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Beste inwoner van Krottegem, 

Krottegem is een sterke wijk met straffe inwoners. Een Krottegemnaar weet 
wat hij of zij wil, is fier op z’n geschiedenis, voelt zich verbonden met de buurt 
en is een tikkeltje eigenzinnig. Sinds jaar en dag is Krottegem een wijk met een 
industrieel karakter en een bloeiend verenigingsleven. Ook vandaag staat de 
wijk voor een aantal uitdagingen. Veel inwoners staan paraat om hun steentje 
bij te dragen tot een nog warmere buurt.  

De huidige bestuursploeg van de stad sprak aan het begin van de legislatuur 
al de ambitie uit om volop in te zetten op Krottegem. De heraanleg van de 
Spanjestraat en de Ardooisesteenweg zullen voor een frisse aanblik van de wijk 
zorgen. De vroegere hoeve ’t Elsenhof wordt omgedoopt tot een groene oase 
waar jullie elkaar kunnen ontmoeten. En ook speelpleintjes voor de kleinste 
buurtbewoners worden aangepakt.   

Ook willen we de band tussen de wijk en het stadsbestuur versterken. Samen 
met de buurtbewoners bekeken we hoe we het overleg tussen henzelf, 
de verenigingen en de Stad kunnen vormgeven. Door de oprichting van 

onder andere wijkfora en wijkbabbels staan we samen aan het stuur. Elke 
Krottegemnaar telt, spreekt en doét ook mee!  

Een eerste burgerbegroting vond plaats in de wijken Groenpark-Meiboom in 
2021 en 2022. Bij een burgerbegroting mogen de buurtbewoners beslissen over 
de besteding van een vastgelegd stedelijk bedrag. Vandaag is jouw wijk aan 
de beurt: vanaf september 2022 wordt ook in Krottegem een burgerbegroting 
opgestart. Daarbij beslis jij als inwoner over de besteding van een deel van het 
budget van onze stad. Een som van 200.000 euro werd hiervoor vrijgemaakt. 
Jij krijgt als Krottegemnaar de kans om dit geld uit te geven aan dingen die jij 
belangrijk vindt. 

Uit eerder onderzoek weten we dat de Krottegemnaar wakker ligt van een 
gebrek aan groen in de omgeving, ontmoeting en verbinding. Daarom stellen 
wij deze thema’s voor als onderwerp van deze burgerbegroting. Hoe die 
concreet worden ingevuld, dat laten we aan jullie over. Jullie kennen de lokale 
behoeftes het best, toch? 

De burgerbegroting wil een stimulans zijn om je wijk eens op een andere 
manier te bekijken. Zijn er verbeteringen mogelijk? Kunnen sommige hoekjes 
verfraaid worden of anders worden ingevuld? Kunnen we het leven in de wijk 
nog aangenamer maken? Zijn er sociale of culturele initiatieven die jouw lokale 
gemeenschap en de contacten tussen de bewoners een duwtje kunnen geven?  

In deze krant vind je verschillende projectideeën die met de burgerbegroting  
gerealiseerd kunnen worden. Deze lijst is geen menukaart waaruit je moet 
kiezen, maar toont aan wel welke soort projecten mogelijk zijn. Dat zijn er  
heel wat.  

Laat je creativiteit de vrije loop, spreek en overtuig je buren, en dien een voorstel 
in. Wanneer je voorstel voldoende stemmen haalt, wordt het samen met de wijk 
en de Stad uitgevoerd.

Ik wens je veel leesgenot én inspiratie, 

Kris Declercq 
Burgemeester

Nieuws uit je buurt
augustus 2022
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€ 200.000 voor Krottegem
Jij beslist mee!

Krottegem is meer Dan De arDooisesteenweg

Bij Krottegem denken veel mensen aan de Ardooisesteenweg, maar eigenlijk 
reikt de wijk veel verder. Dat weten de mensen die er wonen maar al te goed. 

Op het kaartje zie je tot waar de wijk Krottegem zich uitstrekt. Het is een groot 
gebied dat zo’n 7.500 inwoners telt en geografisch in vier gedeeld wordt door 
de Mandellaan en de Ardooisesteenweg. Krottegem situeren we rond vier cen-
trale plaatsen: de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, het Munitieplein, de Bataviawijk en 
Ten Elsberge.

De spelregels van De burgerbegroting

Het concept van een burger begroting is Heel eenvouDig: 

• De Krottegemnaar beslist: de inwoners van Krottegem beslissen over 
een budget van 200.000 euro binnen de thema’s groen, ontmoeting 
en ver binding.

• projecten worden ingediend: iedereen kan projecten indienen – van 
buurtbewoners, sympathisanten tot verenigingen.

• De Krottegemnaar stemt: inwoners kunnen stemmen op hun favoriete 
projecten. De projecten met de meeste stemmen worden gerealiseerd  
in 2023 – 2024.

aan welKe spelregels moet een project volDoen?

1. In principe voer je als indiener het project zelf uit met ondersteuning van 
de Stad. Indien nodig kan de Stad ook een rol opnemen in de uitvoering, 
bijvoorbeeld bij ingrepen in de openbare ruimte.

2. Je idee moet uitgevoerd kunnen worden binnen het beschikbare budget.

3. Je idee moet binnen de stedelijke bevoegdheden vallen.

4. Je idee moet opgestart kunnen worden binnen één jaar na goedkeuring.

5. De Stad voert zelf ook heel wat acties uit. Om te voorkomen dat jouw idee 
een actie omvat die de Stad sowieso zal realiseren of die indruist tegen de 
beleidsplannen, bekijkt de Stad dat graag samen met jou. 

6. Je idee moet plaatsvinden op het grondgebied van Roeselare.

7. Je idee komt de inwoners van Krottegem ten goede en is toe gankelijk voor 
de buurtbewoners.

8. Je idee mag geen levensbeschouwelijk evenement, partijpolitieke activiteit 
of commercieel initiatief omvatten. 

een stem voor KinDeren en jongeren

Via de burgerbegroting luistert de Stad ook naar de wensen van de kinderen en 
jongeren. Krottegem moet een wijk zijn waar ook zij graag wonen en zichzelf 
kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk dat kinderen en jongeren hun stem laten 
horen. 

In deze burgerbegroting gaan we nog een stapje verder dan alleen in  spraak van 
de kinderen en jongeren. We willen niet enkel hun mening horen, maar hen ook 
actief betrekken bij de ontwikkeling van hun ideeën en projecten. Voor kinderen 
en jongeren wordt een aangepast aanbod voorzien.

traject KinDeren: samen met de geïnteresseerde scholen uit de wijk gaan 
we aan de slag met de leerlingen uit het basisonderwijs. 20.000 euro van het 
totaalbudget wordt gereserveerd voor de kinderen, zodat hun stem in dit traject 
niet verloren gaat. 

traject jongeren: ook voor jongeren voorzien we een aangepast aanbod 
voor 20.000 euro. Zo kunnen zij ook projecten bedenken en hun stem uit brengen. 
We zorgen voor verschillende ontmoetingsmomenten en voorzien begeleiding 
zodat projecten van jongeren een plek krijgen.  
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traject en planning

Tijdens het traject van de burgerbegroting  
kunnen de inwoners van Krottegem beslissen  
over de besteding van 200.000 euro in 6 stappen. 

Deze stappen be strijken een periode van twee  
jaar – van september 2022 tot september 2024.

In de eerste fase willen we de Krottegemnaars laten kennismaken met het 
project en hen stimuleren om op een andere manier naar de wijk te kijken. 
Zijn er verbeteringen mogelijk? Zijn er manieren om het leven in de wijk 
nog aangenamer te maken? Kunnen bepaalde hoekjes verfraaid worden of 
anders worden ingevuld? 

We organiseren verschillende caravansessies waarbij we met onze caravan 
zichtbaar door de wijk trekken om zoveel mogelijk mensen te inspireren en 
naar hun ideeën te vragen. Heb je een geweldig idee maar heb je de caravan 
gemist? Een idee posten kan ook op participatie.roeselare.be. Je kan er 

ook ideeën van andere buurtbewoners liken of bekijken. Een idee hoeft nog 
geen concreet project te zijn. Bovendien kunnen goede voorstellen van overal 
komen: om een idee te hebben moet je niet per se in Krottegem wonen.

Kan je wat inspiratie gebruiken? Bekijk dan snel eens de voorbeeldprojecten 
op de volgende pagina’s. 

resultaat van stap 1: 
zo veel mogelijk inwoners hebben kennis gemaakt met de burgerbegroting, 
werden geïnspireerd en hebben hun eerste ideeën kunnen meedelen.

In deze fase gaan we van ideeën naar concrete en uitvoerbare projecten. 
We bekijken welke ideeën we aan elkaar kunnen koppelen en welke nog 
versterkt kunnen worden. We organiseren één of meerdere sessies om de 
inwoners van de wijk hierin te begeleiden. 

Tijdens deze sessies bekijken we of er een draagvlak is in de wijk, hoe een 
project concreet vorm kan krijgen en waar het zich zal afspelen. We bekijken 
ook samen met experten van de Stad of het project technisch haalbaar is, en 
welk budget ervoor nodig is.

Iedereen kan een projectvoorstel indienen via de website van de burger-
begroting, maar je kan ook fysiek een voorstel indienen tijdens of na de sessies. 
Indienen doe je aan de hand van een aantal vragen. Zo is elk project voorstel 
helder geformuleerd en heeft het een duidelijke doelstelling en timing. Elk 
project dat in aanmerking komt, verschijnt online en kan door iedereen gezien 
worden. Zo kan je ook projecten van anderen liken, of erop reageren.

resultaat van stap 2: 
zo veel mogelijk inwoners hebben hun projectidee samen uitgewerkt. 

In deze stap toetst een jury van deskundigen van de Stad alle ingediende 
project voorstellen af aan de spelregels, en bekijken we of jouw voorstel 
financieel en praktisch haalbaar is. Elke indiener ontvangt feedback van de 
Stad en krijgt te horen of zijn idee voldoet, nog niet voldoet of zal geweigerd 
worden. We nemen contact met jou op en gaan in gesprek.

Voldoet jouw projectvoorstel nog niet? Dan krijg je nog voldoende tijd om 
het met ondersteuning van de Stad bij te schaven, waarna jouw voorstel 

een tweede keer langs de jury passeert. Uiteindelijk beslist het College van 
Burgemeester en Schepenen of jouw project binnen de burgerbegroting  
past. Alle goedgekeurde projectvoorstellen worden nadien door de Stad 
gebudgetteerd. 

resultaat van stap 3: 
alle projectvoorstellen zijn haalbaar en bevatten voldoende informatie. 

In stap 4 kan je op de projecten van jouw voorkeur stemmen. De projecten 
met de meeste stemmen worden geselecteerd tot het totaalbudget besteed 
is. Dit keer hebben enkel de volwassenen van Krottegem stemrecht. Dit 
wordt gecontroleerd via het rijksregisternummer. Stemmen kan zowel via  
de website als via een formulier dat vooraf verspreid zal worden.

Voor de kinderen en jongeren wordt een apart traject voorzien. 

resultaat van stap 4: 
alle projecten die in 2023 - 2024 via de burger begroting zullen uitgevoerd 
worden, zijn gekend.

Na de stemronde wordt elk geselecteerd project toegewezen aan een des-
kun dige van de Stad. Die werkt het projectvoorstel samen met de indiener(s) 
uit tot een werkbaar en uitvoerbaar geheel. Er worden samenwerkings-
overeenkomsten afgesloten met de personen of de verenigingen die het 
project zullen uitvoeren. We maken ook afspraken over het vooropgestelde 

project resultaat, de rollen en taakverdeling tussen indiener(s) en de Stad,  
de timing, de betaling, de rapportering en de communicatie.

resultaat van stap 5: 
de projecten zijn volledig uitgewerkt en er zijn afspraken gemaakt.

Jullie hebben een mooi idee bedacht dat duidelijk ook door de wijk-
bewoners werd gesmaakt. De projecten worden in 2023 - 2024 opgestart en 
afgewerkt waar mogelijk. 

Op de website vind je regelmatig updates over de stand van zaken van de 
verschillende projecten. Na realisatie van alle projecten zal een feestelijk slot 

worden georganiseerd, waar we kunnen terugkijken op het afgelegde traject 
en de mooie realisaties. 

resultaat van stap 6: 
jij en je buren plukken de vruchten van al dat mooie werk!

brainstorm in De caravan (september - oktober 2022)

van een iDee naar een project (november - december 2022)

controle van De projecten (januari – februari 2023)

stemmen maar! (maart 2023)

tijD voor actie (april – juni 2023)

projecten uitvoeren (zomer 2023 – zomer 2024)

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

stap 6

KlanKborDgroep: Het proces wordt mee opgevolgd en 
begeleid door een groep van geëngageerde buurt bewoners.  
Als klankbordgroep komen zij regelmatig samen om het  
project mee te ondersteunen en te trekken.

wil je graag aansluiten? 
Stuur dan een mail naar 

samenleven@roeselare.be.
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inspirerenDe projecten

Uit de vele trajecten en projecten die al plaatsvonden in Krottegem, weten 
we dat de Krottegemnaar nood heeft aan groen, ontmoeting en verbinding. 
We schuiven dan ook deze thema’s naar voren als onderwerp van de burger-
begroting in Krottegem. 

Nog wat inspiratie nodig? Hieronder vind je een aantal voorbeelden van leuke 
projecten. 

meer groen

Meer groen in je omgeving heeft alleen maar voordelen – van meer biodiversi-
teit, minder luchtvervuiling en gedempte geluidshinder tot verkoeling in de 
zomer. Bovendien geeft meer groen ook een boost aan je (mentale) gezondheid 
en de samenhang van de wijk. 

Wil jij meer inzetten op groen in de omliggende straten en pleinen? Dan kan je 
samen met je buren voor onderstaande ideeën kiezen. Heb je nog een ander 
leuk idee? Des te beter! 

plukgeluk  

Bewoners van Meiboom en Groenpark kunnen binnenkort hun eigen fruit, 
kruiden en bloemen plukken in het “Plukgeluk Groenpark”. De wijkbewoners 
houden zelf de grond netjes, ruimen werfvuil op en zaaien bloemen, kruiden en 
zaden. De buurt staat in voor het onderhoud, de Stad neemt drie keer per jaar 

het snoeiwerk op zich. In het park komen ook een bijenhotel, bomen, bloemen-
en fruitbakken.

bloembollen op het Heilig Kruisplein

In Beveren werden op vraag van de buurtbewoners bloembollen aangeplant 
op het Heilig Kruisplein. Ze zagen er een prachtig bloementapijt uit de grond 
schieten.

groene boomspiegels 

Heb je dichtbij een boom langs het voetpad of de straat staan? De kans is groot 
dat die een boomspiegel heeft: dat is een vak rondom de boomstam waardoor 
de boom makkelijker water kan opnemen. pimp dat stukje grond met extra 
groen of kleur. Zaai enkele bodembedekkers, zonnebloemen of eenjarige 
bloemen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

extra ideeën

• Plaatsen van straatslingers en hangmanden aan de gevels 
• Plaatsen van bloembakken aan iedere vensterbank
• Bloemenweide voor bijen 
• Creëren van een tiny forest
• Workshop bijenkastjes maken
• Regentonnen om geveltuintjes van water te voorzien
• Natuurlijke speelelementen 
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ontHarDen

De bodem en open ruimte spelen een belangrijke rol in het behoud van het 
ecologisch evenwicht. Wanneer een oppervlakte verhard wordt, gaan veel 
van die functies verloren. In het kader van klimaatverandering is ontharding 
waardevol, omdat het vele uitdagingen tegelijk aanpakt: een grotere bio-
diversiteit, een aangenamere leefomgeving, een koelere stad, een betere 
bodem en luchtkwaliteit en minder wateroverlast. 

vergroening en sociale ontmoetingsplaats creëren

Door extra bomen en picknickbanken te voorzien, kan je pleintjes een heuse 
opwaardering geven. Je maakt er meteen ook een leuke ontmoetingsplaats van. 

waterdoorlatende parkeerplaatsen 

Door parkeerplaatsen te voorzien van een waterdoorlatende verharding, kunnen 
gras en water opnieuw hun weg vinden tussen de verharding. 

extra ideeën

• Een plekje voorzien van meer groen
• Meer bomen in jouw straat 

boeren in De staD

Een gedeelde pluk- of moestuin met streekgebonden producten past perfect 
in het verhaal van korte, lokale en duurzame voedingsketens. Het is een ge-
zamenlijke onderneming voor én door de wijkbewoners, waarmee je boven dien 
extra groene ruimte creëert. Zo is er al een gedeelde moestuin in ’t Elsen hof  
aan Ten Elsberge en een compostproject ‘Kompostella’ aan de O.L.V.-Markt.

• Aanleggen van volkstuintjes
• Groepsaankoop plantgoed
• Organiseren van een (wekelijkse) lokaalmarkt
• Organiseren van een infosessie rond het onderhouden van een moestuin
• Aanplant van een voedselbos 



6

nog meer inspiratie

Delen van materiaal

Veel gereedschap hebben we maar een paar keer per jaar nodig. Het kan daar-
door interessant zijn om zo’n materiaal samen aan te kopen en te delen met de 
wijk. Denk maar aan tuingerei. Zo werd er in het Prinsenhof een werf container 
in het park geplaatst om dit gemeenschappelijke materiaal een plekje te geven. 
De buurtbewoners staan samen in voor een groene aankleding en onderhoud 
van de container.

organiseren van een repair café

Op een bepaalde locatie in de wijk vind je gereedschap en materiaal om allerlei 
mogelijke reparaties uit te voeren. Deskundige vrijwilligers helpen ter plaatse 
graag een handje. Zo geef je kleding, elektrische apparaten, speelgoed en 
fietsen samen een tweede leven.

openluchtcinema voor jong en oud 

Met budget van de burgerbegroting in Groenpark-Meiboom organiseert Chiro 
Romejo een openluchtcinema. Zo willen ze jong en oud samenbrengen in de 
wijk met een hapje, een drankje en een film. 

boekenruilkast 

Een boekenruilkast is een publieke kast waar buurtbewoners of passanten 
boeken of tijdschriften kunnen doneren en inruilen voor een ander exemplaar. 
Je vindt er al eentje op ’t Elsenhof. Een meter of peter uit de buurt houdt een 
oogje in het zeil. De kast kan gemaakt worden door handige buurtbewoners. 
De buurt kan er daarna eventueel nog een persoonlijke of artistieke touch 
aan toevoegen. Hetzelfde concept kan je trouwens ook met andere ruilbare 
goederen organiseren: zo is speelgoed ruilen een duurzame remedie tegen  
de verveling.

avontuurlijk wildspelen 

Kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en te ravotten, is goed voor hen! 
Avontuurlijk wildspelen kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zelf 
kampen bouwen of speeltuigen maken, spelen met natuurelementen, ... 

De babbelbank 

Vroeger zag je bij mooi weer op nagenoeg elke hoek van de straat mensen 
samen op een bankje zitten om gezellig te buurten met elkaar. Een cirkel-
vormige bank moedigt een babbel aan en kan mensen dichter bij elkaar 
brengen. 

Heb je even voor mij?

Kun je wat hulp gebruiken om de vuilniszakken buiten te zetten, de planten 
water geven, een brood mee te brengen of een babbeltje te slaan? Dan kan je 
een kaartje aan het raam hangen met de boodschap: ‘Heb je even voor mij?’  
Zo weet de buurt dat je wat hulp kunt gebruiken. 

buurtvitrine

Ook in jouw buurt kan een vitrine een handige tool zijn om berichten op te 
hangen en te delen met de buurt. Aankondigingen van het wijkcomité, vragen 
van buurtbewoners of verhalen uit de wijk: een buurtvitrine werkt efficiënt en 
verbindend.

ontdek de wereld in jouw wijk!  

Om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen, zou je ook een markt kunnen 
organiseren waarbij kijken, ruiken en proeven van de rijke internationale sfeer 
centraal staat. 

ideeënbus

We plaatsen een brievenbus waarin buren of buurtbewoners ideeën, 
boodschappen of wensen kunnen droppen.

extra ideeën:

• Groepsaankoop kerstlichten per straat of wijk om uit te hangen tijdens  
de kerstperiode

• Samen kinderopvang organiseren in de vakanties
• Huiswerkbegeleiding
• Graffiti workshop en graffitiwandeling 
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Do 8/09 Onze-Lieve-Vrouwemarkt 16 u. – 19 u. 

Zo 11/09 Batavia 11 u. – 15 u. 

woe 21/09 Pleintje Dumont-Wyckhuyse 15 u. – 17 u. 

Do 29/09 Pleintje Pater Pirestraat & Broeder Adolfstraat 18 u. – 20 u. 

woe 12/10 Pleintje JP Monseréstraat 16 u. – 18 u. 

Di 18/10 Pleintje Kardinaal Cardijnlaan & Ten Elsberge 18 u. – 20 u. 

Za 22/10 Munitieplein 10 u. – 12 u.

Zo Doe je mee 

caravansessies 

We hopen dat we je nu al warm kregen om jouw idee in te dienen! Wil je nog 
meer info of heb je wat vragen? In september en oktober trekken we met onze 
caravan #VANRSL door Krottegem. Dan staan we iedereen met vragen te woord 
en denken we samen na over ideeën voor de wijk. 

Je kan ons hier vinden:

Al je ideeën kan je ook delen op 
participatie.roeselare.be
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Mobiliteit in Krottegem
Zone 30 in Krottegem

Een zone 30 is een gebied waar je niet sneller mag rijden dan 30 kilometer 
per uur. Het wordt ingevoerd op plaatsen waar wonen belangrijker is dan het 
verkeer. Door traag te rijden, worden de straten veiliger en is het aangenamer. 
Bovendien heeft een zone 30 nog meer voordelen: er is minder lawaai, er zijn 
minder uitlaatgassen en fijn stof, het maakt samenleven makkelijker en 
zorgt dus voor meer gezelligheid! 

Vandaag geldt zone 30 al aan de schoolomgevingen, het busstation in de  
Jules Lagaelaan, de Ardooisesteenweg en Spanjestraat. We gaan hierover 
binnenkort graag in overleg met de buurt hoe we dit concreet kunnen vorm 
geven. 

Fietsen in De arDooisesteenweg

Het was even vervelend met de werken, maar geef toe: het resultaat mag er 
zijn! Met de heraanleg van de Ardooisesteenweg wou de Stad van deze straat 
een aantrekkelijke, groene toegangspoort maken met veel aandacht voor zacht 
verkeer. 

De Ardooisesteenweg wordt groener dankzij nieuwe comfortabele voetpaden, 
duurzame openbare ledverlichting, veel planten en 23 extra bomen. Je bent ook 
veiliger onderweg door de zone 30, het eenrichtingsverkeer richting station, 
een flink stuk fietsstraat en afgescheiden fietspaden.  

spanjestraat

In de Spanjestraat zijn de werken nog bezig. De staat van het wegdek wordt er 
verbeterd, de fiets- en verkeersveiligheid een pak verhoogd en er gaat aandacht 
naar meer groen. Voor wie het reeds aangelegde stuk al zag: het ziet er goed 
uit! Dit najaar wordt het stuk tussen de Jules Lagaelaan en Langebrugstraat 
nog aangepakt. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023. 

veilig naar scHool in De moZaïeK

Stad Roeselare investeert fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar 
schoolomgevingen. Alle schoolomgevingen krijgen een gelijkaardige make-
over. Zo herken je het meteen wanneer je een school nadert. 

Ook aan de Mozaïek kan het nog veiliger en werden er enkele nieuwe 
elementen geplaatst: 

• Groene aankondigingen met opschrift “schoolzone” op de weg. 
• Kleurrijke sierhekkens die een veilige afscheiding bieden met de rijweg. 

Ze brengen de voetgangers goed in beeld. 
• Een visueel verkeersplateau. 
• Een octopuspaal. 

Aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, ter hoogte van de schooltoegang, werd de 
oversteekplaats veiliger gemaakt. 

• Er werd een extra breed zebrapad (6 meter) aangebracht met een groene 
accentkleur. 

• Het voetpad aan de kant van de school kreeg een uitstulping. 
• Er is een verbinding voor voetgangers naar de grote parking. Om de veilig-

heid te waarborgen, werden er twee parkeerplaatsen op de Onze-Lieve-
Vrouwemarkt geschrapt. 

• Opvallende lichtzuilen met duurzame ledverlichting brengen de school-
toegang beter in beeld. De verlichting blijft uit tussen 22 u. en 6 u. Zo zijn ze 
niet storend voor de nachtrust van de omwonenden. 

weet jij wat een fietsstraat is?
De regels zijn héél eenvoudig: motorvoertuigen mogen  
de fietsers niet inhalen en de snelheid is er beperkt tot  
30 mk/uur. 
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Samen aan het stuur in Krottegem!
Een sterkere samenwerking tussen de 
buurt, verenigingen, organisaties en 
de Stad … dat hadden we voor ogen 
het voorbije jaar. Want samen staan 
we sterker. Als we de handen in elkaar 
slaan, maken we van Krottegem een 
groenere en nog gezelligere wijk! 

Om iedereen de kans te geven op de hoogte te zijn 
of betrokken te worden, werden er twee soorten 
buurtmomenten uitgewerkt: het wijkforum en de 
wijkbabbels. 

Het wijKForum

Het ‘Wijkforum’ kan je beschouwen als het 
journaal van Krottegem! Tijdens een presentatie 
kom je er te weten wat er allemaal gaande is in 
Krotte gem: welke acties lopen, welke projecten 
worden uitgewerkt, welke werken zullen doorgaan 
… Nadien bespreken we samen de aanpak van 
bepaalde initiatieven. 

Het Wijkforum gaat vier keer per jaar door en is er 
voor alle inwoners van Krottegem. 

Wil jij alles weten over het reilen en zeilen in Krotte-
gem? Hou dan onder staande data vrij in je agenda! 
Een uitnodiging valt zeker ook nog in de bus. 

- Dinsdag 27 september 2022 om 19 uur  
in TRAX (Traxweg 1, Roeselare)

- Dinsdag 29 november 2022 om 19 uur  
in TRAX (Traxweg 1, Roeselare)

De wijKbabbel 

Jong of oud, geboren en getogen Krottegemnaar 
of inwijkeling, … mensen spreken graag mensen. 
Daarom worden wijkbabbels georganiseerd. 

De wijk babbel is een begeleid gesprek met 
verschillende wijkbewoners waarin we samen 
kijken hoe er meer ontmoeting mogelijk is tussen 
mensen in de straat of buurt. 

Wil je andere wijkbewoners leren kennen? Wil 
je jouw ideeën uitwisselen over ontmoeting in 
jouw buurt? Of heb je een vraag voor de andere 
bewoners? Dan is de Wijkbabbel zeker iets voor jou! 

Een Wijkbabbel wordt op vraag georganiseerd. We 
gaan daarvoor op ver plaat sing of sluiten aan bij een 
bestaande samenkomst in de wijk. 

contacteer ons! 

Heb jij een onderwerp of idee dat je op de agenda 
van het Wijkforum wil zetten? Of heb je een leuk 
idee voor moment of plaats om een Wijkbabbel te 
organiseren? Laat het ons meteen weten!

Stuur een mailtje naar  
samenleven@roeselare.be of bel 
naar 051 26 24 64. Dan kijken we 

samen hoe we verder kunnen! 
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geZellig Kletsen 
op ’n gevelbanKje ...

Misschien heb je er al enkele gezien, gevel banken. 
Leuk gekleurde beugels in het groen, blauw of rood 
met een mooie plank erbovenop. Ideaal om even 
op uit te rusten of een babbeltje te slaan met een 
buur. 

Dit project van Stad Roeselare werd opgestart 
in 2018 en sindsdien zijn er al zo’n 78 bankjes 
geïnstalleerd. Maar liefst 23 van die bankjes hangen 
in Krottegem tegen de gevel. De bedoeling van  
de bankjes is om buren op de stoep opnieuw 
samen te brengen. Zo moedigen we gesprekken 
aan tussen mensen om elkaar wat beter te leren 
kennen, om de nabijheid tussen buren te vergroten 

en de stap om eventueel wat hulp te vragen te 
verkleinen.

Sam Cleiren woont in Krotte-
gem en heeft al sinds 2020 
een bankje aan zijn voorgevel 
hangen. 

“Ik zit wekelijks op  
mijn bankje samen  
met mijn overbuur en 
dichte buren. We zitten 
er graag na het werk 
met een pintje in de 
hand. Vroeger zaten  
we op de dorpel, maar 
een bankje is wel een 
stuk aangenamer om 
langer op te zitten”. 

Ook Serina Baert, sinds 2018 
trotse eigenaar van een bankje, 
is er regelmatig op terug 
te vinden. Maar ook andere 
mensen maken er dankbaar 
gebruik van. 

“Mijn plank laat ik  
altijd op de beugels 
liggen. Zo gebeurt 
het wel eens dat 
ook passanten eens 
plaatsnemen en een 
babbeltje doen op  
mijn bank. Altijd fijn  
om te zien.” 

Een gevelbankje kost €88 en vraag 
je aan via buurten.roeselare.be

Gevelbankjes, geveltuinen 
en Tuinrangers
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Dit buurtproject is gratis en vraag je 
aan via samenleven@roeselare.be 

noDig eens een tuinranger uit  
in je tuin

Wil je meer vlinders en vogels op bezoek? Zoek je 
nog een ideale boom voor je voortuin? Voel je het 
kriebelen om van je tuin een klimaatvriendelijk 
paradijsje te maken? Schakel dan gerust een 
Tuinranger in! 

Ze komen graag bij je langs voor tuinadvies op 
maat. Het is helemaal gratis, en je krijgt er nog  
een inspirerende safarikit bovenop. Hij of zij brengt 
zelf allerlei materiaal en een getraind oog mee.  
Het tuinadvies duurt ongeveer twee uur. In die tijd 
leer je hoe egels, salamanders of pimpelmeesjes 
naar jouw tuin kijken.

een vleugje groen 
met een geveltuin … 

Sinds de start van het buurtproject ‘tegeltuinen’ 
in 2017 werden er ongeveer een 300-tal huizen in 
Roeselare voorzien van een klimplant of border-
plant. 

Het bestaand reglement ‘tegeltuinen’ werd om-
gedoopt tot ‘geveltuinen’. Hét grote verschil is 
dat je bij een geveltuin over de hele lengte van 
je gevel tegels kan uitbreken, terwijl dat bij een 
tegeltuin slechts ééntje was. Meer tegels uitbreken, 
dat betekent ook meer planten en meer groen! 
Ze zorgen voor een vleugje groen aan jouw gevel 
en kunnen de hele straat opfleuren! Bovendien 
zijn ze goed voor insecten en vogels, zuiveren ze 
de stadslucht en zorgen ze ervoor dat de straten 
minder snel opwarmen. 

Overtuig je buren om mee te doen want wie 
samen met acht buren in het project stapt, krijgt 
van de Stad volledige ondersteuning bij de aanleg! 
We nemen de straattegels weg, zorgen voor de 
aankoop van de planten en helpen bij aanplanting. 

Advies van een tuinranger is gratis 
en vraag je aan via tuinrangers.be 
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Vereniging in de kijker:
Plussers Roeselare

vertel eens waar jullie vereniging voor staat? 

Binnen de werking ‘Plussers Roeselare’ (we zijn allemaal ouder dan 12 jaar), 
komen we samen met andere jongeren die gelovig zijn of zoekend zijn naar 
hun geloof. We organiseren momenten waar bezinning centraal staat, maar het 
organiseren van leuke activiteiten vinden we al even belangrijk. De meesten 
onder ons zijn christelijk georiënteerd, maar iedereen is welkom bij ons. Om 
direct een bewering te weerleggen: nee, we zitten helemaal niet de hele tijd 
met onze neus in de bijbel”.

Komen jullie vaak samen?

Eén keer per maand houden we een viering voor en door jongeren. Daar werken 
we actief aan mee en helpen met de voorbereiding. Op zaterdagavond komen we 
samen en doen we leuke activiteiten zoals bowlen en spelletjes spelen. Jaarlijks 
organiseren we een spaghettiavond en doen we een dag uitstap, bijvoorbeeld 
naar een pretpark. Tijdens de zomer gaan we ook een week op kamp. Tijdens zo’n 
kamp werken we rond een bepaald thema, spelen we spelletjes en organiseren 
we toffe activiteiten. Eigenlijk net zoals andere jongeren kampen, alleen sluiten 
we de avonden af met een bezinningsmoment. Met Plus Connection organiseren 
we ook dagen die in het teken staan van helpen. Zo hielpen we al mee in een 
dierenasiel en een rusthuis en ruimden we op in het Groenhovebos in Torhout. 

Op dit ogenblijk tellen we zo’n 25 leden en 10 begeleiders. Het is een fijne, 
hechte groep waar alle leeftijden met elkaar omgaan en deelnemen aan 
activiteiten. Iedereen is ook vrij om langs te komen wanneer het past. 

wat vinden jullie het fijnst? 

Het is fijn om in onze groep met zoveel mensen om te gaan. Ook via de 
organisatie IJD kunnen we deelnemen aan kampen van andere gewesten.  
Daar ontmoeten we heel wat jongeren die we anders nooit tegen zouden 
komen. Ook de wereldjongerendagen, een evenement dat om de drie jaar 
ergens in de wereld plaatsvindt, is ontzettend verrijkend. We ontdekken er 
andere culturen, mensen en verhalen. 

welke connectie hebben jullie met de buurt?

Ons lokaal is gevestigd in de Sint-Hubrechtstraat 31 en we zijn verbonden 
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, dus de connectie is wel sterk. Je vindt ons 
regelmatig op verschillende buurtinitiatieven en helpen mee bij de Krotte-
gemse Rommelmarkt, de Krottegemse kermis, de boomverhakseling en  
de Halloweentocht in de Bataviawijk. Dit jaar tekenen we ook present op  
100 jaar Batavia! 

ben jij een 12-plusser en heb je interesse? 
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de startactiviteit op zaterdag 17 september. 

Meer info via plussers.roeselare@gmail.com of de gelijknamige facebookpagina. Het lidgeld bedraagt €10 voor een werkingsjaar.
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Secretaris Arjan beaamt de woorden van zijn voorzitter. “Zelf ben ik in volle 
coronacrisis naar deze straat verhuisd en dus was het minder evident om alle 
buren goed te leren kennen. Tijdens onze twee evenementen heb ik met meer 
buren kennisgemaakt dan in de voorbije twee jaar. Daarvoor doen we het 
uiteindelijk.” 

De succesvolle organisaties smaken logischerwijs naar meer, bevestigt ook 
penningmeester Guy. “Hoe, wat of waar weten we nog niet, maar dit krijgt 
sowieso een vervolg. Als het allemaal kan en mag, lanceren we graag ook een 
kerst- of nieuwjaarsdrink.” 

interesse? contacteer: 

rudi bruneel 
Voorzitter
Broeder Adolfstraat 12 
rudi.bruneel@telenet.be

arjan Desante 
Secretaris
Broeder Adolfstraat 4 
arjandesante@gmail.com

Vliegende start voor 
Broeder Adolf Straatcomité
Roeselare is officieel een wijkcomité rijker. Voortaan zorgt 
het Broeder Adolf Straatcomité voor gesmaakte evene men
ten, dicht bij het Krommebeekbos. De eerste ervaringen zijn 
alvast uitermate positief. 

Voorzitter Rudi Bruneel (62), secretaris Arjan Desante (31) en penningmeester 
Guy Verbeke (39) zijn de initiatiefnemers achter het Broeder Adolf Straatcomité. 
Zij wonen allen in de doodlopende straat die grenst aan het Krommebeekbos. 

“Voor de coronacrisis werden er al wat zaken georganiseerd in de straat, maar 
een officieel comité was er niet. En door corona viel het noodgedwongen 
een beetje stil, zoals dat ongetwijfeld in andere wijken ook het geval was.”, 
legt voorzitter Rudi uit. “Nu zien we dat het enthousiasme heel groot is, want 
onze eerste evenementen waren een groot succes. Zo kregen we al meerdere 
aanvragen uit omringende straten om aan te sluiten. Op de ‘Dag van de Buren’ 
ontvingen we op het hoogtepunt een 60-tal mensen – meer mensen dan er in 
onze straat wonen - en ook op onze recente straatbarbecue tekende zowat de 
volledige straat present.”
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Een groene toekomst 
voor ’t Elsenhof 
Nabij dienstencentrum Ten Elsberge, langs de Kardinaal 
Cardijnlaan wordt op de site ’t Elsenhof gewerkt aan een 
centraal ontmoetingspunt voor de wijk met veel groen.  

Begin 2021 ging de oude hoeve ’t Elsenhof tegen de vlakte. De sloop was 
onvermijdelijk want de hoeve was in zo’n slechte staat dat de veiligheid echt in 
het gedrang kwam. Samen met de buurt werd bekeken hoe de site een nieuwe 
invulling kon krijgen. 

Tijdens het uitschetsen van het voorontwerp werd door de architecten reke ning 
gehouden met alle input van de buurtbewoners. Centraal in het ontwerpplan 
staan een pavil joen voor de buurt, een berging voor de moestuiniers van  
’t Elsenhof en een petanque plein. De bestaande moestuin blijft er liggen en 
de poel wordt zelfs uitgebreid. Op die manier is het groene karakter van de site 
verzekerd. Er worden ook meerdere toegangen voorzien.

Maar dat is niet alles. De groene site wordt als het ware verlengd door het 
speelpleintje aan de Kardinaal Cardijnlaan om te toveren tot een fruitboom-
gaard. De kindjes uit de buurt zullen er wel kunnen blijven ravotten met 
natuurlijke speelelementen zoals een wilgentunnel en wilgenhut. 

Ook het voorontwerp werd afgetoetst bij de buurtbewoners in maart 2022. 
Hoewel het ontwerp zeer positief onthaald werd, gaven de aanwezigen nog 
enkele aandachtspuntjes mee om het ontwerp te verfijnen. Zo staat nu al vast 
dat de poel zal worden omgeven met kastanjepaaltjes en de wilgenhut een 
andere plaats krijgt in de boomgaard. 

Andere ideeën worden meegenomen in het definitieve ontwerp, dat later dit 
jaar wordt bekend gemaakt. 

De werken gaan wellicht van start in het late najaar van 2022 en zouden tegen 
de zomer van 2023 voltooid moeten zijn. Gezien de stijgende marktprijzen een 
invloed hebben op de aankoop van bouwmaterialen en de uit te voeren werken, 
wordt alles op dit moment wel eerst verder budgettair afgetoetst. 
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Noordelijke 
stationsomgeving
Genepen tussen de spoorweg, de Koning Leopold IIIlaan  
en de Beversesteenweg bevindt zich de noordelijke stations
omgeving, een unieke plek in Roeselare. Vanouds vormde 
het gebied een scherpe grens tussen Krottegem en het 
stadscentrum. 

Door de uitbouw van de site Trax en de ontwikkeling van de stationsomgeving 
heeft deze omgeving aan invloed gewonnen, maar heel wat plaatsen liggen er 
nog verlaten bij. Geleidelijk aan worden de industrie en de spoorwegdiensten 
afgebouwd, waardoor percelen niet gebruikt worden. Dit vraagt om een 
duidelijke toekomstvisie. 

De uitdaging voor dat gebied is om verbindingen te leggen tussen de 
stationsomgeving en de omliggende wijken en zones. Zo moet de stations-
omgeving een levendige, multifunctionele plek worden waar wonen, werken 
en ontspannen elkaar versterken. Maar het station en omgeving moeten 
bovendien opnieuw de schakel worden die verbindt, infrastructuren overbrugt 
en die mensen, functies en ontwikkelingen samenbrengt. Dit zal zorgen voor 
een nieuwe dynamiek om het gebied naar een hoger niveau te tillen.
 
Na een selectieprocedure, werd begin juli door de Stad beslist om in zee te gaan 
met het consortium De Zwarte Hond-Delva-Rebel. In het najaar starten zij met 
het uitwerken van een hernieuwde visie voor deze site. 

De Mandel 
bouwt 
Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Mandellaan 
worden door de sociale huisvestingsmaatschappij  
De Mandel drie woonvolumes voorzien met in totaal  
48 appartementen. 

De werken gaan normaal gezien van start in het najaar van 2022 en worden 
afgestemd met de werken die de Stad Roeselare uitvoert in de Ardooise steen-
weg. Op het dak van de ondergrondse parkeergarage wordt een openbare 
groenzone voorzien. Het perceel op de hoek van de Ardooise steenweg en de 
Koornstraat is geen eigendom van De Mandel en blijft voorlopig groenzone. 
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100 jaar Batavia
Wijk Batavia zet dit jaar haar verjaardagskroontje op, want 
ze viert haar 100jarig jubileum.  Batavia maakt deel uit van 
Krottegem en ligt net buiten de kleine ring van Roeselare. 
Met een feest en tentoonstelling zet de wijk het ontstaan  
en haar geschiedenis helemaal in de spotlights! Duik je  
mee het verleden in? 

De wijk Batavia kwam er een stuk later dan oorspronkelijk verwacht. Hoewel de 
plannen om de buurt uit te bouwen al dateren van eind 19de eeuw, werden de 
eerste straten en woningen pas aangelegd in 1919, 1920 en 1922. 

Rond 1880 mislukten vele oogsten. Daardoor gingen boeren op zoek naar 
voedsel en geld om hun gezinnen te onderhouden. Die zoektocht leidde vele 
onder hen naar de steden waar ze ook bleven wonen. Daar waren de mooie, 
grote huizen al ingenomen door bedrijven of rijkere mensen, en was er voor 
hen enkel nog ruimte in de kleine huisjes binnen de stadsring. Deze arbeiders 
werkten in slechte omstandigheden en ook hun leefomgeving was heel vaak 
precair. Ze leefden dicht op elkaar in kleine, oude en vaak slecht onderhouden 
woningen waar regelmatig ziektes uitbraken. 

Deze moeilijke menselijke situatie was ook nefast voor de economie. Daarom 
ging men op zoek naar mogelijkheden om die woongemeenschappen te ver-
leggen buiten de stadsring en anders in te vullen. Enkele daarvoor aan gestelde 
architecten, waaronder Roeselaars stadsarchitect Raphaël Verwilghen, kwamen 
uit op ‘tuinwijken’. Een concept dat in Engeland al werd toegepast. Het idee 
kwam in Roeselare pas echt van de grond na de eerste wereldoorlog. 

Eerst en vooral waren de verhuurders van de woningen helemaal niet enthou-
siast voor de plannen. Verder huur vragen was goedkoper dan renoveren of 
een nieuwe woning zetten. Toen begon de oorlog en moesten de Roese lare-
naars in het najaar van 1917 noodgedwongen vertrekken uit hun stad. Het 
aantal inwoners daalde van 22.000 naar zo’n 250! Door plundering en bezetting 
werden zo’n 3.300 huizen tijdens de oorlog verwoest, waarvan 2.500 niet meer 
te renoveren waren en afgebroken werden. 

Na de oorlog moest de stad helemaal terug opgebouwd worden. Maar liefst 
70% van de woningen was onbewoonbaar en de uitgeweken Roeselarenaars 
kwamen sneller terug dan verwacht. De nood aan nieuwe woningen was 
dus groot. Om de economie opnieuw aan te zwengelen en de uitgeweken 
Roeselarenaars terug aan te trekken, was het belangrijk om nieuwe, mooie 
huizen te bouwen en aan te bieden. Roeselare werd eruit gekozen om het 
concept ‘tuinwijk’ uit te werken. 

Roeselare was aangesloten op de belangrijkste toegangswegen en lag dicht 
bij de industrie. Om die reden werd de stad gekozen om een tuinwijk aan 
te leggen. Bovendien waren de straten, het kanaal en de spoorwegen intact 
gebleven tijdens de oorlog, waardoor het makkelijk was om grondstoffen te 
vervoeren. Verder woonde architect Verwilghen, groot enthousiasteling van het 
project, zelf ook in Roeselare en was hij diensthoofd van de Bouwdienst van de 
Dienst Verwoeste Gewesten. 

een tuinwijK, Zeg je? 

Heel typisch voor een tuinwijk is dat het aangesloten is op toegangswegen en 
dicht bij de industrie gelegen is. Zo konden de arbeiders te voet naar het werk. 
Ook ging veel aandacht naar groen en werden er voortuinen en kleine pleintjes 
aangelegd. Langs de Batavialaan liggen er zo’n tweetal. De huizen werden zo 
gebouwd dat je het gevoel had dat de straat even stopt. Zo wou men kleinere 
woongemeenschappen vormen, binnen de grotere ‘straatgemeenschap’. Dat 
werd nog versterkt door tal van tussenstraatjes en doorgangetjes tussen de 
huizengroepen. Daarvan is er ééntje overgebleven van de Batavialaan naar de 
Schellebellestraat. 

De tuinwijk beslaat slechts enkele straten in de Bataviawijk: de Batavialaan, 
Wichelenstraat, Geelstraat, Schellebellestraat en Lierstraat. De straten zijn 
genoemd naar de steden en gemeenten waarnaar de Roeselarenaars gevlucht 
waren tijdens de wereldoorlog. 

De tanD Des tijDs 

De huizen in de Batavialaan zelf zien er intussen helemaal anders uit, er werden 
doorheen de jaren tal van woningen bijgebouwd waar het principe van de 
tuinwijk niet meer werd toegepast … maar sommige dingen doorstaan wel de 
tand des tijds. 

De voortuintjes in de Batavialaan, met de bedoeling om de woongemeen-
schappen met elkaar te verbinden, bewijzen tot vandaag hun nut. Kinderen 
kunnen spelen op de toestellen op het pleintje en het is de ideale ontmoetings-
plek voor Dag van de Buren, een BBQ, boekenmarkt, Halloween tocht, nieuw-
jaars receptie … noem maar op. De drijvende kracht is hier het sterke wijkcomité. 

100 jaar op 11 september! 

Op 11 september viert de wijk haar 100-jarig bestaan en iedereen is welkom om 
mee te vieren. Om 11 uur start de receptie voor de buurt en om 14 uur gaat het 
echte feest van start. Om de 20 minuten kan je aansluiten voor een begeleide 
wandeling doorheen de wijk. Je bezoekt verschillende locaties, staat stil bij oude 
foto’s en alles wordt opgeluisterd met kunst, theater en muziek. De kleintjes 
onder ons gaan op zoek naar de Bataviaantjes. 

De wandeling eindigt ter hoogte van de Lierstraat 45 met een tentoonstelling. 
Je komt er alles te weten over de geschiedenis van Batavia en haar bewoners. 
Gezellig napraten kan op het pleintje in de Batavialaan met een drankje en 
hapje of je waagt je aan danspasjes uit de jaren ‘20. 

Deze mooie realisatie is een samenwerking tussen: wijkcomité Batavia, 
Spanjeschool, vzw De Wekker, verschillende muziekgroepen en toneelspelers, 
het Roeselaars stadsarchief en VZW Paspartoe. 

vier met ons mee

Zondag 11 september 2022:
- 14 u. - 18 u. gratis begeleide wandeling en expo 
- 18 u. feest op het pleintje

Tijdens de volgende twee weekends (17, 18, 24 en 25 september) kan je de expo 
bezoeken tussen 16 u. tot 18 u.  

wist-je-datje

De naam Batavia stamt uit de 16de eeuw, toen Vlaanderen nog bezet 
was door de Nederlanders. De wijk, toen nog een gehucht met een kapel, 
droeg de naam Batavia al. Het was een eerbetoon aan Koning Willem I 
en zijn kolonie Nederlands-Indië, waarvan Batavia de hoofdstad was. Ook 
een café op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Mandellaan kreeg 
de naam Batavia. Het café bestond al in 1826, toen Vlaanderen na de Slag 
bij Waterloo opnieuw in Nederlandse handen viel. 

De oude foto’s van Batavia komen uit de collectie van het stadsarchief.
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Energiewijk Krottegem
Samen laten we het energieverbruik – en dus ook de factuur – dalen!

Wonen in een warme, comfortabele 
woning wordt minder en minder 
vanzelf sprekend. De stijgende energie
prijzen bezorgen heel wat mensen 
kopzorgen. Voor anderen vormen 
ze de aanleiding om hun huis (nog 
meer) te renoveren en in te zetten op 
zonnepanelen en warmtepompen. 
Maar heel wat mensen renoveren niet. 
De belangrijkste redenen daarvoor zijn 
een gebrek aan kennis, tijd en geld. 

Samen met heel wat partners wil Stad Roeselare het energieverbruik in onze stad helpen vermin deren. 
Uit bezorgdheid voor de inwoners én voor het klimaat.

Door wijkgericht te werken, kunnen we meer op maat van de inwoners van de wijk werken én de kosten van 
renovaties drukken. Daarom hebben we voor 2022-2023 een uniek én tijdelijk renovatieaanbod klaarstaan 
voor Krottegem. We voorzien informatiesessies rond het thema energie en renovatie, gratis intensieve 
renovatie begeleiding én extra financiering via premies.

is Dit iets voor jou? 

Heb je maar een heel beperkt budget en wil je dit zo gericht mogelijk inzetten om je energiefactuur te 
verlagen? Ben je van plan te renoveren maar weet je niet hoe te beginnen? Heb je net een nieuwe woning 
gekocht en wil je deze grondig verbouwen op korte termijn? Blijft het bij renovatieplannen en is de uit-
voering al dikwijls uitgesteld? Zie je het bos door de bomen niet meer bij de zoektocht naar aannemers? 

Dan is ons aanbod zeker iets voor jou! 

inFosessies ronD renovatie en energie 

Stip deze alvast aan in je agenda! 

• ‘energie besparen zonder kosten’, specifiek voor mensen zonder renovatiebudget.
Dinsdag 20 september 2022 l 8.30 u. l RSL op Post, Brugsesteenweg 44 
Inschrijven kan via welzijnswijzer.roeselare.be > Activiteitenkalender

• ‘opstart energiewijk Krottegem’, infosessie over de thermofoto’s, energiescans en de renovatiebegeleiding.
Donderdag 13 oktober 2022 l 19 u. l De Kiem, Sint-Hubrechtsstraat 31 
Inschrijven kan via www.klimaatswitch.be > Evenementen 

renovatiebegeleiDing van a tot Z

Eind vorig jaar werd door het Energiehuis een thermografische gevelscan uitgevoerd bij alle woningen van 
Krottegem. Via zo’n unieke warmtefoto van jouw gevel is het energie verlies via muren, buitenschrijnwerk, 
rolluikkasten, … zichtbaar.  

Om ook iets aan dat warmteverlies te kunnen doen én ook op andere vlakken energie te besparen, biedt 
VZW Renoseec gratis renovatiebegeleiding aan in Krottegem.  

Deze renovatiebegeleiding gebeurt op jouw maat, zowel voor kleinere renovatie maatregelen als voor diep-
gaande renovaties. De begeleiding start bij een reno vatiescan van het huis, gaat over in begeleiding bij het 
opvragen van offertes en controle bij de uitvoering van de werken, en eindigt bij het helpen aanvragen van 
de premies. De volledige opvolging van begin tot eind gebeurt door één aanspreekpunt die jouw dossier 
door en door kent.

Financiële steun

Voor velen is het ook financieel niet (onmiddellijk) haalbaar om te renoveren. Voor hen zijn er onze nieuwe 
woonpremies. 

• Wie moeite heeft om facturen van renovaties te betalen, krijgt via Stad Roeselare zijn vlaamse premie 
voorgefinancierd. Dit is uniek in Vlaanderen! 

• Ook voor verhuurders is er een extra financiële impuls. Naast de praktische beslommeringen, brengt  
een energetische renovatie vaak weinig op. Nochtans maakt een renovatie een groot verschil uit voor 
huurders, zowel in comfort als in energiefactuur. 

interesse in de andere infosessies? 
Contacteer ons via energiewijken@roeselare.be of raadpleeg www.klimaatswitch.be/
energiewijken.

interesse? 
Kom zeker af naar het infomoment op 13 oktober in De Kiem (zie hier boven) of stuur een mailtje naar 
energiewijken@roeselare.be 

wil je meer informatie? 
Contacteer dan zeker de Dienst wonen per mail naar wonen@roeselare.be of telefonisch op 
051 26 22 60. Samen met jou wordt voor jouw specifieke situatie bekeken wat de verschillende 
mogelijkheden zijn! 

Energiewijk
#VANRSL

www.klimaatswitch.be

‘t is schoon 
wat we samen 
doen voor onze 
toekomst 

Wat verandert er 
in jouw huis?
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Buurtcomposteerproject Kompostella
Op de OnzeLieveVrouwemarkt vind je sinds september 
vorig jaar het buurtcomposteerproject Kompostella. 
Bewoners uit de omliggende straten verzamelen hun 
groen en keukenafval en brengen dit op vaste tijdstippen 
naar de compostbakken. In totaal staan er zo’n drietal 
grote compostbakken waar de resten worden verwerkt 
tot compost. Het project bestaat uit een ploeg van 
zes enthousiaste vrijwilligers en zo’n 40 deelnemende 
buurtbewoners die hun emmertje komen ledigen.

wil je graag wat meer info of wil je deelnemen?
Neem contact op met Marc Deseyn: 
deseynmarc@gmail.com - 0475 36 00 61
Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. 
Kompostella kan je ook volgen via hun gelijknamige facebookpagina.

Soms moet je niet (ver) zoeken … 
Met de sloop van het voorste deel van 
de oude voetbal kantine in het voor
uitzicht, werd nagedacht hoe die vrij
gekomen ruimte in de Bruanestraat 
tijdelijk gebruikt kon worden door de 
buurtbewoners. Misschien konden 
we het geheel wel wat verfraaien met 
graffiti of streetart? 

Die zoektocht bleek niet nodig. Tijdens de sloop 
had het gebouw immers een verrassing in petto! 
De muurschildering die werd prijsgegeven, is van 
niemand minder dan Roeselaars kunstschilder 
Roger Noyez en kan nu door iedereen bewonderd 
worden. Het werk is niet gesigneerd, maar de 
vereniging Erfgoed Emiel Ramoudt stelt dat het 
wel degelijk Noyez zijn werk is. 

In juni werd aan de inwoners van de Bruanestraat 
gevraagd welke leuke, tijdelijke invulling dit hoekje 
nog kan krijgen. Daaruit bleek dat wat extra groen 
en het installeren van een krijtmuur voor kinderen 
wel fijn zouden zijn. Artistieke inspiratie hoeven ze 
alvast niet ver te zoeken… 

In het najaar wordt hier werk van gemaakt. 
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