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Beste inwoner, 
Je krijgt deze flyer omdat je een dichte buur bent van het stadhuis 
van Roeselare. In deze folder lees je alles over de volgende stap 
naar het nieuwe stadhuis: de sloopfase.

Het afgelopen jaar kreeg je al enkele bewonersbrieven om 
je op de hoogte te brengen van de plannen van het nieuwe 
stadhuis. Ook nu! Op de gemeenteraad van 29 maart worden de 
sloopplannen toegelicht. Als buur krijg jij met deze folder als eerste 
de samenvatting. Heb je nog vragen? Aarzel niet om de Stad te 
contacteren via het meldpunt 1788. 



ZO ZAL JOUW NIEUW STADHUIS  
ERUIT ZIEN 
Binnenkort starten aan de Botermarkt 2 de werken voor je nieuwe 
stadhuis. De verouderde en energieslurpende gebouwen maken plaats 
voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum waarin 
Roeselarenaars, bestuur en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Het 
historische stadhuis, belfort en drie waardevolle gevels in de Zuidstraat 
worden gerestaureerd. Vanaf maart 2021 tot de opening van het stadhuis 
in 2024 sluit het oude stadhuis de deuren. 

Volg op www.roeselare.be/stadhuisvanrsl het laatste 
nieuws over je nieuwe stadhuis. 

De Grote Markt krijgt opnieuw een iconische 
ingang naar het stadhuis. ©THIRD 

MAAK KENNIS MET 
EEN VAN DE BUREN 
Hallo! Ik ben Hannelore en ik 
werk voor Stad Roeselare bij het 
Ondersteuningsteam. Samen met mijn 

collega’s van Personeel en Organisatie 
zijn we sinds februari 2021 verhuisd van 

de Zuidstraat 15 naar de Zuidstraat 17. Ons 
gebouw grenst aan de werf voor het nieuwe 

stadhuis: spannend. Vanuit onze ramen zullen we 
het stadhuis zien groeien: van de sloop, de bouw, tot 
de opening. We kijken uit naar wat het zal worden! 

In 2024 wandel je vanaf de  
Zuidstraat in de stille binnentuin. ©THIRD 



VOORBEREIDING 

JANUARI 2020: 
• Hoe zien Roeselarenaars het nieuwe stadhuis?  

Roeselaarse inwoners en medewerkers worden 
bevraagd. 

MAART 2020: 
• De gemeenteraad kiest het ontwerpteam. Het team 

van B-Architecten, Arcadis, Bressers Erfgoed en 
landschapsarchitect Arne Deruyter bouwt het  
nieuwe stadhuis. 

JUNI 2020: 
• De eerste conceptbeelden worden gelanceerd. 

NOVEMBER 2020: 
• We bouwen het meest duurzame stadhuis van 

Vlaanderen.  

MAART 2021:  
• De stadsdiensten verhuizen op en rond De Munt. 
• Het sloopdossier komt op de gemeenteraad. 

TIJDSLIJN:  
VAN EERSTE BEELDEN TOT DE OPENING 
Je leest hier de verschillende bouwfases van het  
nieuwe stadhuis, van 2019 tot 2024.

 

BOUWEN 

APRIL 2021: 
• Start van de zachte sloop: alles ín het gebouw wordt 

weggenomen.   

SEPTEMBER 2021: 
• Na Roeselare kermis start de harde sloop.  

Het gebouw wordt gesloopt.  

JANUARI 2022: 
• De bouw en restauratie starten (met houtskeletbouw)  

MEI 2023: 
• Aanleg warmtenet  

 

OPENING 

2024: 
• Feestelijke opening van het nieuwe stadhuis 

 



EEN GROENE 
BINNENTUIN VLAKBIJ 

Dag! Ik ben Arne, de landschapsarchitect 
van het nieuwe stadhuis. Ik mag 
architectuur gebruiken om een groene 
plek te creëren, pal in de stad. Daar 
ligt mijn passie: het fascineert me hoe 
we natuur en bouw kunnen verweven. 
Op het ontwerp zie je onder andere 
bomen op de terrassen, een groendak 

en de blikvanger: een stille binnentuin. 
De toegang tot die groene parel vinden 

voetgangers via de geborgen ingang van de 
Zuidstraat. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. 

 

DE SLOOPWERKEN  
STARTEN BINNENKORT 
Vanaf april 2021 beginnen de afbraakwerken. Eerst nemen we alle 
losse elementen binnen het gebouw weg: deuren, plafonds, technische 
toestellen, armaturen, … . Als het gebouw leeg is, start de harde sloop. Na 
Roeselare Kermis (17 - 30 augustus 2021) breekt de aannemer de panden 
af die gesloopt moeten worden. Op de kaart zie je om welke panden het 
gaat. De historische gebouwen, het belfort en 3 erfgoedgevels worden 
behouden en gerestaureerd.  

De verouderde gebouwen (rood) worden de komende maanden 
afgebroken. 

In 2024 wandel je vanaf de Zuidstraat 
in de stille binnentuin.  ©THIRD 



4 DINGEN DIE JE MOET WETEN  
OVER DE SLOOPWERKEN 

DE AFBRAAK GEBEURT VOLGENS ALLE 
WETTELIJKE VEREISTEN   
Stad Roeselare stelt een aannemer aan die de sloopwerken 
volgens de wet zorgvuldig uitvoert. Er worden duidelijke afspraken 
gemaakt om de werken op een veilige en verantwoorde manier 
te laten verlopen. Van verpakking van materialen tot netheid van 
de werfzone, van de plaatsbeschrijving tot de omheining: alle 
afspraken liggen vast. Deze uitvoering wordt nauw opgevolgd door 
de projectleiders van Stad Roeselare.  
 

DE BOTERMARKT WORDT DE WERFZONE 
We kozen ervoor om de werfzone te centraliseren op één plein: de 
Botermarkt. Daardoor worden de Grote Markt en de omliggende 
straten tijdens de sloopperiode gevrijwaard.  
 
Dat betekent dat de Botermarkt vanaf september 2021 niet meer 
gebruikt kan worden als parking of als marktplaats. Parkeren 
kan vlakbij op het Polenplein. De kermis 2021 kan er, als de 
coronamaatregelen het toelaten, wel nog doorgaan. 

 

WE BEPERKEN DE HINDER 
Een gebouw zorgt voor hinder. De Stad vraagt uitdrukkelijk dat 
de aannemer zich aan hinderbeperkende maatregelen houdt. We 
sommen hieronder enkele voorbeelden van deze verplichtingen op. 
Dank je wel voor jouw begrip tijdens deze onvermijdelijke hinder. 

• De Stad vraagt een nette en ordentelijke werf dat tijdig en 
vaak opgeruimd en gereinigd wordt.   

• Geluidshinder moet tot een minimum beperkt worden, zo 
mogen generatoren in open lucht niet draaien tussen 22.00 
en 6.00 uur. 

• Stof wordt verminderd door vernevelinstallaties en extra 
besproeiing.  

• Werfverkeer mag enkel op- en afrijden tijdens kalmere 
momenten volgens een vastgelegde route en dat moet 
veilig en vlot gebeuren. Zwaar werfverkeer is verboden 
tijdens de dinsdagmarkt of op drukke momenten (bv. voor 
de schoolgaande jeugd).  

• Op schooldagen tussen 07.30 en 08.30 uur en van 16.00 
tot 18.30 uur 

• Op woensdag tussen 11.15 en 13.00 uur 
• Op vrijdag tussen 07.30 en 08.30 uur en na 15.00 uur 
• Op dinsdag voor 14.00 uur 

• Vanaf de Botermarkt tot de Grote Markt is een veilige 
doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De 
bewoners en handelaars moeten vlot altijd in hun gebouwen 
kunnen. 

• De aannemer en Stad communiceren duidelijk aan om-
wonenden over de planning en voortgang.  

 

SLOPEN DOEN WE DUURZAAM  
Wanneer het stadhuis zal openen in 2024, openen we meteen 
ook de deuren van het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen. 
Die titel verdient Roeselare omdat we bouwen met houtskeletbouw 
en innovatieve technieken. Die duurzaamheid trekken we door naar 
de afbraak. Wat we kunnen opnieuw gebruiken uit het bestaande 
gebouw, zit in een digitale inventaris. Zo krijgen zo veel mogelijk 
spullen en materialen elders een nieuw leven. Voor deze circulaire 
sloop ontvingen de Stad en het ontwerpteam bovendien een 
subsidie van 55 000 euro van OVAM. Een mooi voorbeeld: de 
ledverlichting van het stadhuis verlicht binnenkort de klasjes in 
de stedelijke basisschool. Ook het bestaande kantoormeubilair 
wordt opgeknapt en gebruikt in het nieuwe gebouw. Scholen en 
verenigingen zullen materiaal kunnen ophalen. 

1

4

2

3



CONTACT / MEER INFORMATIE? 
Wil je meer weten over de sloopwerken? Of heb je een vraag over het 
nieuwe stadhuis? 

Bel gratis naar 1788 of mail naar 1788@roeselare.be. We plannen graag 
een moment in voor een woordje uitleg bij de sloopwerken.  
 
Wanneer de coronamaatregelen het toelaten organiseren we binnenkort 
ook een infomarkt zodat je alle plannen en beelden kan bekijken.  

In elk geval brengen we je, als buur, altijd op de hoogte van elke stap 
naar je nieuwe stadhuis. Hou zeker de brievenbus in de gaten of surf 
naar www.roeselare.be/stadhuisvanrsl voor alle laatste informatie. 
Op deze website kan je ook inschrijven op een nieuwsbrief over het 
stadhuis. 
V.
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