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Verslag wijkforum 3 Krottegem 
Samen aan het stuur van Krottegem  
 
Het wijkforum is een initiatief dat werd opgestart om de communicatie en overleg met en in 
Krottegem te verbeteren. Het wijkforum wordt om de drie maanden georganiseerd. Het is 
open en toegankelijk voor iedereen die woont en werkt in Krottegem of de wijk een hart toe 
draagt.  
Het is de plaats worden waar inwoners, verenigingen en stedelijke vertegenwoordigers samen 
het overzicht houden over alle plannen die lopen in en rond Krottegem. Daarnaast is het de 
plek worden waar samen wordt nagedacht over hoe het overleg en de communicatie 
georganiseerd kan worden. 

Kalender 2023 
Van 19u tot 21u in TRAX:  

• Donderdag 2 maart  

• Dinsdag 30 mei  

• Dinsdag 3 oktober  

• Donderdag 30 november  
 

Meer info   
 
Wil je op de hoogte blijven of 
rechtstreeks uitgenodigd worden? 
Of wil je een onderwerp agenderen 
op het wijkforum?  
Mail dan naar 
samenleven@roeselare.be.  
 
Op zoek naar meer info, de verslagen 
of presentaties van het wijkforum? 
Surf dan naar  
www.buurten.roeselare.be 
 

  

mailto:samenleven@roeselare.be
http://www.buurten.roeselare.be/
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Verslag wijkforum 3 
 
Op 29 november verzamelden een 30-tal wijkbewoners, vertegenwoordigers van de 
administratie en bestuur van de Stad Roeselare in TRAX voor het derde wijkforum van 
Krottegem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vaste agenda van het wijkforum is:  
- Kennismakingsronde 
- Toelichting en bespreking stand van zaken projecten en plannen  
- Bespreking aanpak communicatie en overleg nieuwe initiatieven  
- Evaluatie wijkforum  

 
 
 

1. Toelichting en bespreking stand van zaken projecten en 
plannen 

Door Juline, programmaregisseur 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 (alle info is terug te vinden in de presentatie 
op de website www.buurten.roeselare.be).  
Vanuit de bewoners werd naar aanleiding van de presentatie geen 
verduidelijkende vragen gesteld.   
  

http://www.buurten.roeselare.be/
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2. Bespreking aanpak communicatie en overleg ‘Batterie’  
 
Anne, coördinator bij de Batterie, wil volgend 
jaar een project opzetten in Krottegem rond 
‘vluchten’. Het is een participatief 
kunstenproject waarin men op zoek gaat naar 
verhalen van inwoners uit de wijk die naar de 
wijk zijn verhuisd. Men wil aan de hand van 
deze verhalen een installatie opbouwen en 
een film uitwerken. Hiervoor is men op zoek 
naar interessante partners, locaties en 
manieren om de wijk te betrekken bij het 
verzamelen van verhalen, de uitwerking van 
de installatie en de productie, regie en 
uitwerking van de film.  
 
In kleine groepjes werd nagedacht over de tips and tricks voor het overleg (participatietraject) 
en de communicatie hierover. Het project werd positief onthaald door de aanwezigen.  
 
De belangrijkste suggesties voor Anne waren:  

• Er is heel veel materiaal voor handen. Het kan dan ook interessant zijn om materiaal 
te delen met andere organisaties. Zo heeft vzw Pelzen (gevestigd in Inval) een opname 
studio die misschien gedeeld kan worden voor de opmaak van de film? Ook het 
stadsarchief is een bron van materiaal en info.  

• Het zal belangrijk zijn om mensen met een 
migratieachtergrond te bereiken. Hierbij kunnen 
organisaties zoals Kamelejon, Okan, Ligo, FMDO,… 
een belangrijke rol spelen.  

• Er moet aandacht zijn om drempels zoveel mogelijk 
weg te werken. Hierrond zijn tips gegeven rond 
meertalig communiceren, bewust nadenken over 
het al dan niet serveren van alcohol, verhalen bij de 
mensen thuis brengen en voorlezen, …  

• Maak optimaal gebruik van de bestaande 
communicatiekanalen zoals het krantje van de 
Krottegemse Ransels of de krant van de stad. De 
erfgoedapp kan hierbij ook interessant zijn.  

• Het is belangrijk dat dergelijke initiatieven ook een 
duurzaam karakter kennen en dus een permanente 
plek krijgen in de wijk.  Er kunnen ook koppelingen 
gemaakt worden met initiatieven uit de 
burgerbegroting.   

• De tramstatie kan misschien een antwoord bieden 
op de zoektocht naar een werkplek?  
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3. Bespreking aanpak communicatie en overleg ‘tuinrangers’  
 

Veerle woont in Krottegem en heeft de opleiding 
gevolgd tot ‘Tuinranger’. Tuinrangers coachen 
inwoners gratis om hun tuin natuurvriendelijker en 
meer biodivers te maken. Via de site kunnen inwoners 
een afspraak maken met een tuinranger. In Roeselare 
zijn er momenteel al drie tuinrangers actief, waaronder 
Veerle.  
 
Veerle is op zoek naar tips & tricks om het initiatief in 
Krottegem bekend te maken. Ze wil zoveel mogelijk 
inwoners bereiken. Daarnaast wil ze ook inwoners 
vinden die eventueel ook de opleiding tot ‘Tuinranger’ 
willen volgen.  
 
.  

 
In kleine groepjes werd nagedacht over de tips and tricks voor het overleg (participatietraject) 
en de communicatie hierover. Het project werd positief onthaald door de aanwezigen.  
 
De belangrijkste suggesties voor Veerle waren: 

• Maak gebruik van de bestaande 
communicatiekanalen van verschillende 
partners (vb. website stadslandschap, 
Natuurpunt, Velt) en van de bestaande events 
(vb. tuinbeurs, rommelmarkt Krottegem)  

• Wees creatief en nodig bijvoorbeeld eens een 
bekende tuinierder uit in Roeselare om het 
aanbod bekend te maken. Of deel 
bloembollen uit tijdens een speciale 
gelegenheid zoals moederdag. Of organiseer 
een wedstrijd (vb. tegel werpen in Nederland)  

• Leg contacten via lopende initiatieven zoals de 
initiatiefnemers van de geveltuintjes, de 
composteerders van Kompostella of de 
tuinierders van het Elsenhof. Ga misschien 
eens langs bij nieuwe inwoners om het 
aanbod bekend te maken of klop aan bij 
mensen die reeds een groene vuilbak hebben.  

•  Er zal ook sterk ingezet moeten worden op 
een mentaliteitswijziging in het algemeen. 
Maak de voordelen visueel duidelijk, werk met 
voor en na foto’s, gebruik goeie voorbeelden zoals in de Batavia tuinwijk, …  
 

https://www.tuinrangers.be/
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4. Evaluatie wijkforum 

 
Na het derde wijkforum werd iedereen uitgenodigd om zijn/haar suggesties te doen om het 
wijkforum te verbeteren. Ook werd gepolst naar nieuwe agendapunten. Een synthese vind je 
hieronder. 
 
Te behouden elementen: 

• Opvolging van vorig forum bij de 
start 

• Korte voorstelling van alle 
aanwezigen 

• Goed overzicht van de actuele 
projecten 

• Duidelijke presentatie en print 

• Goed time management – op tijd 
starten en stoppen  

• Dialoog aan de kleine tafels 

• Alle vragen worde behandeld  

• Goede locatie, goed bereikbaar 

• Café opstelling  

• Begeleiding van overleg (timing, 
iedereen aan bod laten, ..)  

• De uitnodiging en het eenvoudig 
inschrijven 

• Kennismakingsrondje  

• Dialoog in kleine groepjes werkt 
goed  

• Uitwisseling met de gehele groep 
van de resultaten uit de kleine 
groepjes  

• Vrijheid van spreken en graag naar 
elkaar luistern brengt betere 
ideeën  

• Inspraak en denkoefening rond 
nieuwe initiatieven 

• Overzicht van alle projecten 
(overzicht in map / mondeling de 
veranderingen / duidelijke update)  

• Data van volgend jaar die al 
vastliggen 

• Ruimte voor napraten aan de bar  

• Interessante sessie zowel qua vorm 
als qua inhoud   

• Opzet: Vaste structuur , goede 
formule  

• Goede verdeling/verhouding 
tussen info & gesprek  

• Bottom-up werking  

• Gemoedelijke sfeer  

• Praktische organisatie (timing, 
locatie, begin uur)  

• Diversiteit onderwerpen om te 
bespreken 

• Verspreiding verslag nadien 

• Actief zoeken naar nieuwe 
projecten 

 
Elementen die mogen veranderen:  

• Vragen voor de cases duidelijker maken (wat is verschil tussen aandachtspunten & 
tips?). Eventueel de vragen meer richten op cases.  

• Meer diverse aanwezigheid bereiken  

• Op welke manier wordt de input van anderstaligen en andere kwetsbare 
buurtbewoners meegenomen in wijkoverleg (vb. van afloop van burgerbegroting)  

• Misschien beter inzoomen op een problematiek (vb. luchtvervuiling, vergroening, 
mobiliteit) met de aanwezigheid van de betrokken beleidsmaker  

• Meer mensen om mee in interactie te gaan (omgekeerd klein is ook fijn)  

• Evenwicht tussen mensen in de wijk en verantwoordelijke diensten van de wijk. Hoe 
kunnen we nog meer mensen naar wijkforum krijgen? 
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Elementen die op de agenda mogen:  

• Fietsveiligheid  

• Voetgangersoversteekplaatsen  

• Hoe kan een dienstencentrum nog meer betekenen voor de wijk?  

• Aanpak van energie (kosten) met de wijk  

• Pitch festival met krachtige voorstelling van de burgerideeën van het 
burgerbegrotingsproject  

• Vergroening  

• Voorstelling van alle organisaties die werkzaam zijn in de wijk  

• Krottegemse muziekbands zich laten voorstellen  
 
Suggesties voor agenda voorstellen van vorige wijkforums 

• De kerstverlichting (wordt 
opgenomen als voorstel in de 
burgerbegroting)  

• Voorstellen tuinrangers 

• Plannen Moskee  

• Info over de Mandel 

• Wat is de toekomst van de site 
Carrefour 

• Overzicht ideeën burgerbegroting 
(zie website) 

• Ruimte voor meer graffiti in 
Krottegem 

• Zwerfvuil / netheid buurt  

• Lawaai brommers 

• Handhaving zone 30/zone 50 – 
handhaving zwerfvuil/wildplassen – 
inzet ‘stadswachters’ voor ‘grens’ 
station 

• Hoe meer mensen verbinden 

• Fietscirculatieplan 

• Actieve verenigingen Krottegem 
(wie, wat waar?)  

• Skatebowl Trax  

• Rakattac  

• Ophalen en afhalen kinderen in 
Jules Lagaelaan 

• Fietsstraat aan de scholen 

• Digitale borden voor zone 30 

• Fietspaden en bospaden 
(Krommebeekbos) 

• Geveltuintjes (zie website) 

• Leren van elkaar tussen de buurten 

• Samenstelling van een potentieel 
bestuur 

• Duidelijker kader met spelregels 
(voorzitter, manier van 
besluitvorming) 

• Iets meer inhoudelijke info van de 
verschillende projecten 

 
 
 

https://participatie.roeselare.be/krottegem
https://www.buurten.roeselare.be/geveltuinen

