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ALLE BOUWPROJECTEN MOETEN EEN MEERWAARDE REALISEREN IN HET 
ALGEMEEN BELANG 

De stad (= wij allemaal) stelt haar ruimte, bevolkingspotentieel, zuurstof en infrastructuur ter 
beschikking voor de investeerder welke er winst mag maken met zijn bouwproject. In ruil wordt een 
meerwaarde verwacht voor ons allemaal. 
Deze meerwaarde is van algemeen belang, en primeert op het privaat belang van het 
eigendomsrecht. Alle stedelijke projecten moeten dus een beduidende meerwaarde betekenen voor 
de rest van de stad en de gemeenschap door: 

• volwaardig groen en extra ruimte aan de bestaande straat (de zachte stad is groen) 
• plaats voor toekomstbomen, welke 200 jaar oud mogen worden 
• plein of parkvorming aan de bestaande openbare weg 
• groene gevels en bredere blauwgroene assen 
• het tijdig betrekken van de bestaande omgeving en bewoners (draagvlak) 
• goede architectuur 

DE MEERWAARDE MOET AANGETOOND WORDEN IN DE NOTA VAN DE ARCHITECT BIJ DE 
OMGEVINGSVERGUNNING EN OOK VOOR IEDEREEN ZICHTBAAR ZIJN BIJ HET OPENBAAR 
ONDERZOEK IN HET OMGEVINGSLOKET. 

Het afbreken van een verkommerd, vervuild gebouw is geen voldoende meerwaarde, een nieuwe 
straatwand met balkons ook niet. 

ALLE OMGEVINGSVERGUNNINGEN MOETEN GETOETST WORDEN AAN HET 
GROENPLAN EN AAN HET KLIMAATPLAN VAN DE STAD 

Momenteel ontbreekt deze evaluatie in stedenbouwkundige dossiers. De stad is dit verplicht aan de 
burgers en aan haar eigen plannen (betaald door de burger). 

Vanzelfsprekend ook aan het eigen bestuursakkoord: 

• meer ruimte 
• meer biodiversiteit 
• meer groen 

BESTAANDE OPENBAAR GEBIED VERSTERKEN 
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Binnenpleinen en/of binnenstraten zonder volwaardige gemeenschappelijke meerwaarde en gebruik 
blijven privatief en worden niet overgenomen door de gemeente. M.a.w straten die enkel dienen 
om licht en lucht te geven aan de appartementen (en om zo meer appartementen te realiseren) 
worden niet meer overgenomen, noch onderhouden door de stad. 

Nieuwe binnenstraten kunnen bestaande straten leegzuigen en ontvolken. Liever een verbetering en 
opwaardering van de bestaande straat dan een nieuwe bijkomende straat. (zie bvb dossier 
belgacom site en groenling) 

 

Figuur 1 Project Groenling 
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Figuur 2 Belgacom site 

LIEVER (STRAAT) PLEINEN DAN BINNENTUINEN 

Een plein in een bestaande straat heeft een grote meerwaarde voor de bestaande gemeenschap dan 
een binnenstraat/plein: De aanwezige bestaande straatgevel wordt de 4° gevel van het nieuwe 
plein, en dus een wezenlijk onderdeel van het nieuwe stadsproject zodoende is er; 

• Beduidend meer betrokkenheid t.o.v. de bestaande omgeving. 
• Minder drempelvrees voor de Roeselaarnaars, want “het plein is nu ook van ons”. 
• Meer open ruimte en doorkijk dan een binnenstraat. 
• Meer stedelingen (passanten) kunnen ervan genieten. 
• Meer zon in de bestaande straten. 
• Meer mogelijkheden voor omvangrijk groen (toekomstboom). 
• Een betere luchtcirculatie in de bestaande straten (gezonder, wegwaaien fijn stof). 
• Meer sociale controle wegens meer passage. 
• Minder hoekjes waar men zich kan wegsteken, minder vandalisme, minder zwerfvuil. 
• Meer mogelijkheden voor “zichtbare” gemeenschappelijke activiteiten en rustzones. 
• Meer kansen tot ontmoeting (men spreekt gemakkelijker af op een pleintje dan ergens in 

een nieuwe binnenstraat)  
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Figuur 3 Dossier belgacom / zuidpand 

BESCHERMING VAN PRIVAAT GROEN IN DE TUINZONES 

De bestaande achtertuinen vormen een belangrijk aandeel van de open en groene ruimte in de stad. 
Het is belangrijk om deze te inventariseren. 
 
Deze private groene zones moeten beschermd worden, gezien deze ook van belang zijn in de strijd 
tegen het fijn stof, de waterhuishouding en de leefbaarheid van de bouwblokken. 

Voor grote projecten is de doelstelling van het bestuursakkoord 15% groenzone, voor kleine 
projecten is er niets voorzien. Ons voorstel is minstens 30% van de perceelsoppervlakte blijft 
natuurlijke grond en bodem. Dus hier geen waterdoorlatende verhardingen, geen grasdallen, geen 
infiltratieputten noch regenwaterputten. Zeker geen garages noch gebouwen of onderkelderingen 
meer in deze achterste tuinzones. Ondergronds parkeren (kelders) beperken tot op bvb max. 4 
meter achter het hoofdgebouw (normale terraszone). Bovengronds parkeren is er enkel mogelijk 
mits waterdoorlatende groene gras verharding en het plaatsen en instandhouden van 1 hoogstam 
per begonnen schijf van 4  parkeerplaatsen. De parking kan enkel aanvaard blijven als parkeerplaats 
indien de boom in stand gehouden wordt. Indien er geen ruimte is voor een hoogstam boom, dan 
moet er gewerkt worden met meer en kleinere bomen en/of groene gevels. Groendaken zijn in 
dergelijke projecten enkel aanvaardbaar als intensief groendak. Het heeft geen zin om de 
bouwdiepte van het gelijkvloers te beperken tot 20 meter om dan de rest van het perceel te laten 
volbouwen met bijgebouwen en/of garages. 
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Figuur 4 RUP stationswijk 

Zie ook bijlage 1: VERANTWOORDING TOT HET BEPERKEN VAN GARAGES IN DE TUINZONES 

BESCHERMING OUDE BOMEN EN HISTORISCHE TUINEN 

Wij stellen voor om: 

• Een inventaris op te maken van oude bomen en historische tuinen via onder meer 
luchtfoto’s. 

• Een RUP (of beleidsplan) ontwikkelen ivm oude stadstuinen en bomen. 

Bijvoorbeeld: 

• Bedreigde tuin tussen Noordstraat en Duivestraat bij beschermde woning. 
• Statuut van de grote beuken aan conciergewoning Paterskerk. 

VERORDENINGEN BOMEN  
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Bomen beschouwen als ruimtelijk en stedebouwkundig gegeven. Bomen worden op dezelfde 
wijze behandeld als gebouwen, gezien ze een hogere levensverwachting en een duurzamere 
ruimtelijke impact hebben (zie ook de recente rapporten hieromtrent). Dus niet enkel groene m² 
maar ook groene m³ (volumes). Waar een straatbeeld wordt bepaald door mooie bomen, valt de 
lelijkheid van de gebouwen minder op. De aanwezigheid van bomen heeft de stad in de hand, de 
kwaliteit van de architectuur niet dus stellen wij voor: 

• Geen bomen meer om lege plekken op te vullen, of omdat het moet, maar als structureel 
onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp. 

• Een verordening over bomen kan sneller in de regelgeving opgenomen worden dan 
voorschriften over gebouwen, en mag daarom niet uitgesteld worden. Bomen zorgen voor 
variatie in kleur, vorm en seizoensbeleving, ze verbeteren de biodiversiteit, absorberen 
lawaai, compenseren CO2 en doen de fijn-stof concentratie dalen.  

• Kwalitatieve boom aanplantingen met toekomstwaarde. 
• Een groenwaarborg: Het niet in stand houden van de vergunde bomen wordt beschouwd als 

een bouwovertreding. 
• Alle bomen moeten voldoende groeiruimte hebben voor kroon en wortels. In een strook van 

1 m tussen parkings kan geen boom groeien. In dergelijk geval moet er ondergrondse 
groeiruimte voorzien worden op het funderings- en rioleringsplan. Het ontwerp dient 
voorgelegd en goedgekeurd te worden door de groendienst. De realisatie ervan moet 
aangetoond worden met foto’s of facturen (pas dan kan de groenwaarborg teruggekregen 
worden).  

• Om de groenzone duidelijker te omschrijven in de verordingen. Liever 1 boom met 
toekomstwaarde (200 jaar) dan 15 bomen met een levensverwachting van 20 jaar. 

De stad moet het voorbeeld geven door bijvoorbeeld: 

• Toekomstbomen te voorzien in stadprojecten,   
• geen onnodige ondergrondse verhardingen voor wagens, 
• geen kelders buiten de footprint van het gebouw indien er andere mogelijkheden zijn 

binnen de footprint van de gebouwen omwille van: 
o infiltratie water 
o aanvulling grondwaterpeil 
o wortelruimte voor toekomstbomen 
o algemeen belang / klimaat / biodiversiteit 

BOOMCOMPENSATIE BOMENFONDS 

Liefst niet financieel te regelen, gezien de meeste aannemers dit zullen kiezen om er (goedkoop) 
van af te zijn. Beter door andere bomen te voorzien op het perceel of elders gelijkaardig in 
Roeselare rekening houdend met bijvoorbeeld:   

• Eenzelfde kruinvolume 
• Eenzelfde afstand stamomtrekken 
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• Eenzelfde zone : in woonzone 
(boom in bos is minder waard dan in de stad, een boom in de ardennen is minder waard dan 
in Roeselare) 

• Een boom compenseren mag niet goedkoper zijn dan een boom beschermen 

HANDHAVING GROEN 

Wij vragen een maximale handhaving van groen d.m.v. controles en steekproeven. Dit omwille van 
het algemeen belang voor het  klimaat en/of waterhuishouding. Zowel de uitvoering als de 
instandhouding van: 

• Vergunde groenaanleg en bomen. 
• Onvergunde terreinophogingen (verminderde bufferzones). 
• Vergunde waterbuffers/infiltratievoorzieningen. 

We stellen vast dat veel vergunde groenzones niet aangelegd worden of niet in stand gehouden 
worden. 

PROACTIVITEIT 

De stad werkt momenteel onvoldoende proactief, en loopt de feiten achterna. Een investeerder 
weet vooraf onvoldoende duidelijk wat er mag of niet mag, wat er gewenst wordt of wat er niet 
gewenst wordt, waar hij medewerking voor zal krijgen of waar er tegenwerking zal komen. Als een 
investeerder vooraf weet dat hij er bvb maar 25 appartementen op kan bouwen, zal hij er ook maar 
deze prijs voor willen betalen, en zal hij het aanvaarden als er geen 30 vergund worden. Wij stellen 
vast dat er een positieve evolutie is door het aanstellen van een stadsontwikkelaar, het inrichten 
van een kwaliteitskader en het beleidsplan ruimtelijke beeldkwaliteit. 

DE STAD ALS PROJECTONTWIKKELAAR OF PARKENBOUWER 

De stad moet het tekort van volwaardig groen compenseren op haar eigendommen. Deze mogen dus 
niet meer gebruikt worden om bouwprojecten op te ontwikkelen. Deze dienen dus onbebouwd, 
onverkocht en maximaal vergroend te worden. 

NIEUWE RUPS MOETEN DE NIEUWE STADSPARKEN WORDEN 

Gezien de historische achterstand aan groen en de te hoge verhardingsfactor dient maximaal 
ingezet worden op de parkfunctie van elk RUP; geen cultuursite maar een cultuurPARK. Geen 
verzorgingssite maar een zorgPARK. Hiervoor dient de ambitie van 15% groen bijgestuurd te worden 
in groenarme wijken en moeten er toekomstbomen opgenomen worden in de RUPs. De ambitie van 
RUP De Spil om niet meer te verharden dan aanwezig is is voorbijgestreefd in deze stad met een 
teveel van verharding. 
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KWALITEITSKAMER EN/OF DENKTANK 

We juichen de oprichting van een kwaliteitskamer toe maar naast specialisten in architectuur, 
mobiliteit, erfgoed en stedenbouw zien we die graag aangevuld met experts in de volgende 
disciplines: groen en klimaat. 

BETONSHIFT 

Roeselare beloofd een verdubbeling van het beschikbare groen in de stad. Is dit niet in strijd met de 
nu nog beschikbare bebouwbare ruimte? Is er nog voldoende plaats voor meer groen? 

DE MANDEL, EEN DUURZAME PARTNER VAN DE STAD 

De Mandelprojecten in de stad, mede gefinancierd worden door de burgers moeten een voorbeeld 
zijn als alternatieve en toekomstige groene woonvormen (groenaanleg, volkstuinen, cohousing, 
tiny houses, eenspersoonsgezinnen, ...).  

PROJECT BOMENGORDEL  

Het bestuurakkoord voorziet een veilige fietslus rond de stad. Wij willen dit ook voor de andere 
zachte weggebruikers in de stad tussen de bestaande groenzones; 

Wij willen in Roeselare een groene lus rond het stadscentrum, welke zorgt voor een verbinding 
tussen alle blauw-groene assen. 
 
Gezien er hiervoor geen historische drager is zoals een oude omwalling (Brugge) of een 
verdedigingslijn (Ieper) moeten wij deze zelf ruimtelijk organiseren en structuren. Dit kan door het 
aanleggen van een bomengordel tussen de verschillende stadsparken en groenzones. Een zachte 
verbinding tussen de bestaande en nieuwe groene zones in de stad: ronde kom / Van Marcke site / 
groenling / stationsplein / onderwijspark / college-mandel / spiraalbrugbomen / villa veldstraat / 
spilleboutdreef / de Spil / nieuwe cultuurpark / park Vandewalle / h hart site of Collievijverpark / 
oud kerkhof / geitepark / ronde kom… 

 
Deze biedt tal van mogelijkheden : 

• een wandellus voor de (oudere) stadsbewoners 
• een veilige(r) circulatie in de stad voor kinderen 
• een joggingparcours in het groen 
• gezond roeselare:  10 000 stappen wandeling 
• een toeristische exclusiviteit (nieuw concept = bomengordel)  
• natuurlijke verbinding tussen de groenzones (ecologisch netwerk) 
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Concreet vragen wij hieromtrent:  

• Uitwerken en onderzoeken van de mogelijkheden.  
• Het opstellen van een ambitie nota of een RUP. 
• Hiermee rekening houden in de aanleg nieuwe straten en mobiliteitsplannen (veilige 

oversteken). 
• Maximale ontharding 
• Evalueren van de mogelijke meerwaarde en kosten/baten analyse. 

 

PROJECT “ROESELARE GEZONDER” VOOR BURGERS EN DOOR BEDRIJVEN  

Sommige zaken kunnen niet afgedwongen maar wel beleefd gevraagd worden. Deze mogelijkheid 
wordt momenteel niet gebruikt door de stad. 

Elk bedrijf mag hier onze ruimte, infrastructuur en zuurstof gebruiken om winst te maken. We 
mogen toch ook wel iets terugkrijgen hiervoor? Zowel de burgers, verenigingen en stadsbestuur. 
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De stad kan bedrijven en/of winkelcentra oproepen om vrijwillig bij te springen in de vergroening 
van onze stad (verbinding tussen burgers en bedrijven ). Je kan hiervoor je waardering tonen in de 
vorm van een kwaliteitslabel. Dit gebeurt reeds op grotere schaal door de overheid. 

Concrete mogelijkheden zijn onder meer: 

• De blinde muren van Soubry aan de vaart. 
• De veilingmuur aan de rijksweg. 
• Saai gras aan de BMW garage ipv bloemenweide. 
• Blinde gevels van de gebouwen aan de Westlaan. 

TIJDELIJK GROEN 

We vragen aandacht voor de mogelijkheden van het vergroenen van onbebouwde percelen in de 
stad. Hiervoor kan een kader uitgewerkt worden voor de eigenaars. 
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BIJLAGE 1: VERANTWOORDING TOT 
HET BEPERKEN VAN GARAGES IN DE 
TUINZONES 

1. ruimte voor berging en hobby, kan de ontwikkelaar voorzien in het hoofdgebouw (daar is 
ook geen verharde oprit voor nodig). Niet iedere “parkeerder” heeft deze extra ruimte echt 
nodig. Voor tuingerief is er meestal geen ruimte nodig, gezien er meestal geen tuin meer 
overblijft in de huidige kleine garageboxen is er trouwens weinig plaats voor fietsen en 
berging; ze voldoen ook niet tzt aan de eis van tzt fietsparking + autoparking een berging 
voor fietsen vereist minder bebouwing en heel wat minder 
oprit/verharding/fundering/draaicirkel. 

2. Afhankelijk van de situatie moet daar al of niet op ingegaan worden. 
bvb . de garages in de vijfwegenstraat dienen vooral voor mensen uit de omgeving welke in 
rijwoningen. Deze kunnen hun berging en fietsen ook kwijt in eigen tuin / huis. De 
aanvrager dient dus de noodzaak van een gesloten garage aan te tonen (er zijn hier reeds 
heel wat garages in de omgeving aanwezig). 

3. Het is niet omdat iedereen het wenst, dat dit overal zomaar moet toegelaten worden in de 
tuinzones (iedereen wil ook een eigen tuin en parkeren voor zijn deur … ). Een regelgeving 
is dus wel noodzakelijk. De aanvrager moet de behoefte bewijzen en aantonen. 

4. Het volledig dichtbouwen van de achtertuinzones schaadt het algemeen belang / klimaat / 
groenplan / biodiversiteit. Het beperkt ook de latere mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van het binnengebied (zie beleidsplan centrum). 

5. Het probleem stelt zich vooral bij de kleinere appartementsgebouwen. De vraag stelt zich 
of dergelijke meergezinswoningen eigenlijk nog aangewezen zijn in de overblijvende 
bouwblokken met grondgebouwen woningen (zie ook beleidsplan centrum)? De investeerde 
verdient meer aan een garagebox dan aan een parking of aan een keldergarage. 

6. De “private” waterdoorlatende verhardingen en groendaken van deze garageboxen hebben 
m.i. een beperkte toekomstwaarde. Bij herstelling of heraanleg vrees ik dat de nieuwe 
eigenaars zullen kiezen voor de goedkoopste en onderhoudsarme oplossing (= niet 
waterdoorlatend). Dit is eigenlijk ook zo voor het behoud van de verplichte bomen. Controle 
hierop zal toch wel noodzakelijk zijn. 

7. Dienst mobiliteit wil de auto’s van de straat en verschuift het probleem naar de 
binnentuinen. Dit lijkt ons geen goede instelling te zijn, het aantal autos vermindert er niet 
door, integendeel komt er plaats voor meer auto’s en geen groen bij hierdoor. 

8. De ontwikkelaar moet zijn garages voorzien in de kelder van het gebouw of een ander 
breder perceel ontwikkelen. 

9. Een oprit van 7 meter waar maar aan 1 zijde geparkeerd wordt is verspilling van verharding 
(zie smalle percelen landbouwstraat / vijfwegenstraat ). 

10. Appartementbewoners zijn waarschijnlijk vragende partij want ze verkiezen geen eigen tuin 
(wegens kosten onderhoud) . Anderszijds profiteren ze van het openbaar groen, betaald 
door de gemeenschap en genieten ze van het groene uitzicht op de aanpalende 
binnentuinen. 
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BIJLAGE 2: VISIE IN VERBAND MET 
TOEKOMSTBOMEN 

Horen deze thuis in de stad, gezien hun grote omvang? Indien van wel, moet ze dan ook hun ruimte 
krijgen (= stedenbouw regelgeving). Grote projecten moeten bvb … x toekomstbomen/ 
woning bevatten. Deze moeten deel uitmaken van het architecturaal ontwerp, niet van een 
achteraf opgemaakt groenplan.  

Deze bomen worden de nieuwe stadsmonumenten en landmarks van de toekomst, ze zijn ons 
geschenk aan onze nakomelingen. Door:  

- plaatselijke straatverbredingen voorzien 
- verplichte achteruitbouwzone bij nieuwbouw om ruimte te maken voor een grote 

straatboom… 

 
Liever 1 echte grote boom in elke straat met voldoende ruimte er om heen, dan 10 kleine sprieten 
tussen de autos tegen de gevels. Dergelijke boom wordt een ontmoetingsplaats  (verbindende 
biodiversiteit) en een baken (herkenningspunt) in de omgeving. Gezien de boom er lang zal staan, 
verdient hij m.i. ook een naam, een identiteit en zo ontstaat er geschiedenis. 
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BIJLAGE 3: VISIE IVM OPENBAAR EN 
PRIVAAT GROEN 

De kans bestaat dat het nieuwe “privaat semi openbaar groen” (binnentuinen, binnenstraatjes) in 
de toekomst zal afgesloten worden door de private eigenaars, dit omwille van veiligheid, vuil en 
onderhoud vandaar dat “openbaar” groen ( onderhoud door gemeenschap) belangrijk blijft en 
voldoende groot en aaneensluitend moet zijn om waardevol te zijn voor de gemeenschap, vandaar 
de parkgedachte (met bomen) voor de nieuwe rups. Hoe minder versnipperd, hoe aangenamer, hoe 
groter de bomen, en hoe goedkoper in onderhoud (en beter voor de biodiversiteit). Vandaar onze 
bedenkingen tegen de te smalle blauw groene as van 15 m in het rup h hart. 

 

 


