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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 2

Punten om te behouden
• 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
• Goede locatie, goed bereikbaar

Punten om aan te pakken / over te 
waken
• Agenda vooraf doorsturen
• Intro korter
• Minder projecten maar dieper , meer tijd voor 

dialoog en interactie
• Micro voorzien
• Inzetten om meer divers publiek toch te bereiken 



Overzicht lopende 
projecten

KROTTEGEM



1. Dialoogmodel Krottegem
2. Burgerbegroting Krottegem
3. Heraanleg Spanjestraat
4. Heraanleg Ardooisesteenweg
5. Jules Lagaelaan
6. Fietsenstalling station
7. Zone 30
8. Schoolveilige omgeving
9. Damman Croes
10. Cichorei Ast
11. Kanaal Roeselare – Leie
12. Plein Appelaar – Perelaarstraat
13. Krommebeekbos
14. Speelruimtebeleidsplan
15. ‘t Elsenhof

16. Pleinenfiche OLV-markt 
17. Tijdelijke invulling Bruanestraat
18. Bevrijding Roeselare WOII
19. Sounds of our cities
20. Energiewijk Krottegem
21. Noordelijke stationsomgeving 
22. De Mandel bouwt 
23. Graffiti
24. Munitieplein
25. WE(L) ZIJN JONG

Idee Uitwerking Uitvoering Afgerond 

Projecten Krottegem 

Wijkniveau: 



Burgerbegroting 
Krottegem 

Wat: 200.000 euro voor Krottegem – Jij beslist mee!

Stavaza:

• Klankbordgroep
• 9 mei 2022

• 14 juni 2022

• 30 augustus 2022

• 4 oktober 2022

• Caravansessies september – oktober 

• Ideeënfestival 24 november 

Next:

• Spreekuur Inval iedere donderdagavond tot 
aan de kerstvakantie van 17u tot 19u 

• Maart 2023 stemmen!

2018

2021 – 2022 

2022 - 2023

2024



Burgerbegroting Krottegem: 
Ideeënfestival 24/11

2018

2021 – 2022 

2022 - 2023

2024

Opzet ideeënfestival
• Losse ideeën verder helpen concretiseren
• Ideeën koppelen en versterken waar mogelijk
• Gezond reflecteren over de ingediende ideeën

(geen deliberatie!)

Wat hierna? 
• Iedere donderdagavond tussen 17u en 19u in Inval

(tot aan de kerstvakantie) om individueel verder te
ondersteunen om een project in te dienen

Deadline indienen projecten: 
1 januari 2023
Zie projectfiches



175 ideeën ‘goedgekeurd’  volgens de spelregels 

22 ideeën afgekeurd 
• Puur mobiliteit 
• Meldingen en geen ideeën



GROEN – ONTMOETING - VERBINDING

18

44

2534

21

33

Tuinieren en klimaat ontharden en aanplanting

Samenkomst Vrije tijd

Buurthuizen en delen Opwaardering wijk



Fietsenstalling station

Wat: Nieuwe overdekte fietsenstalling aan 
de achterkant van het station met ruimte 
voor 1000 fietsen en bakfietsen/andere 
modellen. Alsook het veiliger maken van de 
oversteek naar TRAX waarbij de fietser 
voorrang zal krijgen. Het vergroenen naast 
de fietsstrook richting TRAX en zachtere en 
bredere oversteekplaatsen voor fietsers 
voorzien

Stavaza:

• Aannemer heeft de werken voor de 
fietsenstalling opgestart halfweg oktober 
2022

• Alle fietsrekken werden verplaatst zodat 
de volledige werfzone vrij is

Next:

• Realisatie voorjaar 2023

2018

2022

2022 - 2023

2023



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 

- Zie kaart met precieze afbakening zone 30

- Woonwijken kunnen zone 30 aanvragen bij de 
stad, waarna dit mits draagvlak wordt uitgevoerd

- Schoolveilige omgeving Hammestraat – aanpak 
2023



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 verwacht
tegen januari 2023

• Februari 2023 buurtmoment rond de OLV-markt
en de ruimere Damman Croes site (mogelijke link 
met de burgerbegroting)

• 2 camperplaatsen OLV-markt krijgen nieuwe plek
op het plein 

2018

2019 - 2022

Inspiratiebeeld



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,…)

- Plaatsing plantbakken, aanbrengen van 
krijtbord en bescherming muurschildering 
oktober 2022 in afwachting van verdere globale 
ontwikkeling 

Next: 

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

2022



Energiewijk Krottegem
Wat: Krottegem renoveert en stad Roeselare helpt je met 
renovatie-advies, renovatiebegeleiding en financiële 
ondersteuning. Kijk op de thermografische foto het warmteverlies 
van je woning na, laat een renovatiescan uitvoeren en/of laat je 
begeleiden in je renovatieplannen. Dit aanbod is tijdelijk én 
beperkt in aantal, wie met verbouwideeën zit (klein of groot) 
springt best nu mee op de kar!

Stavaza: 

- We lanceerden het project op 13 oktober. Al een 40-tal 
Krottegemnaars gaven zich op om hun huis samen met ons 
onder de loep te nemen en/of te verbouwen.

- De renovatiescans gebeuren in november en december, 
daarna start bij wie hierop intekent de renovatiebegeleiding

Next: 

- Je aanmelden voor inkijken van thermofoto en de 
renovatiebegeleiding kan nog steeds via 
www.klimaatswitch.be. 

- Afhankelijk van de interesse, voorzien we een tweede 
communicatiecampagne begin 2023.

Vragen en inschrijven via www.klimaatswitch.be

2021

2021-2022

2022 - 2023

2023

http://www.klimaatswitch.be/
https://www.klimaatswitch.be/


Munitieplein 
2022

2023

2023

2023

Wat: 

Het onharden en vergroenen van het 
Munitieplein met mogelijkheid tot spel- en 
ontmoetingselementen.  

Stavaza: 

- Eerste pitch op het wijkforum 27/9 rond 
aanpak participatie 

Next: 

- Start participatie voorjaar 2023

- Uitvoering plantseizoen 2023-2024



WE(L) ZIJN JONG!
2021

2022

2023

2023

Wat: 

Er komt een participatieve belevingsexpo voor jongeren die 
heel Vlaanderen door reist. De expo is ontwikkeld door 
TEJO (therapeuten voor jongeren) en focust op drie grote 
thema’s: het persoonlijk welzijn van jongeren, hun rechten, 
en waar ze hulp vinden als ze het moeilijk hebben. Geschikt 
voor klassen of jongerengroepen. 

Stavaza: 

- Momenteel voorbereidingen voor de praktische 
organisatie van de expo en communicatie

Next: 

- Opstart 9 januari tot 1 april 2023 in de oude bib OLV-
Markt



Nieuwe initiatieven

KROTTEGEM



Kunstproject vluchten 
en trajecten 

• Kunstproject van de Batterie die uitgerold 
wordt in Roeselare (= Krottegem) en Brugge 

• Focus: vluchten en trajecten 
• Samen met en voor inwoners van Krottegem 
• Timing: 

• Maart 2023: opstart
• 20 juni 2023: dag van de vluchteling 

wordt (een deel van) het 
projectresultaat in de kijker gezet 

• Najaar 2023: toonmoment eindresultaat



Tuinranger
Krottegem

• Toelichting door tuinranger
Veerle Vandekerckhove 



Nieuwe data wijkforum 2023

Van 19u tot 21u in TRAX:  

• Donderdag 2 maart

• Dinsdag 30 mei

• Dinsdag 3 oktober

• Donderdag 30 november


