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 In dit nummer
Site Damman-Croes

De nieuwe Ardooisesteenweg

Nieuws uit jouw buurt

Beste inwoner van Krottegem,
De Stad bouwt verder aan jouw buurt. In deze tweede editie kom je meer te weten over de plannen met de site Damman-Croes. We kijken ook vooruit naar de start 
van de werken in de Ardooisesteenweg.

Maar er zijn natuurlijk niet enkel werken aan de infrastructuur in Krottegem. Team Krottegem denkt graag samen met jou mee over de toekomst van de wijk.

We kunnen helaas geen verslag tonen van een zalige lente met feesten, rommelmarkt en de typische Krottegemse gezelligheid. We hopen samen met jullie dat de 
strijd tegen covid-19 verder goed mag evolueren en er stilaan terug meer mogelijkheden zijn om onze vrije tijd mee te vullen. Want geef toe, zéker een Krottegemnaar 
verlangt om terug sfeer en ambiance te voelen in de wijk.
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NIEUWS UIT DE STAD

Het speelplein aan het sportstadion is één van de 70 speelpleinen #VANRSL. 
Ontdek ze allemaal op www.jeugd.roeselare.be



Maak kennis met de nieuwe 
Ardooisesteenweg
De Ardooisesteenweg is een straat met een goeie 
mix: inwoners, winkels, horeca, …
Het is een belangrijke weg richting het centrum 
van Roeselare, maar ook gewoon een toffe straat 
in een levendige buurt.  

Nu is hij nog vrij grijs, met weinig bomen, druk 
autoverkeer en weinig zuurstof. Maar daar komt 
verandering in!
De Stad kiest voor een nieuwe, frisse “look”.  Met 
de heraanleg, wordt de “steenweg” nóg boeiender 
om in te wonen en te vertoeven. Het wordt een 
aangename straat waar je graag thuiskomt.
Ook voor voetgangers en fietsers wordt het een 
veilige straat die jou uitnodigt om er te bewegen.

Beweeg mee, veilig en groen!
ZONE 30
Na de heraanleg zal je in de Ardooisesteenweg nog 
maximum 30 km/u rijden. De snelheid verlagen 
biedt heel wat voordelen: er gebeuren minder 
ongevallen, er is minder lawaai en er circuleert 
minder fijnstof in de lucht. Voor fietsers wordt het 
een pak veiliger. De inwoners krijgen een rustigere 
straat voor de deur.

Fietsstraat #VANRSL
Na de Kattenstraat en een deel van de 
Vijfwegenstraat, wordt ook de Ardooisesteenweg 
ingericht als fietsstraat in Roeselare. Het gaat om 
het stuk tussen de Carrefour en het busstation, waar 
ook éénrichtingsverkeer voor auto’s zal gelden in de 
richting van het station. Door enkel verkeer in één 
richting toe te laten, krijgt de fiets meer ruimte om 
zich veilig te verplaatsen.

Het principe van een fietsstraat is heel simpel.  
De fietser rijdt er op kop, de auto volgt.
In een fietsstraat mag je ook met de auto rijden.  
Maar de fietser komt er op de eerste plaats, de auto is 
er te gast. Een auto mag een fietser niet inhalen.

Fietspaden waar het kan
In het stuk tussen de Carrefour en de Mandellaan 
blijft verkeer in twee richtingen mogelijk. Daar 
verandert er niets aan de rijrichting. Om de fietser 
nog beter te kunnen beschermen, worden er aan 
weerszijden van de straat vrijliggende fietspaden 
aangelegd. De plaats van de fiets wordt daarmee 
heel duidelijk, hij hoeft niet te slalommen of aan te 
schuiven tussen het autoverkeer.

Comfortabele voetpaden en  
duurzame verlichting
Ook de wandelaar moet zich veilig kunnen 
verplaatsen. Nieuwe voetpaden zorgen voor een 
comfortabele wandelstrook zonder hindernissen. 
Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd. De 
nieuwe ledverlichting zal zorgen voor een duurzaam 
wit licht in het straatbeeld.

Mix van parkeerplaatsen
Om voldoende circulatie van wagens te hebben, 
maar ook rekening te houden met inwoners en 
bezoekers aan de lokale handelaars #VANRSL, blijft 
er een mix van verschillende parkeerplaatsen in de 
Ardooisesteenweg mogelijk.
De afgebakende parkeerplaatsen worden uitgevoerd 
in een ander materiaal dan de voetpaden. Zo zie je 
gemakkelijk waar je je wagen correct kwijt kan.  
 
Ook aan de lokale handelaars wordt er gedacht, 
door het voorzien van een aantal Shop en Go 
parkeerplaatsen. 

Dit zijn plekken waar je met de wagen maximum 
30 minuten kan parkeren. Ideaal om snel even jouw 
kleine boodschappen of pakjes af te halen. Deze 
plaatsen zijn gratis. Je hoeft geen ticket te nemen 
aan de automaat of je parkeerschijf te leggen. Een 
Shop en Go plaats herken je aan de rode lijn op de 
grond en aan de signalisatie.

Bus naar het station
De bussen van De Lijn zullen in de toekomst ook 
enkel in de richting van het busstation kunnen 
rijden. Tussen de rotonde aan de Beversesteenweg 
en het busstation wordt er een aparte busstrook 
voorzien. In dat stuk kan de bus wel in beide 
richtingen blijven rijden om zo gemakkelijk het 
busstation te bereiken om halte te houden.

Meer groen
In alle projecten die de Stad uitvoert, zorgen we 
voor meer groen. Ook in de Ardooisesteenweg kan 
extra groen voor meer zuurstof, sfeer en gezonde 
lucht zorgen. Naast tal van kleinere plantjes in 
plantvakken, worden er 23 nieuwe bomen en  
20 heesters aangeplant. De juiste boom op de 
juiste plaats, is daarbij altijd het uitgangspunt.

Wanneer wordt er gewerkt?
1. Nutswerken

Vermoedelijk midden augustus 2021 tot eind 2021: 
 y Verschillende nutsbedrijven vernieuwen hun 

kabels en leidingen. Er wordt een nieuwe 
waterleiding aangelegd en ook de kabels voor 
de elektriciteit worden vernieuwd. Een aantal 
extra stroompunten worden voorzien, waarop 
er bijvoorbeeld kerstverlichting kan worden 
aangesloten.

 y Deze werken gebeuren in het voetpad en in de 
parkeerzone.

 y De werken gebeuren straatkant per straatkant. 
Dus er wordt niet gelijktijdig aan beide kanten 
gewerkt. Nadat de nutswerken klaar zijn, 
worden de sleuven dichtgemaakt en krijgt het  

 
voetpad een tijdelijk herstel. De definitieve 
aanleg van de nieuwe voetpaden wordt dan 
samen gedaan met de wegenwerken.

Inwoners van de Ardooisesteenweg worden nog 
per brief verwittigd over de concrete start van de 
werken en de tijdelijke afspraken rond onder andere 
parkeren en huisvuilophaling.

2. Wegenwerken
Vermoedelijk vanaf januari 2022 tot eind 2022. 
Zodra de precieze timing van de aannemer 
gekend is, zal je hierover meer kunnen lezen in een 
volgende krant en op www.roeselare.be. 

Plannen voor site Damman-Croes
Sinds het faillissement in 2015 van de site NV 
Werkhuizen Damman-Croes, staat de site leeg. 
Al die tijd was het wachten op een nieuwe 
invulling. Nu komt er schot in de zaak, want de 
toekomstplannen zijn duidelijker geworden. De 
Stad wil nieuw, fris leven brengen op de site en 
heeft daarom samen met de curator een plan 
opgemaakt. 

Ruimer dan site bedrijfsgebouwen
Als we spreken over de site van Damman-Croes, 
gaat het om een centraal deel van Krottegem. 
Het gaat niet enkel over de voormalige 
bedrijfsgebouwen, maar de site wordt in een 
ruimer geheel bekeken. Zo zit ook de voormalige 
bibliotheek aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt mee in 
het plan. 

Door haar centrale ligging en grootte, tonen 
uiteraard veel Krottegemnaren interesse in de site. 
We geven alvast een tipje van de sluier.

Realisatie van een nieuw project
Voor de ontwikkeling van de site, doet het 
stadsbestuur beroep op private kandidaat-kopers 
om zich kandidaat te stellen om het projectgebied 
aan te kopen en er een nieuw project te realiseren. 

Zo moet het project er zeker al uitzien: een 
moderne, groene site waar wonen centraal 
staat. Dit in een mooi architecturaal jasje dat 
perfect past binnen de omgeving. Kandidaat-kopers 
moeten zich houden aan de voorwaarden die de 
stad oplegt. 

Een mix van functies
De belangrijkste functie op de site wordt wonen. 
De site kan een leuke, gezellige plek worden om 
te wonen in het hart van Krottegem. Daarnaast 
zijn gemeenschapsvoorzieningen op wijkniveau en 
beperkte functies zoals kleinhandel, kleinschalige 
kantoren en dienstverlening mogelijk. Geen grote 
winkelpanden dus, maar vooral kwaliteitsvolle 
wooneenheden voor gezinnen en enkele diensten.

De Spanjestraat krijgt bij de heraanleg een groene 
invulling, met de aanplant van wel meer dan 60 
nieuwe hoogstambomen. Die groene accenten 
moeten zeker ook sterk aanwezig zijn op de 
voormalige Damman-Croes site.  

In het verkoopdossier wordt voorzien dat er in 
totaal 30% van de totale site omgetoverd wordt 
tot groene ruimte. De helft daarvan wordt een 
aanééngesloten groene ruimte. Voor de liefhebbers 
van cijfers: dat wordt een mooi stukje groen van 
ongeveer 2700 m². Een belangrijk deel daarvan 
zal toegankelijk zijn voor het publiek. Je zal je dus 
doorheen de site, door de groene ruimte, kunnen 
verplaatsen. De resterende groene invulling die is 
voorzien in het plan, wordt verspreid in stukjes over 
de ganse site.

Verdere stappen
Voor de Stad is het belangrijk dat er een mix van 
functies komt die de leef- en beleefbaarheid van de 
site hoog houdt. Het wordt zeker een aantrekkelijk 
stadsproject, dat voor de ganse omgeving een 
meerwaarde zal betekenen. De verdere ontwikkeling 
van het gebied volgt nu bepaalde procedures.

In eerste instantie is er een oproep gedaan naar 
mogelijke kandidaat-kopers. Kandidaat-kopers 
dienen een selectiedossier en een visienota in. 
Deze fase is nu bezig. De ingediende dossiers 
worden vervolgens beoordeeld op de algemene 
voorwaarden. In het najaar van 2021 gaat een jury 
aan de slag met de verdere selectie. Meer nieuws 
volgt dus later dit jaar.
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Sounds of our Cities

Toen Dear Hunter begin 2020 vol enthousiasme 
van start ging op Krottegem in het kader van 
het project “Sounds of our Cities”, had niemand 
kunnen vermoeden dat Covid-19 er zo hard zou 
inhakken. Wellicht zag je toen ook de containers 
staan op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt van 
waaruit de kunstenaars zouden werken. De wens 
om in het najaar opnieuw te kunnen opstarten, 
bleek helaas ijdele hoop. 

In overleg met alle partners, de artiesten en 
Creative Europe is er nu een nieuw actieplan. De 
vele fysieke partnermeetings werden vervangen 
door online overleg en kennismaking. Toch blijft 
iedereen hoopvol om straks het project ook 
zichtbaar te maken op Krottegem. 

Zomerprogramma
Zo hoopt Dear Hunter tijdens de 
vakantiemaanden hun werk op Krottegem af te 
maken. De artiesten hopen om jouw wijk fysiek 
te kunnen bezoeken en er gedurende korte tijd 
te werken aan hun audiokunstproject. Tegen 
begin september moeten ze hun audiokunst 
klaar hebben om rond de herfstvakantie en in 
november dit terug te geven aan de buurt. 
Dit tweeluik, met start in Roeselare en 

slot in Sant Andreu (Barcelona) moet het 
sluitstuk worden van het project. Het is een 
volledig nieuwe manier om buurten in kaart 
te brengen. De typische oude cartografie 
wordt gecombineerd met de resultaten uit 
antropologisch onderzoek. 
Geluid gebruiken als kunstvorm? We zijn alvast 
heel benieuwd hoe audiokunst betekenis kan 
geven aan Krottegem en aan Sant Andreu!

Zin in meer informatie  
over dit project?  
Stuur je vraag naar gino.dehullu@roeselare.be.

 Aanspreekpunt 
voor handelaars
De Stad wil steeds tijdig, duidelijk en juist te 
communiceren over de werken. Niet enkel over 
de hinder, maar ook over mogelijke premies of 
specifieke vragen waar handelaars mee zitten. 
Daarom is er een bereikbaarheidsadviseur van 
de Stad, die het unieke aanspreekpunt is voor 
handelaars. Hij is veel aanwezig op het terrein, 
volgt de planning en werkt samen met de 
aannemers en stadsdiensten aan oplossingen 
voor eventuele problemen.
Voor de handelaars is bereikbaarheidsadviseur 
Frederique Monteiro het aanspreekpunt 
bij de Stad. Je kan hem steeds bereiken: 
openbaardomein@roeselare.be
051 26 21 99 |  0492 14 90 30



Nieuwe wandel –  
en looproute in Krottegem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de voorbije weken en maanden trokken steeds 
meer mensen hun loop- of wandelschoenen 
aan. Heel positief dat zoveel inwoners #VANRSL 
bewegen! De Stad wil nog een extra duwtje in 
de rug geven en voorziet een uitgebreid loop- 
en wandelnetwerk dat met wegwijzers wordt 
aangeduid. In totaal staan er meer dan  
80 loop- en wandelkilometers aangeduid in 
Roeselare en deelgemeenten. 
   
De Onze-Lieve-Vrouwemarkt vormt de start- en 
aankomstplaats van de loopomloop op Krottegem. 
De looproute slingert zich doorheen de wijk 
richting Batavia. Langsheen de oude kazerne in 
de Kalkenstraat bereik je het wandelpad langs de 
Krommebeek.  

Daarna volg je het pad tot aan het Krommebeekbos. 
Via de aanpalende wijken gaat de route naar TRAX en 
via het station en de Onze-Lieve-Vrouwekerk bereik je 
de aankomst. 

De afstand van de totale lus is 5,5 km. Lopen, 
wandelen, skeeleren, … je kiest zelf welk schoeisel je 
aantrekt. Veel plezier onderweg!

Benieuwd naar het volledige aanbod om onze 
inwoners #VANRSL aan het sporten te krijgen? 
Neem een kijkje op www.sport.roeselare.be!

Denk mee over de toekomst  
van Krottegem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de vorige krant kon je al lezen over de 
vernieuwde positieve dynamiek in Krottegem. De 
Stad stak samen met een aantal stadsmakers en 
UForce de koppen bijeen. Alle neuzen staan gericht 
op de toekomst van jouw wijk.

Hoe zou Krottegem er binnen 10 à 15 jaar uit kunnen 
en moeten zien? Er is een team aangesteld om de 
wijkbewoners en de verschillende organisaties die 
actief zijn in Krottegem te helpen om een ruimtelijke 
toekomstvisie voor hun wijk te ontwikkelen. 
 

Deze zomer gaat UForce aan de slag met de 
informatie die ze ondertussen al hebben verzameld 
door hun gesprekken met inwoners. Op 25 en 
26 september  zullen ze opnieuw twee dagen 
neerstrijken in Krottegem om verder te werken. Ze 
onderzoeken dan betekenisvolle plekken in de wijk 
en gaan met inwoners in dialoog over de mogelijke 
toekomstscenario’s voor Krottegem.

Zin om mee te werken? 
Contacteer dan het projectteam via 
krottegem.morgen@gmail.com 
of 0472 01 77 12 (Ksenia). 

Boomhut krijgt  
nieuwe plek 
In de vorige krant vertelden we dat er aan de  
Onze-Lieve-Vrouwemarkt een aantal maatregelen 
nodig waren om voor meer veiligheid voor kinderen 
te zorgen. Zo kwam er een versmalling door middel 
van paaltjes en markeringen. Voor de boomhut 
werd er een nieuwe plek gezocht op Krottegem. De 
materialen van de boomhut zullen een nieuw leven 
krijgen op de site Dumont-Wyckhuyze. De boomhut 
transformeert er in een octopus met speelelementen. 
Daarnaast komt er nog een veilig platform om op 
te spelen. Zo krijgt het pop-up speelplein aan de 
Koornstraat nog een extra boost. Klaar voor uren 
speelplezier!

Misschien zag jij ook al de blauwe 
bordjes op Krottegem?


