
Wijkforum Krottegem 
25/04/2022



1. Dialoogmodel Krottegem
2. Burgerbegroting Krottegem
3. Heraanleg Spanjestraat
4. Heraanleg Ardooisesteenweg
5. Jules Lagaelaan
6. Zone 30
7. Schoolveilige omgeving
8. Damman Croes
9. Cichorei Ast
10. Kanaal Roeselare – Leie
11. Plein Appelaar – Perelaarstraat
12. Krommebeekbos
13. Speelruimtebeleidsplan
14. ‘t Elzenhof
15. Tijdelijke invulling Bruanestraat
16. Bevrijding Roeselare WOII
17. Sounds of our cities

Idee Uitwerking Uitvoering Afgerond 

Projecten Krottegem 



Dialoogmodel 
Krottegem 

Wat: Onder begeleiding van de externe 
partner UForce wordt onderzocht en 
uitgetest hoe dialoog in de wijk 
Krottegem moet vormgegeven worden.

Stavaza: wijkbabbels uitgetest 25/03 –
26/03 + vervolg wijkdialoog 26/03

Eerste wijkforum uittesten 25/04

Next: Opleveren bevindingen en rapport 
door UForce – verderzetten 
dialoogmodel

2018

2019-2020

2021 - 2022



Heraanleg
Spanjestraat

2018

2019 - 2020

2021 - 2022

2023

Wat: heraanleg van de straat in functie van 
verbetering van de staat van het wegdek, 
het verhogen van fiets- en verkeersveiligheid 
en waar mogelijk het vergroenen van het 
publiek domein. 

Stavaza: momenteel rioleringswerken tussen 
de Koornstraat en Mandellaan.

Next: voorjaar 2023 einde werken 



Heraanleg
Ardooisesteenweg

Wat: de herinrichting en opwaardering 
van de Ardooisesteenweg tussen station 
en Mandellaan volgens het STOEP-
principe. 

Stavaza:
• Rioleringswerken tussen 

Spinnerstraat en station afgerond. 

• Momenteel rioleringswerken 
tussen de Spinnerstraat en 
Carrefour

Next: najaar 2022 afronding werken 

2018

2019 - 2020

2021 - 2022

2022



Jules Lagaelaan

Wat: een tijdelijke proefopstelling voor de 
doorgang van gemotoriseerd verkeer vanaf 
de Jules Lagaelaan via het busstation binnen 
bepaalde tijdsvensters. 

+ rioleringswerken Jules Lagaelaan

Stavaza: 

- Sinds 4 april proefopstelling geopend 

- Sinds 18 april rioleringswerken – 6 tot 7 
weken werken

Next: 

- December 2022 evaluatie van de 
proefopstelling  

2018

2019 - 2020

2021 - 2022

2022



Zone 30

Wat: invoeren van zone 30 in Krottegem binnen 
de kleine ring (Mandellaan als grens).

Stavaza:

- Ardooisesteenweg + Spanjestraat worden zone 
30

- De andere straten binnen de kleine ring zullen 
daaropvolgend aangepakt worden

Next: aanvragen voor woongebieden buiten de 
kleine ring kunnen, mits aantonen van een 
draagvlak, aangevraagd worden bij de Stad.

Vanaf 2023 wordt een mobiliteits- en 
circulatieplan/studie uitgewerkt binnen de kleine 
ring.

2018



Schoolveilige 
omgeving 

Wat: schoolomgevingen optimaliseren in 
functie van verkeersveiligheid

Stavaza: in volgende schoolomgevingen 
werd dit reeds gerealiseerd

- Broederschool

- De Plataan

- De Spanjeschool 

Next: invoering schoolveilige omgeving 
aan de OLV Markt juni – september 2022

2018

2022



Damman Croes
Wat: de verkoop van de voormalige bibliotheek, woningen en
werkhuizen tot realisatie van een binnenstedelijk woonproject.

Stavaza: 

• Verkoopdossier werd opgemaakt

• In de selectiefase werden een aantal kandidaturen ingediend

• Één van de partijen werd aangeduid als de voorkeurbieder –
waarmee de onderhandelingen lopende zijn

Next: 

2018

2019 - 2022



Cichorei Ast 

Wat: de eigenaar van de Cichorei Ast heeft in 
samenwerking met de stad een ontwerpbureau 
aangesteld om een herbestemmingsonderzoek 
uit te voeren om te onderzoeken hoe dit pand 
als historisch erfgoed een nieuwe invulling kan 
krijgen.

Stavaza:

De site met de verschillende conceptvoorstellen 
werd op de markt gezet door het studiebureau

Next: timing onduidelijk gezien Stad geen 
eigenaar

2018

2022



Kanaal Roeselare 
- Leie

Wat: grootschalig project omtrent de 
opwaardering van van het kanaal Roeselare 
– Leie (verdiepen kanaal aan de kop van de 
vaart, vernieuwing kaaimuren,…).

Stavaza:  Samen met de Vlaamse Waterweg
wordt het traject verder voorbereid

Next: te bekijken of er koppeling kan
gemaakt worden met de invulling aan de 
kop van de vaart

2018

2020 - 2024

2030



Plein Appelaar –
Perelaarstraat 

Wat: Heraanleg en aan plant van het 
plein

Stavaza:

Aanleg werd uitgevoerd in 2021

Next:

Mogelijkheden tot natuureducatie in 
samenwerking met de school (vb. 
nestkastjes hangen, insectenhotel,…)

2018

2019 -2020

2021



Krommebeekbos

Wat: ontwikkelen van een stadsrandbos 

Stavaza: 

- Aanplanten en inrichting nieuwe bospercelen 
gerealiseerd

- Plantactie geboortebos in november 2021

Next: infrastructuurwerken in Krommebeekbos
najaar 2022 om toegankelijkheid en beleving te 
versterken (poelen, wegen, fietspaden,…) 

2018

2018

2021 – 2022 

2025



Speelruimtebeleidsplan 

Wat: als kindvriendelijke stad wordt in een 
aantal buurten een speelruimteplan opgemaakt 
waaronder ook in Krottegem. Doel: advies om 
nieuwe plekken te creëren en bestaande 
plekken te versterken. 

Stavaza: 

- Participatief traject met kinderen van De 
Mozaïek najaar 2021

- Bevraging van de wijk januari – februari 2022

- Bevraging van jongeren en kinderen februari 
– maart 2022

Next: September 2022 resultaten bekend 

2018

2019 – 2021 

2021 - 2022

2022



‘t Elzenhof
Wat: ontwikkelen van de site tot een biodiverse
groenzone met speelprikkels en centraal 
ontmoetingspunt voor de buurt (paviljoen). 

Stavaza: 

- De buurt werd bevraagd over de toekomstige 
invulling voorjaar 2021

- Voorontwerp werd voorgesteld aan de buurt 
infomoment maart 2022

Next:

- Bijsturing voorontwerp na infomoment en 
goedkeuring CBS

- Opmaak definitief ontwerp 

- Uitvoering werken najaar 2022 tot voorjaar 2023

2018

2019 - 2022

2022 - 2023

2023



Pleinefiche OLV-Markt
Wat: Met de pleinenfiches wenst de Stad Roeselare, 
per openbaar plein waar evenementen kunnen 
georganiseerd worden, een duidelijk overzicht mee te 
delen aan potentiële organisatoren van evenementen 
en andere betrokkenen (buurtbewoners) over wat de 
mogelijkheden zijn per plein om evenementen te 
organiseren.

Stavaza: Goedkeuring pleinenfiche OLV-markt maart 
2022

Next:

Evalueren modaliteiten van de pleinenfiche na één 
jaar gebruik

2021

2021 - 2022

2022 

2022



Tijdelijke invulling 
Bruanestraat

Wat: De oude kantine in de Bruanestraat
wordt gesloopt. Er wordt een tijdelijke 
creatieve invulling aan gegeven met 
graffiti, boombakken, bankjes... 

Stavaza: 

- Sloop eind april 2022 (enkel voorste 
gedeelte)

- Graffitimuur – ideeën?

Next: 

Zomer van 2023 of later sloop van 
volledige gebouw

2021

2022

2022

2022



Bevrijding 
Roeselare WOII

Wat: Bevrijding van Vlaanderen WOII en 
het verhaal van de Poolse 1e

pantserdivisie in beeld brengen via 
tentoonstelling in de bunker

Stavaza: in samenwerking met Polen en 
experten wordt de tentoonstelling 
inhoudelijk verder voorbereid 

Next: nieuwe vzw opgericht voor de 
uitbating van de tentoonstelling

Opening 2023

2018

2019 -2022

2022 - 2023

2023



Sounds of our cities

Wat: socio-antropologische mapping van het 
krachtgebied Krottegem en Sant-Andreu in Barcelona. 
Op basis hiervan gingen audiokunstenaars aan de slag 
om nieuw creatief werk te leveren. 

Stavaza: 

- Dear Hunter verbleven 2 maanden in een container 
op de OLV markt 2021 – resultaat: echografie van 
Krottegem

- Tentoonstelling van de audiokunstenaars in de oude 
bib oktober 2021

Next: 

De kaart van Dear Hunter gebruiken als instrument om 
verandering teweeg te brengen en veranderingen in 
kaart te brengen 

2018

2020 - 2021

2021



Burgerbegroting 
Krottegem 

Wat: methodiek volgens 3 principes

1. De inwoners van Krottegem 
beslissen over een stedelijk budget 
van 200.000 euro

2. De inwoners van Krottegem dienen 
zelf projecten in

3. De inwoners van Krottegem kiezen 
welke projecten worden uitgevoerd

Stavaza:

• Interne voorbereidingen

• Oproep klankbordgroep

Next:

• Afstemming klankbordgroep

• Opstart september 2022

2018

2021 – 2022 

2022 - 2023

2024


