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1Halte-R, omkaderingsdienst voor de uitvoering van werkstraffen 

of  

Motiverende werken op een motiverende werkplek.  

 

De mens staat centraal: het gaat om de mens waarmee we werken in de 

gemeenschap, het werk zelf vloeit daaruit voort.  Het werk zelf is een middel, het 

doel is herstel. 

Ontdekken dat ze zelf iets kunnen, dat ze deel uitmaken van een project. Dat ze nodig zijn. Dat er 

beroep gedaan wordt op hun kennis, kracht, aanwezigheid, inspraak.  Dat een moeilijke taak die 

onmogelijk lijkt stap voor stap toch bereikbaar wordt. Dat als je veel stappen tegelijk wil zetten je een 

stap achteruit doet. Dat de oplossing van een taak de  oplossing van een volgende taak in zich draagt. 

Dat andere mensen dankbaar zijn voor wat ze doen. Dat wat ze doen nut heeft. Dat werken leuk 

kan zijn.  

M.a.w. dat de maatschappij op hen betrokken blijft en dat hun betrokkenheid op de 

maatschappij nodig is. 

 

Er wordt een relatie 

aangeboden. 

 

Ontmoeten. Evenwicht zoeken in de werkrelatie. Samen eten. Samen werken. Veilige 

omgeving scheppen. Vertrouwen dat de ander niet lacht. Fouten mogen maken. Rekening 

houden met de ander als je samen iets draagt.  

 

 

 

 

 

 

                                            
Foto voorzijde: Trotse werkgestrafte neemt foto van zijn werk: Gevelbankjes voor de inwoners van Stad 

Roeselare 

Sms van een werkgestrafte na het 

beëindigen van zijn werkstraf:  

“VDAB gebeld, GTB en formulieren voor adviseur 

aangevraagd. Volgende week sollicitatie bij Smartsolutions 

doen. We zijn echt vertrokken. Groetjes D.” 

 

Een directeur lager onderwijs vertelt: 

“Ik lig ernstig ziek in het hospitaal en de man die hier recent zijn werkstraf 

beëindigde komt op bezoek met een chocolaatje. Weliswaar buiten de 

bezoekuren maar ik was toch aangenaam verrast.”  
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Herstel? 

 

D. weet niet voor wat hij de werkstraf doet. Er zijn teveel zaken voorgekomen. 

S. kan niet verder kijken dan: het is hier lastig, ik doe dit niet graag. Het uitdrukken van schuldbesef, 

inzicht in ik deed verkeerd, empathie met het slachtoffer … is veraf. 

J. werkt bij de vuilnisophaaldienst. Hij weet niet wanneer hij kan komen. Af en toe valt er een dag 

recup uit de lucht. Dan komt hij langs. 

E. K. en G. worden tijdens de uitvoering van de werkstraf gedetineerd. 

Koen, Yoerik, Patrick, Lorenzo, Kjell, Kevin, Jurgen, Davy H. en Davy C, Davy C2: hebben een aanvraag 

nodig van de adviserende geneesheer om te mogen onbezoldigd werken. Heel wat onder hen hebben 

een ernstige handicap.2 

K. A. en N. hebben grote problemen om de werkvloer met het openbaar vervoer te bereiken. 

G. heeft zeer veel problemen: zeer veel schulden (176.000 euro), zwaar zieke vrouw, 500 uur 

werkstraf.  Het wordt hem teveel en hij haakt volledig af.  

R. en M. hebben zware psychische problemen.  

Koen, Y. Patrick, Lorenzo, K., Kevin, J., Davy H. en Davy C, Davy C2: hebben een aanvraag nodig van 

de adviserende geneesheer om te mogen onbezoldigd werken.  Heel wat onder hen hebben een 

ernstige handicap. 

K. A. en N. hebben grote problemen om de werkvloer met het openbaar vervoer te bereiken. 

 

Toch proberen we voor elk het herstel aan de maatschappij te maximaliseren.  

                                            
2 Foto: bedrijvigheid op de werkvloer van Halte-R Kortrijk 

… 
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HALTE-R: WERKSTRAF OP MAAT 

Het criminaliteitsprobleem bevindt zich binnen de gemeenschap.  Hoe pakken we dat als 

gemeenschap aan?  

KRACHTGERICHT WERKEN. 

We zetten de participatiegedachte voorop tegenover het probleem-georiënteerd denken.  

We zoeken samen naar krachten, mogelijkheden en oplossingen.  We leren de mensen met 

een werkstraf positief omgaan met moeilijkheden, beperkingen, tegenslagen,…  

OP MAAT 

Wat kan de werkgestrafte nog wel? Binnen zijn/haar eigen netwerk en vanuit de eigen context 

ondersteunen we hen bij het maximaal  behoud van regie over hun eigen straf. We hebben 

oog voor hun lichamelijk functioneren, hun mentaal welbevinden, zingeving, meedoen: sociale 

en maatschappelijke participatie en hun dagelijks functioneren. We vertrekken vanuit een 

open en respectvolle grondhouding zowel ten aanzien van de werkgestrafte als t.a.v. de 

prestatieplaatsen als t.a.v. de doorverwijzers. 

POSITIEVE KWALITEITEN 

Hoe de werkstraf concreet ingevuld wordt, hangt dus af van de werkgestrafte zelf:  wat zijn 

de kwaliteiten waarmee we aan de slag kunnen, wat zijn de beperkingen waarmee we rekening 

moeten houden,…  

BETROKKENHEID 

Contact met de begeleider van de omkaderingsdienst is hierbij een onmisbaar onderdeel. 

“Vanuit contact kan er een verbinding ontstaan tussen de cliënt en de begeleider waardoor 

de cliënt zich begrepen voelt en vanuit eigen regie aan verbetering kan werken.  Met dezelfde 

kennis zoekt de hulpverlener naar een manier om aan te sluiten bij de behoeften en 

mogelijkheden van zijn cliënt.  Het voorkomt dat de hulpverlener de regie neemt en van alles 

doet wat de cliënt niet wil…”. Er wordt gefocust op mogelijkheden en niet op het probleem. 

Het opwekken van hoop en de manier waarop de begeleider zijn cliënt weet te motiveren 

zijn belangrijke pijlers voor het slagen van de werkstraf.  

POSITIEVE SUCCESERVARING 

Dit doen we door zelfvertrouwen te stimuleren, 

zingeving te laten ervaren en betrokkenheid te 

bevorderen bij het uit te voeren werk.  We bieden hen 

een zinvolle relatie aan.  We geven hen gevoel dat ze 

bij de groep horen en dat we respect hebben voor 

elkaar. Ze krijgen het gevoel dat ze iets kunnen 
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betekenen voor anderen en dat ze kunnen bijdragen aan de samenleving.  Zo ervaren ze 

succes door iets tot stand te brengen. 3 

NUT VOOR MAATSCHAPPIJ 

We zoeken naar een plek in de samenleving waar mensen met een werkstraf een wederdienst 

kunnen doen op een zo zinvol mogelijke manier.  Hierbij is de meerwaarde voor de 

prestatieplaats en voor de maatschappij in het algemeen een bepalende factor.  Door deze 

meerwaarde worden mensen gewaardeerd voor hun inzet en niet gewogen op hun 

veroordeling.  Dit bevordert het herstel van de verstoorde binding tussen mens en 

samenleving.  

INTENSIEVE BEGELEIDING 

Personen die meer begeleiding nodig hebben, begeleiden we op onze werkvloer.   Deze 

mensen worden met meer zorg 

benaderd, zodat het risico op mogelijke 

recidive vermindert, maar ook zodat ze 

versterkt worden in hun 

arbeidsvaardigheden. 

 

 

In elke omkaderingsteam is deze combinatie uitgebouwd. 

 

 

  

                                            
3 Foto: Werkgestrafte neemt foto van zijn werk op de werkvloer van Halte-R in Roeselare 

Dispatching Werkvloer 

Op externe prestatieplaatsen Op interne werkvloer 

In eigen regio In Roeselare of Kortrijk 

Diverse functies Diverse taken 

Week, weekend en vakantie In de week en op zaterdag 

Permanente bereikbaarheid Permanente begeleiding 

Hoe groter de kans op recidive, hoe meer begeleiding 

De kracht van Halte-R is dit 

gedifferentieerd aanbod en dit 

kunnen we doen dankzij de 

combinatie : 

DISPATCH-WERKVLOER 
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2018 IN CIJFERS 

EVOLUTIE 

In 2018 daalde het 

aantal behandelde 

dossiers met 74 tot 

451 dossiers.  Dit is 

een daling van 14% 

 

Het aantal 

uitgevoerde uren 

werkstraf daalde, 

maar minder sterk 

met 1823 

uitgevoerde uren 

(8%).  De uren die 

ons toegekend 

werden bleven zowat gelijk 41801 uur. 
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DOORLOOPTIJDEN 

Dit jaar werden 81% van de dossiers binnen de 10 maanden na ontvangst afgerond, 90% binnen 

het jaar na ontvangst.    

De doorlooptijden liggen in de lijn met de vorige jaren. 

 

IN VERGELIJKING MET OPGELEGDE CRITERIA 

4Op de twee werkvloeren van Halte-R werden 

4559u gepresteerd  

Onze werkvloerbegeleiders begeleiden (met 

2279,5u/vte) zodoende ruim meer dan het 

opgelegde minimum van 1600 b.u/VTE (of net iets 

minder dan de maximum grens van 2400u/vte om 

personeelsuitbreiding te vragen) 

Via dispatching (2VTE) werden 233 dossiers  

begeleid die afgesloten zijn in 2018. Deze  

afgesloten dossiers zijn goed voor 19728 uitgesproken uren.   

Onze dispatchers begeleiden daarmee ruim meer dan het opgelegde minimum van 67 afgesloten 

dossiers! Ze overstijgen het personeelsuitbreidingsminimum:100 afgesloten dossiers per VTE of 9113 

uitgesproken uren in afgesloten dossiers. 

  

                                            
4 Foto: Hulp bij het kaften en inscannen van nieuwe boeken in de bibliotheek van Wevelgem, maar ook 

rondbrengen van promomateriaal edm 
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DISPATCHING 

Samen met de werkstrafbegeleider zoekt de doorverwezen persoon naar een geschikte 

prestatieplaats.  De werkstraf wordt uitgevoerd IN de maatschappij.  Er wordt gewerkt aan 

het herstel van het vertrouwen tussen het individu en de samenleving. 

RUIM NETWERK 

Hiervoor bouwden we een heel ruim netwerk uit aan geëngageerde prestatieplaatsen met  

een heel divers palet aan taken: handenarbeid, groenonderhoud, administratieve taken,… over 

de hele regio van Zuid tot Midden-West-Vlaanderen.   

FLEXIBILITEIT 

Doordat we mensen met specifieke vaardigheden kunnen inzetten op  prestatieplaatsen met 

werk op hun maat, hebben deze werkstraffen de hoogste meerwaarde, het meeste nut, zijn 

ze het meest effectief in herstel aan de maatschappij,… Bovendien kunnen we inspelen op 

specifieke beperkingen: o.a. gezinssituatie, anderstaligheid, andersvaliditeit,…  

GROTE CASELOAD 

Via de externe werkstrafbegeleiding 

(dispatching) wordt het grootste 

deel van alle werkstrafuren 

uitgevoerd.  Mensen met goede 

arbeidsvaardigheden hoeven geen 

constante begeleiding, maar krijgen 

een monitoring en kunnen beroep 

doen op onze permanentie.  Zo 

wordt efficiënt omgegaan met 

overheidsmiddelen.5  

                                            
5 Foto’s: opbouw van lab in RSL op Post 
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BETROKKENHEID 

De nabijheid en betrokkenheid van de dispatchers voor zowel de werkgestraften als de 

prestatieplaatsen wordt gewaarborgd doordat elke dispatcher permanent bereikbaar is voor 

zijn regio.  Elke dispatcher is het unieke aanspreekpunt voor de verschillende dossiers op 

dezelfde prestatieplaats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTROUWEN 

Deze nabijheid is een belangrijke basis voor het vertrouwen van zowel de mens met een 

werkstraf, de prestatieplaats als de doorverwijzer.  We zorgen steeds voor een duidelijke, 

open en snelle communicatie omtrent problemen of vragen.  Hierbij is een duurzaam 

personeelsbeleid van cruciaal belang! 

PRESTATIEPLAATSEN 

In ons ruim netwerk werden dit jaar op 161 verschillende prestatieplaatsen gewerkt ikv een 

AWS of dienstverlening.   Een gedetailleerd overzicht vind je in bijlage 1. 

  



  10 

WERKVLOER 

Het is mooi om mensen mee te nemen in een reclasseringsindustrie, in het beroep doen op 

verantwoordelijkheidszin, het aanspreken op, al dan niet verborgen, vaardigheden. Maar wat 

doe je met degenen waarbij dit niet of nauwelijks lukt? 

Op de  interne werkvloeren wordt er vaak gewerkt met mensen die zich aan de rand van de 

gemeenschap bevinden, soms reeds buiten de gemeenschap: 

BESCHERMEN VAN PRESTATIEPLAATSEN 

Op de werkvloer worden in eerste instantie 

mensen tewerk gesteld in het kader van hun 

werkstraf die minder arbeidsvaardig zijn.  Als we 

niet zeker zijn van hun stiptheid, taakbereidheid of 

werkattitude dan verwijzen we ze niet graag door 

naar één van onze prestatieplaatsen.  Door de 

moeilijkheden bij de correcte uitvoering van de 

werkstraf zou de meerwaarde ervan in het gedrang 

komen of -nog erger- hun engagement van de 

presatieplaats.  

BIEDEN VAN KANSEN 

Dit wil echter niet zeggen dat we mensen 

weigeren.  We bieden hen wel degelijk de kans om 

hun werkstraf te volbrengen.  Meer nog, we 

begeleiden hen intensiever zodat de kans op een 

positief afgelegde werkstraf vergroot.   Ook 

bekomen de mensen die na een eerste mislukte 

poging een tweede kans krijgen van de probatiecommissie deze mogelijkheid op de werkvloer. 

BRUGFUCNTIE 

Op die manier heeft de werkvloer een brugfunctie 

tussen dader en externe prestatieplaatsen. 

ZATERDAGWERK6 

Het valt voor dat deze mensen toch nog regulier 

tewerk zijn gesteld en daarom bieden we hen ook 

de mogelijkheid om op zaterdag hun werkstraf te 

volbrengen.  

                                            
6 Foto’s: De opbouw van een nieuwe inlevingsruimte voor Studio Globo 
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AANBOD AAN PRESTATIEPLAATSEN 

Op de werkvloer –die vaak op verplaatsing werkt- wordt aan heel diverse projecten gewerkt 

op vraag van ons netwerk van prestatieplaatsen.  Op die manier krijgen de mensen met een 

werkstraf op de werkvloer, zinvolle taken.  Dit verhoogt de motivatie. 

(BEPERKTE) BIJDRAGE AAN TEKORT VAN LOON- EN WERKINGSKOSTEN 

Doordat de middelen ontoereikend zijn, worden we gedwongen om een bijdrage te vragen 

aan de projecten die worden uitgevoerd door de werkvloer.  Echter kunnen deze bijdragen 

nooit primordiaal zijn.  Deze bijdrage zal dus altijd beperkt blijven. 

GEPRESTEERDE WERKSTRAFUREN 

Het concreet aantal vermelde manuren (zie tabel) vertalen t.o.v. de geleverde werken heeft 

weinig zin.  Zelden zijn er reeds verworven arbeidsattitudes.  Soms is er onwil vanuit een 

vermeend onrecht.  Soms is de verslavingsproblematiek te 

groot, soms zijn de medische problemen sterk aanwezig.  

Soms is de psychiatrische rugzak te zwaar of ontstaat er 

apathie door te veel problemen enz.…  Het is eerder de 

waarde van de verwezenlijkte projecten die moet bekeken 

worden.   Zijn de geleverde werken nuttig en dragen ze zo 

bij tot een reëel herstel?  Hebben ze bijkomend een 

vormende waarde voor de deelnemers zodat recidive wordt vermeden?  Worden ze 

betrokken bij de gemeenschap?  Ontstaat er een begin van re-integratie of drijven ze de 

doelgroep verder van de samenleving?  Dat zijn de richtinggevende indicaties.  

GEPRESTEERDE BEGELEIDINGSUREN 

Omgekeerd laat een interne werkvloerbegeleider zich niet binden aan uren.  Het aantrekken 

van projecten, bekijken, inschatten, berekenen, uittekenen, kiezen en aankopen van goederen.  

Bijhouden, opstellen en verspreiden van de administratie rond de dossiers.  Telkens opnieuw 

zoeken naar een evenwicht met de nieuwe werkgestraften, … vraagt een bezieling die de 38 

uur ruim overstijgt.   Ook hier zeggen de manuren weinig.  

 

De waarde van het project Halte-R, en de interne werkvloeren bij uitstek, 

 ligt dan ook eerder in de poging om de justitiabele,  

niet ondanks maar, dankzij de straf  

bij de gemeenschap te betrekken of  betrokken te houden.   

We voorkomen dat de straf een nieuw crimineel feit in zich draagt.   

Justitie krijgt  een menselijk gezicht. 

  

Hoe meet je deze waarden? 

Hoe maken we die 

aantoonbaar voor onze 

subsidieerders en 

opdrachtgevers? 
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GEMEENSCHAPSDIENST IKV G.A.S.  

Halte-R volgt ook de gemeenschapsdiensten in het kader van een Gemeentelijke 

Administratieve Sanctie (G.A.S.)  voor Stad Roeselare op.. Dit omdat we geloven dat dit past 

binnen de visie om de strafuitvoering en de gemeenschap dichter elkaar te brengen. Sommige 

zaken, bijvoorbeeld winkeldiefstallen, worden vaak geseponeerd.  Dit maatschappelijk 

probleem wordt wel opgestart,  maar kent vaak geen strafuitvoering.  Het niet handelen op 

dat vlak houdt een ontkenning van het probleem in en helpt de dader noch de gemeenschap 

verder.  Halte-R, als element van de gemeenschap, kan ook hier een stuk helpen bij de aanpak 

van het criminaliteitsprobleem dat de gemeenschap heeft.  

De gemeenschapsdienst wordt uitgesproken door de sanctionerend ambtenaar van 

Stad Roeselare, en kan minimaal 4u en maximaal 30 uren bedragen. Hieraan wordt 

ook steeds een vervangende geldboete gekoppeld met een maximum van € 350,00. 

 

EVOLUTIES IN 2018 

Wij stellen vast dat de samenwerking en communicatie met de partners en de opdrachtgever 

(de sanctionerend ambtenaar en het secretariaat GAS) heel vlot verlopen.  

Er is een daling in het aantal begeleidde dossiers in vergelijking met vorig jaar. Wij nemen dit 

mee naar 2019 met oog op drempelverlagend werken 

 2017 2018  

Aantal dossiers GAS 171 205 

Aantal uitgesproken uren 1966 2478 

 

 

 

Het gemiddelde blijft in 2018 zoals in 2017 op 

12u per dossier. 

De slaagcijfers blijven hetzelfde en dit binnen de 
vooropgestelde termijn, nl. 75% van de dossiers worden 
positief afgerond binnen 2,5 maanden na ontvangst.. 7 

 

  

                                            
7 Foto: opbouw van kasten voor EcoVelo Roeselare Door de werkvloer in Roeselare 

 2017 2018  

Aantal gemeenschapsdiensten 60 40 

Aantal gepresteerde uren 500 320,25 



  13 

UITDAGINGEN: 

GROTE COASELOAD 

Zoals reeds vermeld wordt door Halte-R een (te) grote caseload verwerkt.   De caseload van 

de dispatchers is meer dan het maximum en ook de werkvloerbegeleiders voeren bijna het 

maximum van de wettelijk opgelegde norm voor personeelsuitbreiding uit.   

MOEILIJKERE DOSSIERS 

Dankzij hun engagement blijven de werknemers van Halte-R het presteren om dit op een 

kwaliteitsvolle manier te doen met de aangepaste zorg en betrokkenheid naar de mensen met 

een werkstraf en naar hun prestatieplaatsen.  Daarnaast zijn ze steeds beschikbaar om in te 

gaan op de vragen en opmerkingen van doorverwijzers.  Doordat meer en meer flexibiliteit 

wordt verwacht om oplossingen te vinden op maat voor moeilijke dossiers, wordt de caseload 

steeds zwaarder.   

GEEN RUIMTE VOOR COÖRDINATIE8 

Er blijft dus heel weinig ruimte over voor verdieping van het 

project, voor kwaliteitszorg.  Er is geen tijd voorzien voor 

coördinatie en omkadering van het personeel.   Deze aspecten 

worden bovenop de caseload van de medewerkers gevraagd.  

GROTERE VERWACHTINGEN PARTNERS 

Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met de 

vraag naar return voor de geïnvesteerde middelen door de 

omkaderende organisaties.  Groep INTRO kantelde Halte-R in 

en verwacht dat ons project zich ook inschakelt in hun 

beleidsplan, met bijhorende verplichtingen en procedures.  

Stad Roeselare is steeds een loyale partner geweest, maar verwacht  dat de middelen die ze 

in het project inbrengt een meerwaarde zijn voor de eigen inwoners en dat we dit steeds 

kunnen aantonen.  

SPANNING WERK-GEZIN 

Daarenboven is het niet omdat we op een groot 

engagement kunnen rekenen van onze 

medewerkers, dat ze de kans niet krijgen om hun 

rechten op, bijvoorbeeld, ouderschapsverlof op te 

nemen.  Door de financiële druk en de caseload 

zorgt dit voor spanningen. 9  

                                            
8 Foto boven: meehelpen met de verhuis door de klusjesdienst van het OCMW in Waregem 
9 Foto onder: terugzetten van boeken door werkgestrafte in de bibliotheek van Zwevegem 
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SAMENWERKINGEN:  

Halte-R is een dynamisch project en een verzameling van samenwerkingen tussen diverse 

actoren:  

GROEP INTRO 

Halte-R werd in 2018 ingekanteld in Cluster 1 (Regio Kortrijk-Roeselare-Ieper) van 

departement VCA (Vorming-coaching-arbeidstraject).  Deze organisatorische verandering, 

verhoogt de betrokkenheid  en engagement tussen Halte-R en Groep INTRO.   Groep 

INTRO zorgt voor werkingsmiddelen en gedeeltelijke opleg loon, maar wil ook investeren in 

een nieuwe (deeltijdse) werkvloer in Ieper-Veurne. 

Groep INTRO heeft dus duidelijk de ambitie om te investeren in de samenwerking met de 

justitiële partners.  Ons project is één van de uithangborden waarmee Groep INTRO zich wil 

profileren in de forensische dienstverlening.  Het domein justitie is een volwaardige ‘tegel’ 

geworden in het verhaal van Groep INTRO. 

STAD ROESELARE 

10Halte-R kan nog steeds rekenen op een stevige 

(maar noodzakelijke) steun van Stad Roeselare.  Ze 

onderkennen de meerwaarde van het project en 

willen dit dan ook lokaal sterker verankerd zien.  De 

opdrachten vanuit de stadsdiensten worden 

gestroomlijnd vanuit één centraal aanspreekpunt.  

Daarnaast willen we de nieuwe beleidsmensen 

meer betrekken bij de toekomst van het project.  

Door de uitvoering van de gemeenschapsdiensten i.k.v. G.A.S. is er een nauwe samenwerking 

met het G.A.S.-secretariaat.  Hier wordt ook per kwartaal overlegd en is er een jaarlijkse 

rapportage. 

STAD KORTRIJK 

De resultaatsverbintenis met Stad Kortrijk wordt als zeer positief beschouwd.  De kwaliteit 

van de geleverde diensten is hoog.  Halte-R voert dus beduidend meer uren uit (1005u) dan 

voorzien in de overeenkomst (500u).  We hopen in 2019 een uitbreiding van de uren op te 

nemen in de resultaatsverbintenis. 

JUSTITIEHUIS KORTRIJK 

Onze belangrijkste doorverwijzer en partner in de uitvoering van de alternatieve gerechtelijke 

maatregel is het justitiehuis van Kortrijk.  We kunnen stoelen op een open, positieve 

samenwerking, met een goede wederzijdse verstandhouding.  We onderhouden dit zowel 

structureel op het kwartaaloverleg als dagdagelijks bij inhoudelijke bespreking van dossiers.   

                                            
10 Foto: opbouw van tenten voor Natourcriterium door werkvloer Roeselare 
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JUSTITIEHUIS BRUGGE 

11Voor het justitiehuis Brugge zijn we één van de 

projecten die AGM uitvoert.  Graag willen we de 

banden versterken door telkens samen met de 

andere justitiële projecten van Groep INTRO 

deel te nemen aan het kwartaaloverleg. 

JUSTITIEHUIS IEPER-VEURNE 

Een steeds belangrijker wordende partner voor 

Halte-R, is het Justitiehuis Ieper-Veurne.  Samen 

met hen willen we een deeltijdse werkvloer uitbouwen, maar ook de vinger aan de pols 

houden in zake de  globale uitvoering van de werkstraffen en dienstverleningen. 

COHESIE 

De samenwerking met de dienst die alternatieve maatregelen voor jongeren uitvoert is op 

een laag pitje beland.  De noodzaak is verdwenen door het wegvallen van de nieuwsbrief en 

de netwerkmomenten.  De banden blijven echter behouden en we denken na over eventuele 

nieuwe manieren om ons gezamenlijk te profileren.  Af en toe vangt de werkvloer van Halte-

R een moeilijk lopend dossier van Cohesie op. 

SENSIBILISERING:  

JUSTITIEHUIS IEPER OPENT HAAR DEUREN  

Op 21/09/2018 organiseerde het Justitiehuis opnieuw een opendeurdag. Voornamelijk voor 

OCMW-diensten, dienstverleningen en politie.  Zoals in 2017 droegen we met plezier ons 

steentje bij.  We merkten veel interesse bij de verschillende organisaties in de regio. 

VORMING AAN MAGISTRATUUR IN 

OPLEIDING 

12In het begin van 2018 vroeg het “Instituut Voor 

Gerechtelijke Opleiding” om een avondvorming te 

geven aan magistratuur in opleiding.  Samen met 

Inge Missiaen, beleidsmedewerker van de dienst 

Justitiehuizen,  werd  op donderdagavond op 22 

februari de praktijk van de werkstraf toegelicht.   

Vanuit Halte-R vinden we het belangrijk om de 

zinvolheid van de werkstraf te onderstrepen en 

willen we dus graag ingaan op hun aanbod.  Dat we -telkens opnieuw- uitgenodigd worden 

voor vormingsmomenten, geeft aan dat we toonaangevend zijn in ons vakgebied.   

                                            
11 Foto: schoonmaak van kattenverblijf in Katimoe poezenasiel in Menen 
12 Foto: net voor de vorming aan magistratuur in opleiding 
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STAGERECHTERS OP BEZOEK 

Ook in dit kader passen de bezoeken van de stagerechters vanuit het Justitiehuis van Kortrijk.  

Zij volgen dan elk apart een namiddag mee met de dispatching van Kortrijk.  Dit wordt steeds 

als heel positief beoordeeld. 

VOORSTELLING IKV RONDOM PRISON 

Enkele collega’s en een stagiair woonden enkele voorstellingen van Rondom Prison bij.  

Doordat we veel linken zagen met ons werk, boden we de organiserende instantie, 

VORMINGPLUS, aan om ook onze werking te bezoeken.  Zowel enkele medewerkers van 

prestatieplaatsen als ‘buitenstaanders’ leerden onze werking van nabij kennen.  Dit werd door 

bezoekers bijzonder gesmaakt.  Ook voor Halte-R is dit heel zinvol, vooral omdat we op die 

manier mensen bereiken die niet direct ervaring hebben met de werkstrafuitvoering, maar die 

toch deel zijn van de maatschappij. 

DE TOEKOMST  

Zoals eerder al aangegeven wil Groep INTRO investeren in de samenwerking met de justitiële 

diensten.  Groep INTRO investeert nog steeds in onze werkingsmiddelen en bovendien in 

een werkvloer voor de regio Ieper-Veurne.  Binnen Groep INTRO heeft justitie een 

volwaardige plaats gekregen tussen de andere werksoorten.  Verschillende projecten die met 

justitiabelen werken, worden verzameld en ondersteund.    

Op hun vernieuwde website krijgen we een eigen plaats en uithangbord:   

“Met elke actie start de toekomst.” 

 Deze slogan zegt helemaal waar we voor staan en gaan.  

Vanuit een positief en verbindend verhaal gaan we aan de slag met mensen die in 

aanraking komen of kwamen met justitie 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: AANTAL UUR WERKSTRAF PER PRESTATIEPLAATS EN GEMEENTE 
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Foto: Nieuw plafond voor de bar in De Kreun van concertorganisator Wilde Westen door werkvloer Halte-R 

Kortrijk. 

REGIO WEST 

IEPER                           617 

220 Stadsbibliotheek 

184 WZC Huize Sint Jozef 

76 WZC Wintershove 

56 WZC Huize Zonnelied 

42,5 OCMW Ieper 

16 WZC Home vrijzicht – Elverdinge 

14,5 WZC Huize Wieltjesgracht 

8 Groenpark IVVO 

POPERINGE               269        

157 Freinetschool De Torteltuin 

52 WZC O.L.V. Gasthuis 

20 De Lovie 

20 WZC Huize Proventier 

20 Stadsarchief 

STADEN                       60 

60 Gemeentedienst 

ZONNEBEKE                150  

150 Huisdierenopvang Zonnebeke 

HEUVELLAND              46 

46 Festival Dranouter 

MOORSLEDE               256 

150 Containerpark 

106 WZC Maria Middelares 

LANGEMARK-POELKAPELLE      40 

25 Containerpark 

20 Groendienst 

20 WZC De Boomgaard 

MESEN 

180 Gemeentediensten Mesen 

Wij zien een daling in het aantal 

gepresteerde uren voor regio WEST in 

vergelijking met vorig jaar.  We bemerken 

weinig problemen bij de plaatsing van de 

verschillende werkstraffen.  We benutten 

er een divers bestand aan 

prestatieplaatsen. 
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Er is een lichte stijging in het aantal 

gepresteerde uren in Roeselare in 

vergelijking met vorig jaar.  Wij hebben 

een goede samenwerking met 

Kringwinkel Roeselare, waar wij steeds 

veel cliënten in het kader van 

werkstraffen, dienstverleningen, alsook 

gemeenschapsdiensten kunnen 

plaatsen.  Ook is de samenwerking met 

AZ Delta meer op punt gesteld, waarbij 

de contacten met de personeels-

verantwoordelijke vlot verlopen.  De 

verschillende recyclageparken van IVIO 

blijven een heel goede plaats voor 

zaterdagwerk. 

 

 

 

                                            
14 Foto’s boven: opbouw van atelier en winkelruimte voor Eco Velo in Roeselare 

REGIO NOORD 

ROESELARE          1438,25 

518,5 Kringwinkel 

276,5 AZ Delta 

181 Sportdienst/ Dienst Publiekswerking 

168 Dierenasiel 

126 GO! Basisschool Windekind 

85 Eco Vélo 

50 WZC Sint Henricus 

INGELMUNSTER        741 

466 Kringwinkel – Logistiek centrum 

250 IVIO Containerpark 

25 Groendienst gemeente Ingelmunster 

IZEGEM                   445 

241 IVIO Containerpark 

75,7 Kringwinkel 

72,5 RVT De Plataan 

MEULEBEKE         416 

266 WZC Sint Vincentius 

150 IVIO Containerpark 

33,25 KSV Roeselare 

LENDELEDE         16 

16 IVIO Containerpark 
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Ook de kringwinkels van Torhout en Tielt zijn veel bevraagde prestatieplaatsen.  Er werden in 2018 

opnieuw heel wat mensen met een werkstraf ingezet. Dit dankzij hun aanbod van weekend- en 

laagdrempelig werk. 

                                            
15 Foto’s Opfrissingwerken in de lokalen van Onze Kinderen VZW w 

TORHOUT        856 uren 

289 Kringwinkel Torhout 

162 Diocesaan Centrum 

150 Containerpark Stadsbestuur Torhout 

120 Tordaele vzw 

80 Bibliotheek Stadsbestuur Torhout 

37 Stadscampus AZ Delta Torhout 

18 Kinderboerderij 

TIELT                 837 uren         

250 Kringwinkel Tielt 

247 Mivalti vzw Tielt 

114 IVIO Containerpark Tielt 

226 RSVK Tielt 

ICHTEGEM        616 uren        

168 Groendienst Ichtegem 

212 Wonen en werken OCMW Ichtegem 

236 WZC Sint-Anna 

BEERNEM             240 uren 

150 Kringwinkel ’t Rad Beernem 

90 Nally Papegaaienopvang 

LICHTERVELDE          225 uren 

225 WZC ’ t Hof 

ARDOOIE                    107 uren 

107  IVIO Containerpark Ardooie + Pittem 

GITS                            404:45 uren 

373:45 Dominiek Savio Instituut Gits-keuken 

31 De Waaiberg 

WINGENE                   316 uren  

216 WZC Maria Ter Ruste 

100 OC Wingene 

KORTEMARK               226 uren 

226 Gemeentebestuur Kortemark: Containerpark 

RUISELEDE         60 uren      

60 IVIO Containerpark  

Torhout, Tielt en Ichtegem zijn in 

vergelijking met het inwonersaantal 

zeer druk bezette regio’s. De 

prestatieplaatsen in deze regio’s 

worden in hoge frequentie gevraagd 

om hun medewerking te verlenen bij 

het uitvoeren van de werkstraffen.  Dit 

zet de prestatieplaatsen onder druk. 

Hiervoor werd door de dispatcher 

geïnvesteerd in een zoektocht naar 

nieuwe prestatieplaatsen. Zo kan 

Halte-R sinds 2018 ook rekenen op de 

medewerking van het AZ Delta 

Ziekenhuis te Torhout.  
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Maar ook het project Wonen en Werken van het OCWM te Ichtegem biedt de mogelijkheid om 

moeilijker te plaatsen dossiers toch de mogelijkheid 

te geven om de werkstraf op een externe 

prestatieplaats uit te voeren. Denken we, 

bijvoorbeeld, aan cliënteel met mobiliteitsproblemen 

waardoor een verplaatsing naar de werkvloeren niet 

steeds haalbaar is of cliënten die vaak sociaal 

zwakker staan in de samenleving. 16 

Belastend voor de prestatieplaatsen van regio Noord 

is dat heel wat dossiers een hoog aantal 

werkstrafuren kennen. Zo zijn er minstens 10 

dossiers waarbij de werkgestrafte werd veroordeeld 

tot het uitvoeren van een werkstraf van 200 tot 400 te presteren werkstrafuren.  Dit zijn langlopende 

dossiers die de prestatieplaatsen ook voor een langere tijd bezetten waardoor nieuwe dossiers in deze 

regio minder snel kunnen worden opgestart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Foto van prestatieplaats: Kringwinkel Tielt. 

REGIO ZUID 

KORTRIJK                   3046,5 

431,5 Containerpark Kortrijk 

405 Kringloopwinkel Kortrijk 

395 
Kringloopcentrum Zuidwest-Vlaanderen 

Heule 

270 Ocmw rusthuis Ter Melle Kortrijk 

186 Bibliotheek Stad Kortrijk 

130,5 Ocmw rusthuis St-Jozef Kortrijk 

130 WZC de Ruyschaert Marke 

125 
Kortrijkse Musea en Tentoonstellingen - 

Texture 

120 CAW ZWVlaanderen Daklozenopvang* 

116 Jeugdherberg Groeninghe Kortrijk 

100 VORK Sociaal Restaurant Kortrijk 

100 Constructief vzw Kortrijk 

96 Depot 102 – Evenementenloket Stad Kortrijk 

75 Unie der Zorgelozen 

70 Jeugddienst TRANZIT stad Kortrijk 

70 Groep INTRO Kortrijk 

65,5 VIVES 

50 RVT De Pottelberg 

50 Speelpleinwerking De Warande Kortrijk 

24 Stal 13 opknapperij 

22 Wijkcentrum De Zonnewijzer Kortrijk 

10 Buurtcentrum Overleie Kortrijk 

5 Stadsboerderij Kortrijk 

Door de daling van het aantal dossiers in de 

regio Kortrijk werden er minder 

werkstrafuren uitgevoerd:    

Over gans Zuid-West-Vlaanderen worden 

2185,5 uren werkstraf gepresteerd in de 

verschillende kringloopwinkels.  Deze goede 

samenwerking komt door het aanbieden van 

weekendwerk, laagdrempelig werk, maar 

ook dankzij hun goede omkadering.  Hun 

openheid voor een diverse doelpubliek en 

hun vraag naar extra hulp -vooral in het 

weekend- doet de samenwerking versterken. 

 



  21 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Menen merken we een stijging van het aantal 

uitgevoerde uren en een goede samenwerking met de 

kringloopwinkel en de containerparken van Mirom 

(gelegen in Gullegem, Lauwe, Menen en Wervik).  Deze 

prestatieplaatsen zijn zelf vragende partij naar extra 

hulp in het weekend. 

 

 

 

 

                                            
17 Foto boven: Elektriciteitsonderhoud in de Jeugddienst Tranzit in Kortrijk 

Foto onder: werken op het veld in de kinderboerderij Bokkeslot in Deerlijk 

WAREGEM                  1136 

436 Kringloopwinkel Beveren-Leie 

415 Sport.Vlaanderen Waregem 

150 OLV v Lourdes Ziekenhuis 

130 OCMW Thuiszorg klusjesdienst 

Waregem 

5 Werkplus Waregem 

MENEN                      1662,5 

557,5 Kringloopwinkel Menen 

469 MIROM Menen 

101 AZ Delta Menen 

100 Katimoe poezenasiel 

100 Eigen woonst 

100 Psychiatrisch Centrum Menen 

92 WZC OLV Middelares Rekkem 

60 Jeugddienst Menen – Uit de Marge* 

55 Opvangcentrum Rode Kruis Menen 

23 WZC Andante 

5 Plantsoendienst Stad Menen 

ZWEVEGEM                663,5 

240 Kringloopwinkel Zwevegem 

We  merken ook een stijging in de 

samenwerking met de stedelijke diensten  

van Kortrijk  tot 958u (654,5 in 2017).  Dit 

dankzij een nieuwe samenwerking met 

Depot 102 en JC TRANZIT, een vernieuwde 

samenwerking met de bibliotheek van Stad 

Kortrijk  en een blijvende positieve 

samenwerking met het gemeentelijk 

containerpark.  Ook kunnen we nog steeds 

rekenen op een goede samenwerking met de  

diensten van het OCMW van Kortrijk  voor 

gezamenlijk 510,5u in 2018. 

 
In Waregem kunnen we rekenen op enkele 

trouwe partners: Kringloopwinkel, 

Sport.Vlaanderen, het ziekenhuis en de 

klusjesdienst van het OCMW. 
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In de overige gemeenten van Leiedal blijkt de diversiteit 

in taken uit de verschillende soorten organisaties, maar 

ook uit de geografische spreiding van de 

prestatieplaatsen.  Al komen er maar  één of twee 

werkgestraften langs per jaar, toch kunnen we op hun 

bereidwilligheid rekenen .  We menen hieruit te mogen 

concluderen dat deze prestatieplaatsen tevreden zijn 

over de werkgestrafte en de betrokkenheid van Halte-

R. 
18Omdat we steeds op zoek gaan naar de meest 

geschikte invulling van een werkstraf, ‘de juiste 

man 

op de 

juiste 

plaats’, durven we ook buiten onze eigen regio te kijken.   Zo is het makkelijker voor 

Franstalige werkgestraften om op een Franstalige prestatieplaats in Komen of Moeskroen te 

werken.  Als dit de motivatie verhoogt dan komt dit de prestatieplaatsen en de wederdienst 

aan de samenleving ten goede. 

 

 

 

  

                                            
18 Foto: groenwerk in groendienst van Wervik 

185 Dierenasiel de Leiestreek 

110 Bibliotheek Zwevegem 

82,5 RVT Curando Maria Love Heestert 

46 Basisschool de Windroos 

AVELGEM                    395 

243 St Vincentius Rusthuis  

152 Kringloopwinkel 

WEVELGEM                200 

100 Scholengroep Guldenberg Wevelgem 

100 Bibliotheek Wevelgem 

KUURNE                      142 

96 WAAK Kuurne 

46 Bibliotheek Kuurne* 

WIELSBEKE                   309 

128:45 OCMW Wielsbeke 

180 BS Vlinderbos Ooigem 

WERVIK                128 

30 Vzw O² 

66 WZC Het Pardoen 

20 De Fakkel in Wervik 

12 gemeentedienst  

DEERLIJK               

100 Kinderboerderij Bokkeslot 

HARELBEKE 

50 Imog 

KOMEN                        274,75 

254,75 S.P.A.Comines-Warneton Dierenasiel 

20 Régie des quartiers de Comines-Warneton 

Nazareth                       

100 BS de school van morgen 

MOESKROEN 

75 Ferme Saint Achaire 
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BIJLAGE 2: WERKEN UITGEVOERD DOOR WERKVLOER19 

 

 

 

 

 Werk Voor uren 

Jan
u
ari 2

0
1
8
 

Versiering nieuwjaarsreceptie Stad Roeselare 20 

Balie en winkelinrichting Ecovelo 100 

Plaatsen wc deuren De Lochting  

Monteren en vernissen meubelen, verzagen 

platen 

De Oude Post Stad R’lare 250 

Doe de deau karretjes Stad Roeselare 25 

Opruimen gang  kelder, plaatsen van rekken SASK Roeselare 50 

Afbouw Kerstmarkt Kortrijk Stad Kortrijk 147 

Helpen bij de bedeling van de stadskrant Groep INTRO/Stad 

Kortrijk 

15 

Inrichten nieuwe speelweide MPI De Pottelberg 30 

Afbreken Petanquevelden Stad Kortrijk 18 

Opbouw technische ruimte De Kreun 40 

Fe
b
ru

ari 

schilderwerken Onze Kinderen 500 

Twister stationsplein Stad Roeselare 30 

Testbank gevelbanken Stad Roeselare 6 

Vlaggen ophangen Kringwinkel Roeselare 2 

Bedeling stembussen Stad Kortrijk 20 

Schilderen toiletten Antigone 30 

Ophangen stadsvlaggen Stad Kortrijk 22 

Inrichten speelbus MPI De Pottelber 30 

m
aart 

Uitzagen stukken speelpleinen Stad Roeselare 8 

In elkaar steken van tekentafels en 

schildersezels 

SASK Roeselare 40 

Plaatsen van platen aan de muur SASK Roeselare 40 

Schilderen inkomhal Athena 60 

                                            
19 Citaat: Joke DeKoninck programmaverantwoordelijke Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

Foto’s: Afschuren en herschilderen van plafond Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

“Onze eerste samenwerking met Halte-R was een 

voltreffer.  Onze heel donkere vergaderlocatie kon 

een opfrisbeurt gebruiken, maar we beschikken 

hiervoor niet over een budget om deze klus door 

een zelfstandige vakman te laten uitvoeren.  We 

vonden een match tussen onze wens en sociale 

insteek en het aanbod dat Halte R kan doen. Twee 

vliegen in 1 klap!  Ook de service om ons bij te 

staan om de geschikte verf te kiezen, de zaal op 

te ruimen en deze weer in perfecte staat af te 

leveren zonder hinder voor onze medewerkers is 

een ongelooflijke service die wij bijzonder 

waarderen. In de toekomst willen we zeker nog 

samen werken met Halte-- R!” 
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Inrichten sprookjesmobiel  150 

Inrichten promocaravan Athena 30 

Ophangen vlaggen Provinciaal Technisch 

Instituut 

9 

A
p
ril 

Opbouw “achter de muur” Vzw Globo Roeselare 500 

Helpen bij opbouw beurs voor technische 

diensten 

Hallen Roeselare 16 

Ophangen vlaggen Memento Stadsfestival Kortrijk 45 

Opbouw bar Memento Stadsfestival kortrijk 45 

Bedeling stembussen Kortrijk On Tour Stad Kortrijk 20 

m
e
i 

Maken en plaatsen van gevelbanken Dienst samenleving 

Roeselare 

220 

Kast rond zekeringskast en bescherming voor 

chauffage 

Zorgbedrijf Roeselare 60 

Bedeling stembussen Kortrijk On Tour deel 2 Stad Kortrijk 20 

Ophangen vlaggen sinksen 18 Stad Kortrijk 30 

Maken huisjes beroependorp Stad Kortrijk 150 

Op- en afbouw sinksen Stad Kortrijk 315 

Opbouw Beachrugby tornooi RC Courtrycke 12 

ju
n
i 

Verwijderen onkruid op speelplaats GO lager onderwijs 

Roeselare 

30 

Opkuis tuin Eigen Woonst Menen 60 

Constructie bar en onthaal KTA 60 

Constructie materiaalhok DAK Wilde Westen 45 

Maken decor BOS-Festival De Kreun 15 

Ophangen vlaggen zomer in Kortrijk Stad Kortrijk 30 

Opbouw beroependorp Stad Kortrijk 30 

20 

Ju
li 

Helpen bij opbouw natourcriterium Dienst publiekswerking 

Roeselare 

80 

Opbouw BOS-festival De Kreun 45 

Ophangen vlaggen Perplex Perplex 20 

                                            
20 Foto links: Opbouw Beroepenbeurs voor Lagere school kinderen CLB Kortrijk 

Foto rechts: Kauwgomballenboom voor het BOS-festival 
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au
gu

stu
s 

Opbouw hallen voor “ West-vlaanderens 

mooiste” 

Dienst Publiekswerking 

Roeselare 

80 

Plaatsen nadars en Heras Traxx festival Roeselare 20 

Maken van meubels Groep INTRO nationaal 240 

Maken Wandelboom Grote Routepaden v.z.w. 30 

Ophangen vlaggen Kortrijk autovrij Stad Kortrijk 30 

Opbouw Kortrijk Koerse Kortrijk Koerse v.z.w. 30 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

o
k
to

b
e
r 

Plaatsen van bladen op tekentafels 

Maken van omkastingen voor draaitafels 

SASK Roeselare 80 

Kleven van kurk op muren SASK Roeselare  

Vernieuwen vloer de Kreun De Kreun 60 

Opbouw opening nieuw Politiecommissariaat Politie 45 

Ophangen vlaggen biënale Interieur Biënale Interieur 30 

Opbouw Biënale Interieur Wilde Westen 60 

Maken insectenhuisjes gezinsbond Rekkem Gezinsbond Rekkem 10 

N
o

ve
m

b
e
r 

Inrichten van fietsproject Brugge Groep INTRO 300 

Maken van tussenschot Bureel Zuidstraat 15 Stad Roeselare  

Herstellen fietsen Groep INTRO 

Roeselare 

40 

Ophangen vlaggen Sint in Kortrijk Stad Kortrijk 15 

Opbouw Sonic City Wilde Westen 45 

Voorbereiding workshop nestkastjes maken Stad Kortrijk 30 

Ophangen vlaggen Winter in Kortrijk Stad Kortrijk 20 

Ophangen vlaggen Winter Wonderland BUDA 20 

 

                                            
21  

Se
p
te

m
b
e
r 

Ontroesten en 

schilderen balustrade 

Paspartou 

vzw 

Roeselare 

80 

Schilderwerken Onze 

Kinderen 

Rumbeke 

 

Vernieuwen Plafond 

en Bar 

De Kreun 60 

Ophangen vlaggen 

Levensloop 

Levensloop 20 

Opbouw Levensloop Levensloop 60 

Op- en afbouw 

Kortrijk Autovrij 

Stad 

Kortrijk 

20 
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d
e
ce

m
b
e
r 

Veiligheids afboording plaatsen Kringwinkel Midwest 60 

Aankoop en verzagen panelen Roeselare Op Post 8 

Schilderen plafond Samenlevingsopbouw 

Roeselare 

80 

Afbreken kasten Kringwinkel Midwest 16 

Demonteren verlichting Kringwinkel Midwest 16 

Plaatsen wandtegels Fietsproject GI Brugge 40 

Maken paal en draagbakken Dienst ondersteuning 

Roeselare 

20 

Workshops nestkastjes maken 

begeleiden 

Stad Kortrijk 18 

Opbouw Winter in Kortrijk Stad Kortrijk 30 

Opbouw Kerstmarkt Buurtcentrum Aalbeke 45 

  4 878 

  

                                            
22 Foto: ombouw van caravan tot een sprookjesmobiel: theater en voorleesplekje voor de schoolkinderen van 

Athena Kortrijk 
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BIJLAGE 3: GEBRUIKTE PRESTATIEPLAATSEN IN KADER VAN DE 

GEMEENSCHAPSDIENST (G.A.S)  23 

  

                                            
23 Foto ommezijde: gezaagd, geschaafd, geschilderd en gemonteerd gevelbankje door mensen met een werkstraf 

in Roeselare 

Prestatieplaats 

Aantal 

gepresteerde 

uren 

Roeselare 300,25 

Kringloopwinkel Roeselare 98,25 

WZV De Zilverberg 56 

WZC St. Henricus Rumbeke 48 

Stad Roeselare – Sportdienst 28 

Werkvloer Halte-R 18 

De Lochting 16 

Stad Roeselare – Recyclagepark 12 

Stad Roeselare - Dienst Publiekswerking 8 

Stad Roeselare – Stadsarchief 8 

Eco Vélo 8 

Moorslede 24 

WZC Maria Middelares 24 

Totaal 324,25 
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