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INDEX INLEIDING

De inwoners, verenigingen en stedelijke diensten 
werden twee dagen lang verwelkomd in de voorma-
lige bibliotheek De Vriendschap voor de Tweedaagse 
wijkdialoog op 25 en 26 september. Waar willen 
we samen naar toe met de buurt? En hoe kunnen 
we de handen in elkaar slaan? Met deze vragen in 
het achterhoofd verkenden de deelnemers de wijk, 
droomden ze over de toekomst en onderschreven ze 
de prioriteiten voor Krottegem. Wie nog vragen had 
over specifieke projecten op stapel, kon terecht op 
de infomarkt. Hier volgt een beknopt verslag van de 
conclusies van deze tweedaagse. 
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ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
ONTDEK KROTTEGEM 

Een twintigtal inwoners gingen zaterdagmorgen op 
ontdekking in de wijk. Aan de hand van een kaart 
met een aanduiding van een cirkel ging men in 
groepjes van drie samen op zoek naar de geuren, 
klanken en gewaarwordingen van de wijk.

Ze kwamen terug met een schat aan nieuwe indruk-
ken en informatie. Daarnaast leerden ze ook elkaar 
geschiedenis en ervaringen met betrekking tot de wijk 
kennen. De terugkoppeling bevestigde het veelzijdig 
beeld van de wijk in geuren, klanken en  gewaarwor-
dingen. De deelnemers gaven aan de wijk door een 
andere bril te hebben ervaren. Het bleek ook een inte-
ressante manier om elkaar te leren kennen. 

Rondom de verkeersassen werd vooral de aanwezig-
heid in geur en klank van het verkeer opgemerkt. Die-
per in de wijken viel de rust op. En hier en daar spe-
cifieke geuren zoals die van de bakker, de fabriek in 
de buurt, het eten op het vuur of het groen pleintje 
met zijn hoge bomen. Sommige straten/buurten zijn 
groener dan anderen. Er werd ook gesproken over de 
mate van verharding en grijsheid. Sommigen merkten 
ook op hoe druk het was ten zuiden van de Mandel-
laan. De omgeving ten noorden van deze as werd als 
rustig en groen omschreven. De aanwezigen lichten 
ook toe uit welk deel van Krottegem ze juist kwamen 
en welke delen wel en niet tot de wijk behoorden. De 
uiteenlopende meningen hierover zorgden voor een 
interessante discussie. Bij de deelnemers overheers-
te het gevoel dat de administratieve grens Krottegem 
niet overeenkomt met hoe het bij bewoners wordt 
aangevoeld. Meer nog… niet alle wijkbewoners voelen 
zich aangesproken door deze naam. In eerste instan-
tie meent men dat Krottegem samenvalt met de buurt 
rond de OLV markt. Deze buurt werd vroeger de OLV 
wijk genoemd.
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ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
TOEKOMST KROTTEGEM 

Deze namiddag stond in het teken van het verken-
nen van de uitdagingen voor de wijk waarvoor men 
de handen in elkaar wil slaan. Zoals de burgemeester 
in zijn intro aangaf: ‘Samen staan we sterker, als we 
de handen in elkaar slaan maken we van Krottegem 
een groenere, leefbaardere en nog gezelligere wijk. 
Dit zal inspanningen vragen. Met het Krachtgebied 
Krottegem zijn de eerste stappen gezet. Nu moeten 
we verder aan de slag’.

De namiddagsessie werd afgetrapt met een kennisma-
kings- en opwarmingsronde. De deelnemers werden 
uitgenodigd om per drie een toekomstbeeld 2035 te 
verwoorden over een actuele plaats. Uit de beelden 
sprak veel ambitie en gelijkgezindheid. Zowel vergane 
fabrieken en vergeten gebouwen als ontoegankelijke 
ruimtes en populaire ontmoetingsplekken werden ver-
werkt in een toekomstverhaal. Er werden uiteenlopen-
de droombeelden geschetst die creativiteit, ontspan-
ning, laagdrempeligheid en ontmoeting faciliteerden. 
De vraag naar groen en openheid in de wijk weerklonk 
in vele verhalen. In bijlage zijn de verschillende toe-
komstbeelden terug te vinden.
 
Vervolgens werd samen een analyse gemaakt van 
de uitdagingen voor de wijk. Experten van de stad 
schetste een aantal uitdagingen. De uitdagingen wer-
den algemeen gedeeld. Een aantal bijkomende uit-
dagingen waren (1) Hoe omgaan met concentratie 
evenementen en waar te bespreken (2) hoe en waar 
kunnen we vrijetijdsactiviteiten voor tieners organise-
ren (3) hoe kan een groene as doorheen de wijk gecre-
eerd worden en (4) hoe kunnen we meer kleinhandel 
in de wijk krijgen. Gezamenlijk werd ook vastgesteld 
dat in het algemeen minder aandacht uitgaat naar de 
andere kant van de Ardooise Steenweg. Dit werd als 
belangrijke nieuwe uitdaging toegevoegd. 

Samen werd een analyse gemaakt van de mate waarin 
de verschillende uitdagingen spelen in de wijk en voor 
de verschillende betrokkenen (zie bijlage).  Hieruit 
bleek bijvoorbeeld dat de onderzoeksvragen van het 
thema groen veel enthousiasme creëerden onder de 
deelnemers. Bovendien werd er ingeschat dat de wijk 
zelf zich hiervoor graag zou willen inzetten. Het organi-
seren van meer ontmoeting kreeg ook individueel veel 
bijval maar werd voor de wijk ingeschat als minder 
welgekomen. 

In het laatste deel van deze sessie werd thematische 
dieper ingegaan op de uitdagingen om samen aan te 
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pakken. Aan de thematafel ‘verkeersveiligheid’ werd 
uitvoerig ingegaan op de effecten van de huidige mo-
biliteit in en rond de wijk. De ambities voor de deel-
nemers zouden moeten zijn 1. verkeersveiligheid (voor 
fietsers en voetgangers) in de wijk 2. bereikbaarheid 
van de wijk 3. aanpak parkeerdruk. 4. vermijden van 
sluipverkeer. Vandaag heeft men het gevoel dat het 
verkeer algemeen toeneemt, men zelf moet omrijden 
en er sluipverkeer in de wijk is. Het installeren van een 
zone 30 op de Ardooistesteenweg en de OLV markt 
ziet men als goede maatregelen. Het verkeer is een 
complexe situatie die op grotere schaal ook moet be-
keken worden (vb. doorstroming op de grote assen). 

Naar aanleiding van de klachten mbt geluidsoverlast 
op het OLV plein is tijdens het thematisch gesprek 
‘ontmoeten en activiteiten in de wijk’ vooral van ge-
dachten gewisseld over de bezorgdheden van organi-
satoren en wijkbewoners. Er is wederzijds erkenning 
en begrip. Het gesprek moet verder gezet worden om 
dergelijke problemen in de toekomst te vermijden. 

In het gesprek over groen in de wijk werd in de eerste 
plaats gepleit voor meer groene en onbebouwde plek-
ken. De deelnemers wilden dat dit niet enkel punc-

tueel werd uitgevoerd maar als onderdeel van een 
groene as in de wijk. Bijvoorbeeld een samenhangend 
geheel van groen dat door de wijk heen loopt en idea-
liter dwars door de Damman-Croes trekt naar het park 
van Rodenbach. 

De kansen bij deze herontwikkeling werden in de verf 
gezet en de vraag naar de stad toe was om deze op-
portuniteit niet te missen. Ook andere open plekken 
(Munitieplein & Sint Anna) werden aangeduid als mo-
gelijke groene oases in de wijk. Er werd bovendien 
aandacht gevraagd voor diverse types vergroening en 
niet enkel bomen. Wanneer de deelnemers de keuze 
werd gesteld tussen ander ruimtegebruik (bv parke-
ren) werd toch overwegend groen geprioriteerd. Bo-
vendien concludeerden de deelnemers dat groen een 
hefboomeffect heeft voor andere uitdagingen voor de 
wijk zoals ontmoeting en gezondheid. Ook ruimte voor 
jongeren werd toegeschreven aan de realisatie van 
meer groen in de wijk.

Deze intense toekomstverkenning werd afgesloten 
met een receptie in de oude bibliotheek. De namid-
dagsessie had rond een veertigtal deelnemers.
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ZONDAG 26 SEPTEMBER 
TREFRIJK KROTTEGEM 

Een vijftiental inwoners gingen zondagmorgen in ge-
sprek over waarom zij ontmoeten belangrijk vinden 
voor de wijk en hoe men dit liefst zelf wil doen. We 
leerden dat ontmoeten in de wijk voor iedereen een 
andere betekenis had. Trefwoorden die gegeven wer-
den zijn onverschilligheid - Niet - opgemerkt  onder-
weg - uitdagend - voordeur – voorzichtig - authen-
tiek - contact armoede – divers - dorps – vriendelijke 
- hoekje af – moeilijk.
 
Vanuit de begeleiding werd aangegeven dat ontmoe-
ting voor hen belangrijk is (en eerste stap) naar ge-
zamenlijk begrip. Van daaruit kan men samen zorgen 
voor de wijk. Toegelicht werd dat mensen om verschil-
lende redenen:
•      Ontmoeten zonder risico / spontaan elkaar tegen-
komen
•      Ontmoeten en thematiseren / samenkomen om 
over iets te praten 
•      Ontmoeten en publieke ruimte innemen / samen-
komen om iets te verbeteren

Bovenstaand beeld geeft een overzicht van activiteiten 
wat de deelnemers dachten te kunnen doen binnen 
deze verschillende thema’s. Opvallend is dat er bij de 
meesten energie is/ideeën zijn om iets te doen. Een 
gedeelde bezorgdheid was om iedereen voldoende te 
kunnen bereiken. Dat is vandaag zeker niet het geval. 
Een krantje is zeker interessant maar bereikt ook niet 
iedereen. Er moet gezocht worden naar andere ma-
nieren. De deelnemers ervaren het vooral belangrijk 
om gehoord te worden en samen in gesprek te gaan. 
Een initiatief zoals de wijkdialoog kan hierbij een mid-
del zijn. Op zo’n momenten moet voldoende ruimte 
gelaten worden om zelf een inbreng te kunnen doen. 
Daarnaast moet de stad en de wijk misschien inzetten 
op meer laagdrempelige manieren om het gesprek te 
voeren. Het zal een werk van lange adem zijn. Maar 
gesprekken zoals deze geven inspiratie en inzichten 
om zelf en samen aan de slag te gaan. 
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