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Feestzaal ’t Oud Stadhuis in 
Rumbeke opende op zater-
dag 5 februari haar deuren 
voor de nieuwjaarsreceptie 
van CD&V Afdeling Roese-
lare. Voorzitter Carine Lefe-
vere en jongerenvoorzitter 
Bart Cappoen mochten zo’n 
120 mensen verwelkomen, 
waaronder ook nationaal 
Voorzitter Wouter Beke. 
Lees het hier, op pagina 4!
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Nieuwjaarsreceptie met Wouter Beke

Bart Cappoen, Wouter Beke, Carine Lefevere

Een volle zaal!

CD&V hecht veel belang aan haar vrijwil-
ligers. Als teken van erkenning voor hun 
onvoorwaardelijke inzet werden alle aanwe-
zigen in de bloemetjes gezet.

Wouter Beke in aanwezigheid van de talrijk opgekomen mandatarissen en bureauleden
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We willen het land hervormen, maar 
niet splitsen. 
Grote theatrale verklaringen of  we-
derzijdse verwijten brengen niets bij.

Sinds de verkiezingen van 
juni 2010 hebben we ons 

consequent gehouden aan 
de afspraken die we met de 

Vlaamse partijen maakten in de 
octopusnota.

Ik wil de CD&V laten groeien door 
nog sterker duidelijk te maken waar 
we voor staan. Wij willen de verkie-
zingsuitslag respecteren maar tegelijk 
nemen we verantwoordelijkheid op:
Aan de onderhandelingstafel: de vele 
“know how” die CD&V bezit werd 
de voorbije maanden ingezet om uit-
gewerkte voorstellen te formuleren.

In de federale regering: de ploeg 
rond Yves Leterme heeft het tekort 
in 2010 sterker teruggedrongen dan 
we met Europa hadden afgesproken; 
de arbeidsmarkt veert op; ons Euro-
pees Voorzitterschap, kregen lovende 
kritieken.
De Vlaamse regering o.l.v. Kris 
Peeters bereikt dit jaar een begroting 
in evenwicht en levert goed werk: 
sterke eerstelijnszorg, betere mobili-
teit, nieuw industrieel beleid.
In de gemeenten en provincies met 
onze 160 burgemeesters en 870 
schepenen.

CD&V staat onder druk als merk-
naam. Des te meer zal het belangrijk 
zijn de aandacht te vestigen op de 
kracht van onze mensen. Net als bij de 
provincie kunnen we zeggen dat onze 
stad gedreven is door mensen. Schit-
terende mensen.
Terecht zijn we kritisch voor mekaar. 
Maar als we mekaar oog-in-oog in 
waarheid hebben gesproken moeten 
we mekaar met kracht en eensge-
zindheid verdedigen en aandacht 
vragen voor het vele goede dat we 
dag na dag doen.
Onze stad maakt een enorme gedaan-

tewisseling door. Ze is nodig om onze 
stad klaar te maken voor nieuwe gene-
raties en om aan de oudere generatie 
te geven waar ze recht op heeft na een 
levenlang werken: rust, zorg, aandacht, 
respect, ruimte om zichzelf  te zijn.
De projecten – de bib+, het nieuwe 
station, … - worden al te gemakkelijk 
afgedaan als megalomane projec-
ten. De waarheid is dat het hier gaat 
om hefbomen van maatschappelijke 
vernieuwing. Het gaat erom mensen 
– jong en oud – binnen te leiden in 
het nieuwe leren. Het gaat erom de 
beide stadsdelen – west en oost van de 

spoorweg – met mekaar te verbinden 
om samen één sterke stad te maken. 
Het hart van West-Vlaanderen. 

Communicatie is een sterk middel. 
Nemen we voldoende tijd om overal 
en met iedereen in contact te komen?
Welke boodschap hebben we en 
hoe vertalen we die eensgezind naar 
buiten?
Een vinger aan de pols houden, kri-
tisch zijn en de advocaat van de duivel 
durven spelen? Eén ding is zeker: 

samen kun je verduiveld veel bereiken!
Elke volgende generatie moet in de 
spiegel van de vorige kunnen kijken.  
Als die spiegel zijn glans verloren 
heeft, zien de kinderen niets meer. Dat 
is pijnlijk en leidt tot onverschilligheid.
Het is ons aller verantwoordelijkheid 
om de goede waarden maar ook ver-
nieuwing alle kans te geven.

Wouter Beke: 
“De positie van CD&V is zonneklaar: 

een sterk Vlaanderen in een bestuurbaar land”

LUC MARTENS: 
“Roeselare is gedreven door schitterende mensen”

CARINE LEFEVERE: 
“Participatie van allen kan de dynamiek alleen maar versterken”
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Ik ben trots te kunnen zeggen dat 
JONGCD&V Roeselare terug opstaat.  
Een duidelijk jaarplan en budgetplan 
liggen voor.
Grote uitdagingen staan ons te wachten. 

Wij zullen de mandatarissen steunen 
maar waar nodig ook kritisch aan de 
boom schudden. 
We maken ons klaar voor een nieuw 
jaar vol actie en activiteit, een nieuw jaar 

waarin we frisse ideeën willen aanreiken.
We willen ons niet beperken tot fuifza-
len, fietsverbindingen voor scholieren 
en andere. We willen kunnen meeden-
ken over onze toekomst!

BART CAPPOEN:
“Onze polsslag is weer voelbaar en dat doet deugd”

Op zondag 4 september 2011 vindt de Roeselaarse Zomerhappening 
plaats in De Nieuwe Deure te Beveren. Het wordt de 4de editie in 
een reeks van vijf: een gezellig volksfeest met barbecue en talrijke 
animatie waarop iedereen van harte welkom is.
Meer informatie op www.zomerhappening.com

Agendatip: 
Zomerhappening 2011

In de jongste gemeenteraad werd het 
subsidiereglement aangaande zwerfvui-
lopkuisacties aangepast. Aangezien de 
opruimacties wel effect hebben het mo-
ment zelf, maar de responsabilisering van 
de burgers toch nog beperkt is, werd op 
voorstel van de milieuraad het reglement 
uitgebreid naar duurzaamheid in het 
algemeen. Onder andere projecten rond 
biodiversiteit en energiebesparing zouden 
in aanmerking komen. Hiervoor werd 
een subsidiereglement uitgewerkt dat het 
uitreiken van een ‘Duurzaamheidsprijs 
Stad Roeselare’ beoogt. Aan de wedstrijd 

wordt een geldprijs verbonden van 1000 
euro voor de hoogst gequoteerde en 2x 
250 euro voor de anderen. 
Er zal jaarlijks een oproep worden 
gedaan naar stadsgenoten, met de bedoe-
ling om de meest duurzame actie uit een 
bepaalde sector onder de aandacht te 
brengen van het breder publiek. 
De deskundige jury zal wisselend 
worden samengesteld, afhankelijk van 
de doelgroep. Deze doelgroep wordt 
via een rotatiesysteem aangesproken. In 
2011 wordt begonnen met de midden-
stand, zelfstandigen en KMO’s, in 2012 

komen de burgers en verenigingen van 
inwoners aan bod en in 2013 wordt een 
duurzaam project bij de landbouw in de 
kijker geplaatst. 
Scholen en grote bedrijven horen be-
wust niet tot de doelgroepen omdat er 
voldoende andere kanalen zijn om hun 
inspanningen in de kijker te zetten en 
beloond te zien.  

Duurzaamheidsprijs in Roeselare

Nathalie Muylle 
Schepen



De doelstelling is om de regio 
meer dan ooit tevoren als dé voe-
dingsregio op de kaart te zetten, 
waarbij ook aandacht gaat naar 
innovatie, duurzame bedrijfsvoering 
en ruimtelijke kwaliteit. De sterke 
voedingsregio in de Provincie leeft 
voortaan verder als het Smakerijk!, 
het uithangbord hiervoor wordt het 
‘Miummm – Vlaams Huis van de 
Voeding’, een doe- en belevingscen-
trum over en een kenniscentrum 
voor de voedingssector. 
Het Huis van de Voeding wordt 
een interactief  doe- en belevings-
centrum rond voeding, gehuisvest 
in het nieuwe Provinciaal onderne-
merscentrum in de Rodenbach-site 
in Roeselare. 
Het logo is veelzeggend: Miummm 
- Vlaams Huis van de Voeding, mid-

denin het Smakerijk!
In het Provinciaal ondernemerscen-
trum komt onder andere: 
een ondernemerscentrum waar star-
tende bedrijven uit de sector kunnen 
groeien; 
een ontmoetingsplaats voor be-
staande ondernemingen (te be-
nutten voor productpresentaties, 
vergaderingen, evenementen); 
een ontmoetingsplaats waar be-
zoekers kunnen kennismaken met 
de producten en diensten uit de 
voedingssector, de achterliggende 
ondernemingen, de tewerkstel-
lingsmogelijkheden, de ruimtelijke 
inbedding, enz; en waar activiteiten 
kunnen georganiseerd worden rond 
bepaalde aspecten van voeding, ook 
voor het brede publiek; 
een platform ter ondersteuning van 
de sector en van een ganse regio, 
vanuit een kwalitatieve profilering 
als ‘smaakvolle’ regio. 
In het Miummm – Vlaams Huis van 
de Voeding is ook ‘edutainment’ 
voorzien: educatie onder het motto 
leren en plezier. Via ‘ontdekhoeken’ 
wordt de hele voedingsketen door-
lopen: van productie, over logistiek 
en verwerking tot distributie en 
consumptie. 
De sterke voedingssectoren en –
activiteiten uit de provincie worden 
onder de aandacht gebracht, evenals 
de opleidings-en tewerkstellingsmo-
gelijkheden. 
Ook de relatie tussen voeding en ge-
zondheid komt uitgebreid aan bod. 

Alle leeftijdsgroepen worden 
beoogd: jongeren kunnen er onder 
meer terecht voor informatie rond 
gevarieerde voeding en senioren 
komen er alles te weten over ge-
zond en lang leven. Extra aandacht 
gaat naar de doelgroep van 12- tot 
18-jarigen: uitbouw van op speelse 
wijze geïntegreerde infopunten 
met het oog op studie- en be-
roepskeuzes. 
In het Huis van de Voeding is 
verder een centrale plaats voorzien 
voor de ‘Innovation Food Box’, 
een ruimte die dienst doet als 
vitrine voor innovatieve producten 
en/of  processen uit de voedings-
sector. Elk bedrijf  met verwant-
schap in de voedingsector krijgt, 
na selectie, de kans om hier zijn 
innovatief  product of  proces aan 
het brede publiek voor te stellen. 
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Miumm-Vlaams huis van de voeding opgestart in roeselare… 
Midden in het smakerijk!

In het kader van het Agro- 
en Voedingsplatform inves-
teert de Provincie West-
Vlaanderen met het project 
‘Thought 4 Food’ met 
Vlaamse en Europese steun 
in de voedingssector. 
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