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PROJECT AIRSL 
WAAR WE DE LUCHTKWALITEIT IN CIJFERS OMZETTEN…EN 

ER UITEINDELIJK NAAR HANDELEN !

VERBINDING TUSSEN…

•Stad Roeselare 

•De Inwoners van Roeselare 

•VMM 
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AANLEIDING

• Bestuursakkoord 

• We versterken de continue monitoring van de luchtkwaliteit in de stad met gerichte metingen, 

onder meer via het AiRsL-project, en met focus op stikstofoxides op het niveau van belangrijke 

verkeersaders en street canyons. 

• Verderzetting en opschaling van het project AiRsL waarbij we het project verder uitrollen met 

meters (fijn stof en temperatuur) in een spreiding over de stad en op gerichte locaties. Op 

basis van de telgegevens beschikken we over continue data (open data) die basisgegevens 

aanleveren voor de opmaak van het luchtkwaliteitsplan.

• Conclusie:

• Uit ervaring is gebleken dat we de luchtmeters zelf in elkaar moeten steken ( Vives)  en deze 

zo gebruiksvriendelijk moeten proberen te ontwikkelen zodoende de burger er GEEN LAST 

bij ervaart.

DOELSTELLING 

• Streven naar correcte meetgegevens van de luchtkwaliteit in onze Stad. 

• Het monitoren van gegevens

• Mobiliteitsaanpassingen

• Temperatuur binnen onze stadskern 

• Betere Luchtkwaliteit bewerkstelligen 
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PROJECTRESULTAAT 

• Draagvlak creëren binnen bepaalde wijken van RSL

• Een uitgebouwd netwerk van luchtmeters binnen Roeselare 

• Samenwerking tussen Roeselare en VMM 

• Gebruiksvriendelijk dashboard 

• Concrete uitrol van maatregelen in kader van mobiliteit/ontharding

BELANGHEBBENDEN 

• Intern 

• Stad Roeselare

• Projectleiders ( onthardingsprojecten) 

• Themacel Leefmilieu 

• Themacel Mobiliteit 

• Extern

• De burgers 

• VMM 

• Provincie 

5

6



2/02/2021

4

RISICO’S 

• Door meters onafhankelijk te maken – hogere kosten per meter 

• Van € 50  naar € 100 per meter

• Voldoende meters per wijk om effect te zien

• Voldoende draagvlak en motivatie creëren in de wijken 

ACTIES 

• Wijken bevragen om luchtmeters te plaatsen 

• Volgende wijken worden bevraagd ( Groenpark, krottegem, Sint-jozef) 

• Verdere fine tuning luchtmeters door Vives 

• Onafhankelijkheid ( batterij/zonnepaneel) 

• Behuizing 

• Gebruiksvriendelijkheid 

• Concrete plaatsing

• Plan van aanpak van welke wijken die volgen
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FINANCIEEL 

Huidige manier:

• Per jaar: 5000 € aan middelen TOTAAL : 25.000 € gedurende de Legislatuur 

• Kostprijs per meter om deze te ontwikkelen / Samenstellen / Behuizing : €75 à €100/ meter 

Uitrolscenario: ( beleidskeuze)

• Wij sponsoren volledig de meter vanuit de Stad en zo blijven de meters eigendom van de STAD

• We vragen een vrije bijdrage 

• We vragen een bijdrage van 35 € 

• We vragen een bijdrage van 25 €, zo hebben we deel van kosten terug 

CIJFERS 

Kostprijs burger Netto Uitgave stad/jaar Pro contra

€ 0 of vrije 

bijdrage

€ 5.000,- Veel deelnemers - Engagement 

deelnemers zal laag zijn

- budgettaire ruimte voor 

66 meters/jaar

€ 15 € 4.000,- Iets minder 

deelnemers

- Hoger engagement 

deelnemers

- ruimte voor 80 

meters/jaar

€ 25 € 3.333,- Minder deelnemers -Hoog engagement

- ruimte voor 88 

meters/jaar

€ 35,- € 2.690,- Doelstelling 100 

meters/jaar

Ruimte voor 96 

meters/jaar
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1STE PROTOTYPE LUCHTMETER 

• Bovenste behuizing is geproduceerd door 

Thermoforming ( maar enkel toepasbaar op 

grote aantallen) 

• Onderste behuizing is een klassieke

behuizing ( volledig wind en waterdicht) 

UITWERKING  

• Februari  — Concretiseren van de behuizingen 

• Maart  — Assembleren van alle Meters 

• April — Workshops voor uitgekozen wijken

• Mei  — Operationeel netwerk 
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ARNE DEMYTTENAERE 
PROJECTMEDEWERKER KLIMAAT ROESELARE 
ARNE.DEMYTTENAERE@ROESELARE.BE
0484/72.41.68
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