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Wijkforum 
Achtergrond en doelstelling

KROTTEGEM



Achtergrond
Hoe kunnen we komen tot 
samenwerking tussen bestuur, 
stedelijke experten, burgers en 
verenigingen

• Veel inspanningen door stad en 
burgers, maar niemand heeft overzicht

• Veel bevraging door de stad, maar 
geen duidelijkheid wat gebeurt met de 
input

• Veel informatie, maar weinig dialoog 
in twee richtingen

• Veel diversiteit, maar hoe te bereiken?  

• Veel goesting, maar de tijd is beperkt

• …. 



Oplossing? 
Wijkoverlegmodel met drie duidelijke doelstellingen en drie bouwstenen 

INCLUSIEF EN GERICHT OP 
ONTMOETING

WIJKBABBEL

Ad hoc, laagdrempelig, gesprek over 
(samen)leven in de wijk, 
doelgroep/buurtgericht

TRANSPARANT EN GELIJKWAARDIG

WIJKFORUM

Periodiek, vaste agenda, dialoog over 
agenda van de wijk en aanpak van de 
samenwerking, gericht op alle actoren 

actief in de wijk 

REALISATIEGERICHT EN GEFOCUST

DIALOOG OP MAAT

Eigen planning, inhoudelijke dialoog over 
onderwerp, activiteit of ..



Opzet wijkforum 
Samen aan het stuur 
van Krottegem

• 3 – maandelijks 

• Vaste locatie : trax

• Deelnemers: bewoners, verenigingen, stedelijke 
medewerkers, bestuur

• Vaste agenda: 

❖ Informeren stand van zaken 

❖ Bespreking aanpak overleg en communicatie

❖ Lessen voor de toekomst 

• Afspraken 

❖ Toegankelijk voor iedereen 

❖ Iedereen kan onderwerp om te verkennen 
agenderen

❖ Stad zorgt voor verslag en uitnodiging 

❖ We nemen de tijd om te leren en bij te sturen

❖ Geen inhoudelijk debat wel dialoog over beter 
overleg en communicatie

❖ Specifieke aandacht voor drempels om te 
participeren



Opzet wijkforum 
Lessen uit 
wijkforum 1 

Punten om te behouden
• Korte voorstelling van alle 

aanwezigen
• Duidelijke info over de lopende 

projecten.
• Dialoog tussen deelnemers 
• Moderator

Punten om aan te pakken / over te 
waken
• Agenda niet overladen en 

doorgeven op voorhand
• Informatie beperken 
• Focus op actie en samenwerking 
• Praktijk brengen en bespreken



Agenda 
wijkforum 2

• Toelichting stand van zaken 
projecten en initiatieven 

• Bespreking aanpak 
communicatie en overleg 
Munitieplein

• Evaluatie en vervolg 



Overzicht lopende 
projecten

KROTTEGEM



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 Elsenhof
15. Tijdelijke invulling Bruanestraat
16. Bevrijding Roeselare WOII
17. Sounds of our cities
18. Energiewijk Krottegem
19. Noordelijke stationsomgeving 
20. Graffiti
21. Munitieplein

Idee Uitwerking Uitvoering Afgerond 

Projecten Krottegem 
Wijkniveau: 



Burgerbegroting 
Krottegem 

Wat: 200.000 euro voor Krottegem – Jij beslist mee!

Stavaza:

• Eerste klankbordgroep 9 mei 2022
• Toelichting project 

• Verdere aanpak klankbordgroep: nood aan een bredere 
oproep en aanwezigheid in de wijk via caravansessies 

• Nieuwe  gedragen naam voor het project

• Caravansessies 1 juni 2022
• Oproep klankbordgroep

• In de verschillende hoeken van de wijk 

• Klankbordgroep 14 juni 2022
• Voorbereiding inspiratiefase + verdere aanpak

• Klankbordgroep 30 augustus 2022
• Communicatiemateriaal + aanpak sessie november

• Lancering project eind augustus 

Next:

• September – oktober: Verzamelen ideeën via 
caravansessie en website – veel ideeën reeds 
ingediend

• November – december: van ideeën naar 
concrete projecten 

2018

2021 – 2022 

2022 - 2023

2024





2018

2023

2022

2023

Zone 30 – binnen kleine ring

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

Stavaza:

- Schoolomgevingen en Jules Lagaelaan-
busstation reeds zone 30

- Ardooisesteenweg + Spanjestraat worden zone 
30

Next: 

- Zone 30 binnen kleine ring wordt uitgerold 
tegen september 2023

- Afbakening wordt verder afgewerkt 



Zone 30 – woonwijken

Wat: invoeren van zone 30 in Krottegem 
woonwijken  rondom Beverseaardeweg en 
Batavialaan-Vierwegstraat-Kachtemsestraat

Stavaza:

- Opmaak kader invoering zone 30 in 
woonwijken

Next: 

- Toepassen kader voor woonwijken

2018

2023

2022

2024



Schoolveilige omgeving 

Wat: schoolomgevingen optimaliseren in functie van 
verkeersveiligheid

Stavaza: in volgende schoolomgevingen werd dit 
reeds gerealiseerd

- Broederschool

- De Plataan

- De Spanjeschool 

- De Mozaiëk (vestiging OLV Markt) 

Next: Afgerond 

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: 

Samenwerkingsovereenkomst wordt eind 2022 
verwacht

2018

2019 - 2022

Inspiratiebeeld



Heraanleg
Ardooisesteenweg

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

Stavaza:

• Wegenwerken zijn afgerond en 
vrijgegeven voor verkeer

Next:

• Groenaanleg dec 2022 –
jan 2023

2018

2019 - 2020

2021 - 2022

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:

• Zone Koornstraat en Mandellaan vrij voor 
verkeer 

• Werken in de Jules Lagaelaan afgerond.

Next:

• Najaar 2022: aanpak Vaartstraat, St-
Hubrechtstraat, Spanjestraat stuk tussen 
Jules Lagaelaan en Langebrugstraat

• Voorjaar 2023 einde werken



Krommebeekbos
Wat: ontwikkelen van een stadsrandbos 

Stavaza: 

- Aanplanten en inrichting nieuwe bospercelen 
gerealiseerd

- Plantactie geboortebos in november 2021

Next: 

• Infrastructuurwerken in Krommebeekbos in 2023 om 
toegankelijkheid en beleving te versterken (poelen, 
wegen, fietspaden,…) 

• Heraanleg fietspad Krommebeek najaar 2022 (reeds 
gestart in Beveren) + aanpassen bocht fietspad aan 
Vijverstraat 

• Beverseaardeweg verkeersveiliger maken door 
wegversmalling van de weg t.h.v. oversteek

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 op korte en lange termijn

Next: 

Najaar 2022 resultaten onderzoek bekend –
agendering op wijkforum november 2022

Renovatie speelplein Pater Pirestraat – februari 
2023 (levertermijn)

2018

2019 – 2021 

2021 - 2022

2022



‘t Elsenhof
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

- Voorontwerp werd aangepast en goedgekeurd door 
het College van burgemeester en schepenen op 23 
mei

- Het dossier zit in finale fase van ontwerp. Gezien 
felle stijgingen marktprijzen wordt gewenste 
materiaal herbekeken.

Next:

- Opmaak definitief ontwerp

- Uitvoering werken voorjaar 2023 tot zomer 2023

2018

2019 - 2022

2022 - 2023

2023



2021

2022

2022

Tijdelijke invulling 
Bruanestraat

Wat: De oude kantine in de Bruanestraat
wordt gesloopt. Er wordt een tijdelijke 
creatieve invulling aan gegeven.

Stavaza: 

- Sloop eind april 2022 (enkel voorste 
gedeelte)

- Participatiemoment 9 juni 
- Behoud muurschildering Rogez Noyez 

- Groen en speels element (krijtmuur, 
boombakken,…)

Next: 

• Najaar 2022 groen en speelse 
elementen voorzien 

• Zomer van 2023 of later wordt de 
sloop van het volledige gebouw 
voorzien

2022



Energiewijk Krottegem
Wat: 

Krottegem renoveert, stad Roeselare helpt je met 
renovatie-advies, via opvolging van de werken tot het  
aanvragen van premies. De renovatiebegeleiding en de 
premies zijn tijdelijk, wie met verbouwideeën zit (klein 
of groot) springt best nu mee op de kar!

Stavaza: 

- We maakten thermografische beelden waarop het 
warmteverlies van elke woning in Krottegem 
zichtbaar is. 

- We haalden een renovatiebegeleider (Renoseec) 
aan boord voor renovatie-advies en –opvolging

Next: 

Op 13 oktober lanceren we het aanbod. Op afspraak 
kan je als particuliere inwoner van Krottegem, de  
thermografische foto van je woning komen bekijken en 
bespreken. Daarna kun je renovatie-advies aanvragen 
en begeleiding bij je renovatie-traject (beperkt aantal 
renovaties)

Vragen en inschrijven via www.klimaatswitch.be

2021

2021-2022

2022 - 2023

2023

https://www.klimaatswitch.be/


Noordelijke 
stationsomgeving
Wat: ontwikkelen toekomstvisie voor gebied 
tussen de spoorweg, Koning Leopold III-laan en 
de Beversesteenweg

Stavaza:

- Selectieprocedure aanstellen bureau voorjaar 
2022

- Consortium De Zwarte Hond – Delva – Rebel 
aangesteld 

Next: 

- Najaar 2022 – voorjaar 2023: uitwerken van 
een hernieuwde visie voor de site 

2022

2022 - 2023

Inspiratiebeeld De Zwarte Hond



De Mandel bouwt 
Wat: 

Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de 
Mandellaan worden door de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Mandel 3 woonvolumes 
voorzien (totaal: 48 appartementen)

Stavaza: 

- Bedoeling is om een openbare groenzone te 
voorzien op de ondergrondse parking 

- De hoek van de Ardooisesteenweg en de 
Koornstraat is geen eigendom van de Mandel en 
blijft voorlopig groenzone 

Next: 

- De werken gaan ten vroegste van start in het najaar 
2022 (afstemming met werken Ardooisesteenweg)

2022

2022



Graffiti 

Wat: Krottegem als bakermat van de 
graffiti in Roeselare kreeg  er een 
nieuwe mural bij in het kader van de 
Rodenbachfeesten op 18 september 
als afsluit van het herdenkingsjaar van 
Albrecht Rodenbach.

2022

2022

2022

18/09/’22



Ontharding & 
vergroening 
Munitieplein

Henk de Jong -
Projectleider groen en 
biodiversiteit


