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Verslag wijkforum 1 Krottegem 
Samen aan het stuur van Krottegem 

 

Op 25 april verzamelden een 40-tal wijkbewoners, vertegenwoordigers van de administratie 

en bestuur van de Stad Roeselare in Zaal Rinus (DC Ten Elsberge) voor het eerste wijkforum 

van Krottegem. Het wijkforum is een nieuw initiatief dat wordt opgestart om de 

communicatie en overleg met en in Krottegem te verbeteren. Vanaf nu zal dit wijkforum om 

de drie maanden georganiseerd worden.  

 

Data om te noteren: 

- Het volgende wijkoverleg gaat door op donderdag 23 juni van 19.00 tot 21.00 in 

TRAX, zaal repetitie 1.   

- Op maandag 9 mei 2022 is er de eerste klankbordgroep voor de uitwerking van de 

aanpak van de burgerbegroting.  

Wil je op de hoogte blijven of rechtstreeks uitgenodigd worden? Mail dan naar 

samenleven@roeselare.be  

 

Introductie 
Het eerste wijkforum werd formeel afgetrapt door de Burgemeester Kris Declercq. Hij 

verwees in zijn intro naar het belang voor de stad 

Roeselare om samen met de wijkbewoners aan het 

stuur te zitten van de wijk. Er zijn de afgelopen 

jaren al heel wat inspanningen gebeurd. De stad wil 

nu samen met iedereen in de wijk een stap verder 

zetten. Hij vroeg ook geduld en 

doorzettingsvermogen aan iedereen. Het 

wijkforum is immers iets nieuw en moet de tijd 

krijgen om te groeien.  

 

Door de onderzoekers Jan Vincke en Maarten 

Goethals is de achtergrond en doelstelling van het 

wijkforum toegelicht. Het wijkforum maakt deel uit 

van het ‘overlegmodel’ dat is voorgesteld vanuit 

hun onderzoek. Het moet op termijn de plaats 

worden waar inwoners, verenigingen en stedelijke 

vertegenwoordigers samen het overzicht houden over alle plannen die lopen in en rond 

Krottegem. Daarnaast moet het de plek worden waar samen wordt nagedacht over hoe het 

overleg en de communicatie over deze projecten georganiseerd kunnen worden.  
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Vanuit de bewoners werd naar aanleiding van de presentatie een aantal vragen gesteld. 

- Kunnen ook buurtgerichte thema’s aan bod komen gezien de diversiteit van 

onderwerpen die leven in de verschillende buurten van Krottegem?  

Dat is inderdaad iets om voldoende aandacht aan te schenken. Buurtgerichte vragen 

en thematieken kunnen zeker geagendeerd worden. Op het wijkforum kan dan 

samen bepaald worden of het overleg buurt- of wijkgericht moet gebeuren. De 

verwachting is dat er bij sommige buurtgerichte thematieken ook een effect kan zijn 

op de wijk. 

 

- Wie heeft het mandaat om het 

overleg te begeleiden? Nu doet 

Uforce dat? Hoe gaat dat in de 

toekomst zijn? Kan er een 

voorzitter gekozen worden 

door de wijk?  

Het klopt dat er moet 

nagedacht worden over een 

begeleiding van het wijkforum. 

Vanuit de stad is er het 

engagement om het wijkforum 

te faciliteren (naar verslag, 

locaties, uitnodigingen etc). Er 

is ook nood aan een 

onafhankelijke begeleiding. 

Dat zou inderdaad een 

gekozen voorzitter uit de wijk kunnen zijn. Vanuit Uforce wordt aangegeven dat er 

best geopteerd wordt voor een tijdelijk mandaat.  

 

- In de presentatie werd gesteld dat het wijkforum geen plaats is om de inhoudelijke 

debatten te voeren. Waar gebeuren deze dan wel?  

Binnen het voorgestelde overlegmodel wordt gesteld dat een wijkforum (een 

overleg om de drie maanden) onvoldoende is om voor veel projecten alle 

inhoudelijke gesprekken te voeren. De aanpak van de inhoudelijke gesprekken (vb. 

via een werkgroep, een overlegtraject me de wijk, ...) moeten op maat van elke 

uitdaging vormgegeven worden. Een eerste verkenning van een onderwerp gebeurt 

wel op het wijkforum. Daarnaast is er de afspraak dat ook de inhoudelijke resultaten 

worden teruggekoppeld op het wijkforum. Zo blijft iedereen op de hoogte.  
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Wijkforum 

 

Na deze uitgebreide introductie werd het eerste wijkforum formeel afgetrapt. Door Johanna 

Wybo, wijkwerker van Krottegem en medewerker van stad Roeselare, werd een overzicht 

gegeven van alle lopende projecten en trajecten. Per project is een stand van zaken 

gegeven. Ook kregen de deelnemers een zicht op de planning en de volgende stappen. 

Vanuit de bewoners werd naar aanleiding van de presentatie een aantal vragen gesteld. 

 

- Op welke manier wordt de buurt betrokken bij het dossier van Damman Croes? De 

buurt hoort hier niets meer over terwijl vroeger werd aangegeven dat men op de 

hoogte zou worden gehouden?  

Cfr in de presentatie aangegeven is de stad momenteel in onderhandeling met een 

projectontwikkelaar. Zodra deze zijn afgerond komt er meer nieuws. Dat neemt 

meer tijd in beslag dan gehoopt en gewild. In het dossier is door de stad expliciet 

opgenomen dat de buurt betrokken moet worden. Afspraak is dat op het volgende 

wijkforum door de stad een update wordt gegeven.  

 

- Op welke manier wordt de buurt betrokken bij de graffiti muur op de site van 

Bruanestraat? Is het geen gemiste kans om jongeren de kans te geven zelf iets op die 

muur te laten zetten ipv van een kunstenaar?  
 

De vraag is gesteld via de jeugddienst aan een aantal jongerenorganisaties. Hier is 

geen repliek op gekomen. Nu is het de bedoeling om de buurt te betrekken bij het 

ontwerp dat door een kunstenaar wordt opgemaakt.  

o Update mei 2022: na de afbraak van het gebouw kwam een muurschildering 

tevoorschijn van Rogez Noyez. In afstemming met de omwonenden wordt 

bekeken om deze muurschildering te bewaren en de tijdelijke invulling te 

bespreken.  
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Na de voorstelling van de verschillende projecten is door Johanna Wybo het project 

‘burgerbegroting Krottegem’ voorgesteld. De stad wil het traject samen met de wijk 

vormgeven. In kleine groepjes werd nagedacht over de tips and tricks voor het overleg en de 

communicatie hierover.  

De belangrijkste suggesties waren: 

 

1. Warm water niet uitvinden, inzetten op initiatieven die al bestaan. 

2. Niet enkel inzetten op online communicatie door ook met papieren versies naar de 

mensen te trekken, eventueel van deur aan deur. 

3. Een antwoord te vinden op hoe omgegaan zal worden met de verschillende buurten 

van Krottegem.  

4. De buurt voldoende transparantie over het traject geven en erbij betrekken. 

5. Voldoende steun geven aan en aftoetsen bij organisaties en verenigingen. 

6. Het zou handiger zijn mocht de burgerbegroting langer dan een jaar duren, met een 

gespreid budget.   

7. Er is bezorgdheid om manipulatie, dat er 1 persoon of vereniging alles naar zich toe 

trekt. Willen voldoende transparantie over het traject. 

 

Daarnaast werd er ook via een infofiche doorgegeven dat er nog heel wat vragen zijn over 

het project, dat het nieuw en onbekend is. De meeste gaven aan dat het ook een traject is 

dat moet groeien. Op de vraag wie er geïnteresseerd zou zijn om de communicatie uit te 

werken, werden de reeds bestaande wijkcomités doorgegeven, samen met de organisaties 

en verenigingen. 

 


