaluatie van onze shopping gerelateerde 
evenementen en, waar nodig, dienen we deze bij te sturen (bv. eindejaar, Winkelnacht, Batjes, …). De 
evenementen dienen aan te sluiten bij de speerpunten van de Stad (Voeding, Shopping en KOERS) en zijn 
idealiter kenmerkend voor onze citybranding. 

We zullen onze drie speerpunten in de verf zetten in drie periodes, aangevuld met een periode Zomer 
#VANRSL en een periode Kerst #VANRSL (zie verder). Voor elke periode focussen we op een ander 
speerpunt waarbij we telkens minstens één sterk merk naar voor schuiven en waar andere activiteiten of 
belevingselementen naar verwijzen in de aanloop van het evenement. Voor elk van deze activiteiten moet het 
doelpubliek (lokaal/regionaal/nationaal) duidelijk bepaald zijn en de programmatie en communicatie hierop 
worden afgestemd. We schakelen een versnelling hoger op het vlak van bovenlokale marketing om regionale 
en provinciale bezoekers/shoppers naar (centrum) Roeselare te trekken. We ontwikkelen hiervoor duurzame 
en herkenbare slogans en sluiten media- en marketingdeals af met verschillende aanbieders van off- en online 
marketing (zie hoofdstuk 5: Verkopen met kracht)
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Periode Speerpunt Sterk Merk Beleving/aanvulling

Februari

Maart

April

KOERS Dwars Door Vlaanderen • Startpodium met aftelklok op de markt

• Etalages in thema KOERS

• Lezingen over KOERS

• Opening toeristisch seizoen in KOERS

• …

Mei

Juni

Shopping Batjes 2.0 • Winkelnacht

• Kroegentocht

• High Fashion Event

• …

Juli

Augustus

ZOMER #VANRSL 11 & 21 juli

15 augustus

TRAX

Natour &  
West-Vlaanderens Mooiste

• Zomerevents

September

Oktober

November

Voeding Week van de Smaak • Food events

• FOOD@ARhus

• Bv. Kitchenbattle

• Shopping&Food

• …

December

Januari

KERST #VANRSL Kerstparade • Kerstmarkt

• Shopping Zondagen

• Ijspiste

• Kerstparade

 

Stap voor stap versterken we de individuele imagobepalende evenementen, zodat ambitieniveau, branding, 
programmatie en communicatie op elkaar afgestemd zijn.

Eind 2019 werkten we al een nieuw, 
gesmaakt, concept uit voor de KERST 
#VANRSL, met focus op het Stationsplein 
en de Grote Markt, met de Ooststraat 
als flaneerstraat tussen beiden. We 
vernieuwen de kerstverlichting via een 
nieuw raamcontract om de feeërieke 
aanblik van de stad nog te versterken 
tijdens de kerstperiode. Daarbij zullen we 
niet alleen oog hebben voor de esthetiek, 
maar ook voor de duurzaamheid van de 
verlichting.

De twee evenementen die we vervolgens willen aanpakken zijn de Batjes (juni) en De week van de Smaak 
(november).

• In 2022 bestaan “onze” Batjes 90 jaar. Dit icoon evolueerde de afgelopen decennia tot een waar begrip in 
Vlaanderen. Niettegenstaande de kranigheid hebben onze Batjes toch een grondige facelift nodig. Dit kan 
gradueel en plein per plein of straat per straat gebeuren. Onze ambitie is om, tegen de 90ste verjaardag, 
de Batjes volledig vernieuwd te hebben. We voorzien een grondige herziening van onze communicatieve 
aanpak en nemen de programmatie van de Batjes op de Grote Markt en het Sint-Amandsplein onder 
handen. We werken hiervoor samen met KOERS, een eventbureau, de handelaars rond de pleinen en de 
vzw Shopping & Centrum Roeselare.

• Als stad van de Voeding willen we de Week van de Smaak als event nog versterken. Eerst en vooral 
willen we onze potentiële partners (Huis van de Voeding, Gastronomie Rodenbach, voedingsgerelateerde 
bedrijven, …) enthousiasmeren en aanzetten om na te denken over hoe we dit event sterker in de markt 
kunnen zetten. We willen dat die week een volle programmatie behelst en het beste presenteert van wat 
onze stad te bieden heeft op het vlak van voeding. 

In 2020 zal het 140 jaar geleden zijn dat Albrecht Rodenbach overleed. Deze datum wordt aangegrepen om in 
het cultuurseizoen 2020 - 2021 een groot cultureel - toeristisch evenement op te zetten. Ook in de opbouw 
van dit evenement kan de link met stad van de Voeding duidelijk gemaakt worden, door ook Rodenbach als 
biermerk op deze manier verder in de kijker te zetten.

Ook de specifieke shopping-evenementenkalender evalueren we en sturen we bij. We definiëren gericht 
de gewenste bezoeker, koppelen er de juiste communicatieambitie aan en zorgen voor de combinatie van 
een groot aantal passanten aan een effectieve verkoop. We focussen daarbij op een 12-tal shopping days / 
weekends, evenwichtig gespreid over het jaar, zoals hieronder geïllustreerd als voorbeeld.
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Maand Event Ambitieniveau Locatie

Januari    

Februari Valentijn Regionaal KWG

Maart    

April Winkelnacht Regionaal KWG

Mei    

Juni Batjes Provinciaal KWG

Juli    

Augustus Kermis Lokaal KWG

September Smaak & Couleur Lokaal KWG

Oktober Weekend van de klant

Week van de Belgische 
mode

Lokaal

Provinciaal

KWG & deelgemeenten

November Sinterklaas

Black Friday

Week van de Smaak

Lokaal

Regionaal

Provinciaal

KWG

December Kerst Regionaal KWG

Actie 35 High Fashion-event

We initiëren een event voor de high fashion-winkels of -merken. De stad heeft heel wat winkels die mikken 
op het hoogste segment van de retail, maar op vandaag is er voor hen geen echte opportuniteit om tijdens een 
event exposure te krijgen. We willen hen hier graag in ondersteunen en een event faciliteren, met een duidelijke 
link naar de speerpunten.

Actie 36 Passantentelling

Om een goede evaluatie te maken is het van belang dat we een goede/digitale manier hebben om de bezoekers 
van de binnenstad te tellen. We evalueren de huidige methode om passanten te tellen en experimenteren 
met de nieuwe mogelijkheden die voorhanden zijn om naast het aantal passanten ook hun besteding in kaart 
te brengen. We houden bij deze aanbesteding rekening met een zo groot mogelijk respect voor de privacy 
van de passant. Daarnaast worden ook methodieken gebruikt om de ROI (return on investment) van de 
evenementen te bepalen en zo optimaal te evalueren en bij te sturen waar nodig voor een optimale impact van 
de evenementen.

Actie 37 Pleinen-evenementenplan

Elk plein in de binnenstad heeft zijn eigen DNA. Onze (nieuwe) evenementen moeten we laten doorgaan op de 
juiste plaats/op het juiste plein. Daarom werden in 2019 diverse pleinenfiches uitgewerkt. Deze pleinenfiches 
zijn op de stadswebsite te vinden sinds februari 2020. Vanaf 2020 wordt het pleinen-evenementenplan 
ook effectief uitgerold. Dit door enerzijds het pleinenplan bekend te maken bij organisatoren via de gepaste 
communicatiekanalen, anderzijds ook door evenementen toe te leiden naar de juiste locatie van bij de 
aanvraag. Dit plan geeft namelijk richting aan de gepaste locatie voor elk evenement, met respect voor de 
draagkracht en het DNA van elk plein en zijn omgeving.
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Actie 38 KOERS 

Naast de Ooststraat en Noordstraat als belangrijke shoppingtroeven dient ook de link gelegd te worden met 
KOERS. Deze bezienswaardigheid zal nog meer in het straatbeeld van het Kernwinkelgebied geïntegreerd te 
worden, zodat de shopper ook gestimuleerd wordt om een bezoek te brengen aan het museum en dit thema 
koppelen aan het imago van Roeselare. Anderzijds zal de zichtbaarheid van KOERS in de stad bijdragen tot een 
hogere beleving van de bezoeker. 

Om KOERS in het straatbeeld te 
integreren zullen zowel tijdelijke als 
permanente ingrepen aangebracht 
worden. Dit zullen vooral herkenbare 
elementen zijn uit de wielerwereld.

Daarnaast zal ook ingezet worden 
op een mobiele KOERS-bus. De 
KOERS-bus is een reizend pop-up 
museum en belevingscentrum. 
De inrichting van de KOERS-bus is 
aanpasbaar (modulair) en de inhoud 
ervan wordt telkens toegespitst op 
de koers of het event waarop de bus 
aanwezig is. Deze bus zal doorheen 
België reizen in het zog van het 
wielerpeloton, maar is eveneens 
inzetbaar in Roeselare tijdens 
evenementen, als blikvanger en 
publiciteitsmiddel voor KOERS. 

Actie 39 Netheid

Het netheidsplan Roeselare werd uitgewerkt in de vorige bestuursperiode. Daardoor werden al heel wat acties 
ondernomen zoals de communicatiecampagne Net Roeselare, inventarisatie van de straatvuilnisbakken, 
kindervuilnisbakken, ‘Respect voor RSL’-sensibiliseringscampagnes, … . Ook tijdens evenementen wordt al extra 
aandacht besteed aan netheid door het plaatsen van evenementencontainers. Er werd een werkgroep opgericht 
om na afloop van evenementen te zorgen voor aandacht voor de opkuis. In het kader van de netheidsbrigade 
werd een intern coördinatieplatform opgericht, om de besluitvorming rond netheid te stroomlijnen.

Het netheidsplan wordt hernomen in deze 
bestuursperiode, waarbij rekening gehouden 
wordt met de extra noden, hiaten en eerdere 
ervaringen. Het doel is een mooie en nette stad, waar 
alle burgers en bezoekers graag wonen en komen, 
waar alle doelgroepen bij betrokken worden en 
zich aangesproken voelen, waar misbruiken kunnen 
gehandhaafd worden en gestoeld op een globale 
communicatiecampagne ‘Net Roeselare’. Naast het 
netheidsplan is het ook belangrijk om de effecten 
te meten. De Stad zal de acties uit het netheidsplan 
opvolgen via de netheidsindex.

Het (ver)nieuw(d)e netheidsplan is gestoeld op de vijf 
pijlers van het afvalbeleid van OVAM.

Dat wil zeggen dat op alle mogelijke manieren maximaal ingezet wordt om het afvalbeleid in goede banen te 
leiden.

Inzetten op inzamelinfrastructuur: voor de zomerperiode van 2020 wordt gestart met de plaatsing van de 
eerste slimme compacterende vuilnisbakken in het centrum. Op alle locaties waar veel zitgelegenheid is en 
die iedere dag opnieuw veel bezoekers aantrekken, worden compacterende vuilnisbakken geplaatst. In het 
Kernwinkelgebied en de nabije omgeving worden er een 14-tal geplaatst:  2 ter hoogte van De Munt, 3 ter 
hoogte van het station, 3 ter hoogte van de Ooststraat, 2 ter hoogte van het Marie-Louise de Meesterplein,  
2 ter hoogte van het de Coninckplein en 2 ter hoogte van de Grote Markt. 

Alle straatvuilnisbakken op het grondgebied van Roeselare (behalve de compacterende en de 
kindervuilnisbakken) worden vervangen door nieuwe, mooi ogende, straatvuilnisbakken. Stad Roeselare gaat 
voor een uniforme aanpak, duidelijk in gebruik en ergonomisch voor zij die ze moeten ledigen. De nieuwe 
vuilnisbakken worden voorzien van een doofplaat en ingewerkte peukenbak. Dit laatste zal er zeker toe leiden 
dat er minder sigarettenpeuken op het openbaar domein terecht komen. Dit is een belangrijke vereiste om het 
openbaar domein proper te houden. Eerdere acties hebben ook al hun nut bewezen, zoals de bedeling van de 
(duizenden) individuele sigarettenpeukhoudertjes in 178 horecazaken in Roeselare. 

Om de vervanging van de (560) straatvuilnisbakken goed voor te bereiden wordt na de zomer van 2020 een 
proefopstelling opgezet. De leveranciers die een offerte voor aanbesteding hebben ingediend mogen dan elk 
twee exemplaren opstellen. De passanten en medewerkers die de vuilnisbakken ledigen, mogen dan vervolgens 
hun voorkeur uitdrukken op basis van diverse factoren zoals gebruiksvriendelijkheid, design, … . In 2021 kan 
effectief gestart worden met de vervanging van de eerste 350 straatvuilnisbakken in het centrum van Roeselare. 
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Aandacht voor netheid bij infrastructuurontwikkeling:

• Bij de heraanleg van diverse markten, pleinen en groenzones werd ingezet op gebruiksvriendelijke 
infrastructuur: pleinen werden uitnodigend aangelegd, er werden meer ingewerkte zitelementen voorzien, 
… Deze manier van werken wordt ook verdergezet binnen de mastervisie voor het Kernwinkelgebied 
(heraanleg verkeersvrije gedeelte Ooststraat en Noordstraat).

• Inzetten op een nette beeldkwaliteit: alle acties voor openbare netheid (veegmachines inzetten, 
sluikstorten opruimen, ledigingsfrequentie van de straatvuilnisbakken, ...) werden geanalyseerd en worden 
afgetoetst met de beoogde doestellingen in het kader van openbare netheid in het stadscentrum. Doel is 
om het materiaal en de middelen in te zetten op het moment dat de openbare ruimte het meest bezocht 
en gebruikt wordt. Hierbij worden ook telkens nieuwe technieken uitgetest naar efficiëntie en effectiviteit 
toe, zoals de betegeling nat reinigen om olie- en  kauwgomvlekken te verwijderen.   

Communicatie en sensibilisering: Na de zomer van 2020 voorzien we op het Stationsplein de campagne 
‘Mooimakers ontmoeten Mooimakers’, waar de 
Mooimakers, zij die vrijwillig zwerfvuil opruimen in 
hun buurt, het woord krijgen om het thema zwerfvuil 
onder de aandacht te brengen. Iedereen die 
Roeselare bezoekt of er dagelijks komt om te werken 
of te studeren, mag weten dat openbare netheid 
hoog in het vaandel gedragen wordt. 

Daarnaast worden in aanloop van de campagne 
al grote borden geplaatst op het grondgebied van 
Roeselare (Krottegem, station, stadspark, …) om de 
groepsinitiatieven van de Mooimakers in beeld te 
brengen. Zo willen we iedereen aanzetten om al de 
mooie plekjes in Roeselare net te houden. Naast de 
communicatie en sensibilisering in het kader van 
sigarettenpeuken, wordt ook de aandacht gevestigd 
op hondenpoep opruimen. De extra communicatie 
in het kader van de communicatiecampagne Net 
Roeselare, meer bepaald hondenpoepvlagjes bij de 
hondendrollen plaatsen, zal hier in het oog springen. 

Participatie: Zoals eerder aangehaald, wil de Stad het traject ‘Mooimakers’ verderzetten en uitbreiden. Het is de 
ambitie om het huidige aantal (153 actieve Roeselaarse Mooimakers) te verhogen. De campagne ‘Mooimakers 
ontmoeten Mooimakers’ is hiertoe een eerste stap. Daarnaast blijft ook de opvolging van de scholen een feit, 
vooral in het kader van de snoeproutes van de secundaire scholen, onder meer via de actie ‘Operatie Proper’. De 
Roeselaarse scholen worden aangemoedigd om aan het project ‘Nudging‘ van de Vlaamse Mooimakers mee te 
werken. Het opzet is om na te gaan hoe scholieren aangemoedigd kunnen worden om hun eigen vuilnis in een 
vuilnisbak te gooien in plaats van op straat.

Handhaving: Deze laatste pijler van het netheidsbeleid wordt ingezet als de overige pijlers onvoldoende 
resultaat opleveren. In Roeselare geldt een handhavingsbeleid via diverse manieren: 

• De gemeenschapswachten worden meer en meer ingezet voor proactieve handhaving. Zo spreken zij 
passanten met hun trouwe viervoeters aan over het verplicht bezitten van hondenpoepzakjes tijdens het 
wandelen. Ze verdelen in dit verband ook flyers en af en toe hondenpoepzakjes. Verder spreken ze ook 
rokers aan over het bijhebben van een individueel sigarettenpeukhoudertje.

• Daarnaast kunnen de gemeenschapswachten, naast andere GAS-vaststellers, effectief overgaan tot een 
GAS-boete uitschrijven.

• Er wordt ook dagelijks een mobiele camera ingezet, specifiek om zwerfvuil en sluikstort te detecteren. Zo 
kunnen sluikstorters gevat worden.  

Actie 40 Veiligheid

Eén van de streefdoelen van Kernplan 2 is om mensen te laten vertoeven in een aangename, uitnodigende kern. 
Dit kan zowel gaan om de aanleg en inrichting (fysiek), maar ook over veiligheid (perceptie/beleving).

De afgelopen jaren werd het cameratoezicht in de stad Roeselare gevoelig uitgebreid. Daar waar er vóór de 
uitrol van het cameraplan (vanaf 2014) acht camera’s op het openbaar domein stonden, telden we eind 2019 
104 camera’s in Roeselare. De combinatie van beweegbare camera’s en vaste camera’s op strategische plaatsen 
zorgde ervoor dat er in het stadscentrum een cameraschild uitgebouwd werd (onder andere in de Ooststraat 
/ Jan Mahieustraat, in de stationsomgeving, …). Ook in deze bestuursperiode wordt hier verder op ingezet 
door de uitbreiding van het cameraschild in de binnenstad. Een uitbreiding wordt onder meer voorzien op 
het kruispunt Wallenstraat / Diksmuidsesteenweg / A. Rodenbachstraat, Botermarkt, kruispunt Noordstraat / 
Sint-Amandstraat, Hugo Verrieststraat, Vlamingstraat en Jan Mahieustraat. Vooral de flexibele opstellingen zijn 
handig in het kader van evenementen.

In het Kernwinkelgebied zijn vooral de gemeenschapswachten sterk aanwezig. In 2019 werd het team 
gevoelig uitgebreid tot 10 personen. Het stadscentrum is hun voornaamste werkgebied. Elke zaterdag, 
op marktdagen en op shoppingdagen en - 
evenementen zijn er gemeenschapswachten 
aanwezig. Binnen het Kernwinkelgebied vervullen de 
gemeenschapswachten diverse taken: preventieve 
aanwezigheid, preventie gauwdiefstal, preventie 
winkeldiefstal, preventie diefstal aan en in voertuigen, 
toezicht op de laad- en loszones (stilstaan en 
parkeren). Zo zorgen ze vaak niet alleen voor 
preventieve maatregelen, maar dus ook voor een 
vlotte verkeersdoorstroming in het centrum. Ook de 
campagnes ‘Hou je maten in de gaten’ en ‘Respect 
#VANRSL’ zijn visueel sterk aanwezig in het centrum. 
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5. Verkopen met kracht
De uitdagingen waaraan Roeselare en het Kernwinkelgebied de komende jaren het hoofd moeten bieden 
vragen een uitgekiende communicatie- en marketingstrategie. Beleving, een marketing die mensen 
inspireert en mensen aantrekt, inspelen op diverse doelgroepen en nieuwe doelgroepen aanboren: het zijn een 
aantal communicatieve uitdagingen waarop Roeselare als versterkt merk een antwoord geeft. 

Actie 41 Duurzame merkstrategie 

Op korte termijn zet de Stad sterk in op een communicatiecampagne die past in het ‘Oltegoare #VANRSL – 
Vooruit na corona’-plan, dat Roeselare moet positioneren bij bewoners, bezoekers en handelaars, zodat de 
mensen na de coronaperiode de weg vinden naar het Kernwinkelgebied. Diverse communicatieacties en een 
campagne zetten onder andere het brede aanbod van handelaars en de toeristische trekpleisters in de kijker.

Roeselare zet zich ook de komende jaren sterker in de markt als één merk (‘brand’), dat gestoeld is op het 
DNA van de stad, met shopping, voeding en KOERS als troeven. Wanneer de Stad zich profileert als een 
sterk merk, vergroten we de kans dat mensen Roeselare kiezen om te recreëren, te werken of shoppen, met als 
resultaat een potentieel grotere economische activiteit. 

Het merkbeleid vergroot het imago van Roeselare en het centrum, het kloppende hart van de stad met 
een attractief Kernwinkelgebied en vele mogelijkheden om te ontspannen en te beleven. De Roeselaarse 
economische troeven vormen fundamenten voor de citymarketingstrategie: een wandeling door de Ooststraat 
moet een zintuiglijk pretpark zijn van kijken, passen, voelen, proeven, beleven en doen, zowel voor volwassenen 
als voor kinderen. Bijvoorbeeld dankzij Instagram-installaties doorheen het Kernwinkelgebied, in samenwerking 
met lokale handelaars en bedrijven, stimuleren we bezoekers en passanten om die beleving online te delen. 
Ook KOERS is een belangrijk speerpunt in de toeristische marketing, met een sterke invloed op andere sectoren 
in het Kernwinkelgebied. 

Als Stad dragen we het merk niet alleen uit: samen met de diverse actoren op het publiek domein, waaronder de 
vzw Shopping & Centrum Roeselare, bepalen we mee de uitstraling van de stad. We moeten samenwerken om 
het merk Roeselare uit te dragen als één geheel. 

Actie 42 Doeltreffend communicatiemateriaal 

Met andere woorden, we moeten in deze bestuursperiode de citymarketing en het merkbeleid 
professionaliseren. De Stad doet dat door uitgebreid informatief en wervend communicatiemateriaal te 
ontwikkelen, onder andere gericht op expansiemanagers en zelfstandige winkels die Roeselare nog niet 
kennen. Deze creatieve en doeltreffende communicatiemiddelen hebben hun oorsprong in een brandlab, 
ondersteund door externe communicatiespecialisten en relevante communicatiebudgetten. 
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Het Kernplan 2  
en alle bijlagen  

kan je nalezen op  
www.roeselare.be/kernplan

Actie 43 Brandlab

Aan de hand van het DNA van de stad komt Roeselare naar buiten als een sterk merk, met een merkboek als 
basis, waarbij de partners ruimte krijgen om eigen accenten te leggen binnen de globale stijl van de Stad. 
Om dit te realiseren, richt de Stad het brandlab op, dat bestaat uit een divers expertiseteam (citymarketing, 
eventsector, creative design, stadsontwikkeling, trendwatching, en gelieerde sectoren). Deze multidisciplinaire 
strategen buigen zich over de (onder andere economische) uitdagingen van de komende jaren en bepalen een 
duurzame merkstrategie voor de komende jaren. Deze strategische richtingen in communicatie worden ook 
vertaald naar andere beleidsdomeinen, en vice versa. 

Deze inzichten worden gebundeld in een merkboek, dé leidraad voor de manier waarop we (de eigen 
diensten en alle partners die de uitstraling van de stad mee bepalen) communicatief naar buiten komen. Dit 
boek is de toetssteen voor campagnes en communicatieacties, zodat initiatieven op één lijn staan qua toon 
en beeldtaal. De Stad neemt ook een leading agency aan, die een deel uitmaakt van het brandlab. Deze 
communicatiepartner vertaalt de strategische krijtlijnen uit het merkboek naar concrete, creatieve campagnes 
die het DNA van RSL uitdragen, die het Kernwinkelgebied profileren en Roeselare op de kaart zetten als 
geprefereerde stad bij vele verschillende doelgroepen.



v.u.: Kris Declercq, Botermarkt 2, Roeselare
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