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In dit nummer
Nieuws uit je buurt

6 speerpuNteN voor Krottegem

Krottegem tegeN coroNa
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Krottegem is een sterke buurt. 
Méér nog, Krottegem is een sterke buurt met straffe 

mensen. Een Krottegemnaar:

• weet wat hij wil,

• is fier op zijn geschiedenis,

• voelt zich verbonden met zijn buren,

• is een tikkeltje gezond eigenzinnig.

Een Krottegemnaar verdient een aangename buurt om in 

te leven. Een omgeving waarin hij zich thuis voelt, waar 

kinderen al spelend gezond kunnen opgroeien, waar 

plaats is voor werk en ontspanning.

Sinds jaar en dag is Krottegem een wijk met een 

industrieel karakter, vele harde werkers en een sterk 

verenigingsleven. Op vandaag is het een buurt met 

uitdagingen, maar vooral met veel inwoners die elk op 

hun manier een steentje bijdragen tot een gezellig, warm 

Krottegem. 

In deze krant zal je al met enkele straffe mensen kennis 

maken.

Lees alles over de plannen voor Krottegem.
Het Stadsbestuur kiest ervoor om de komende jaren volop te blijven investeren in Krottegem. Met de campagne “Krachtig Krottegem #VANRSL ” bundelt ze alle initiatieven en 

acties die ervoor zullen zorgen om de buurt nóg warmer en verbonden te maken. In deze krant lees je hoe dit zal gebeuren. Het is een eerste editie in een mooi toekomstverhaal 

van jouw wijk. Veel plannen staan nog op stapel of wekken jouw interesse, van de ontwikkeling van de Damman Croes-site en het Kanaalonderhoud, over het Elzenhof en de 

afwerking van het station. Daarover zal je meer kunnen lezen in ons mei-nummer!



1. We maken samen de buurt
Samenwerken loont altijd.

Een buurt, wijk of stad wordt niet enkel door de overheid “gemaakt”. Ook 

buurtbewoners, verenigingen en bedrijven dragen hun steentje bij tot de ontwikkeling 

van de buurt. En in Krottegem zijn er gelukkig heel wat die deze rol met veel 

enthousiasme op zich nemen!

De Stad wil de verenigingen en comités verder ondersteunen en op een positieve 

manier met hen samenwerken. We kijken samen naar de toekomst en naar nieuwe 

kansen voor de buurt.

Extra duwtje in de rug tijdens corona

Verenigingen zijn de lijm die zoveel inwoners samenhouden. Het coronavirus 

betekent ook voor hen nieuwe uitdagingen: digitaal vergaderen, creatieve 

oplossingen bedenken, minder inkomsten ontvangen, …  

De Stad bouwt het corona-ondersteuningspakket voor verenigingen verder uit. Na 

de 50% verhoging van de subsidies in 2020, voorziet het coronafonds van de Stad 

in een nieuwe verhoging tot 30% in 2021. Daarnaast zijn er nog een aantal andere 

steunmaatregelen. 

Dit gaat onder andere om vouchers die kunnen ingewisseld worden voor de huur van 

infrastructuur of materiaal, een tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten voor 

evenementen of projecten die door corona moesten afgelast worden, …

Buurtmaatschappij 

De Buurtmaatschappij in Krottegem verenigt verschillende netwerken waaronder 

het buurthuis vzw Inval, De Krottegemse Ransels, De Andere Steenweg en heel 

wat geëngageerde buurtbewoners van Krottegem. Deze groep is een goede 

gesprekspartner voor het stadsbestuur. 

De Buurtmaatschappij komt op regelmatige basis samen en wordt door de Stad nauw 

betrokken bij de verdere ontwikkelingen op Krottegem.

Buurthuis VZW Inval 

In april 2019 stelden enkele enthousiaste Krottegemnaren de vraag aan de Stad om 

een tijdelijke invulling te geven aan twee leegstaande panden op de Onze-Lieve-

Vrouwemarkt. Wat begon als een kleinschalig initiatief is ondertussen uitgegroeid tot 

een bruisend creatief buurthuis waar verbinding, cultuur en creatie centraal staan. 

Elke Krottegemnaar kan er terecht voor buurtactiviteiten, kleinschalige 

muziekoptredens, culinaire activiteiten en kunstvoorstellingen. Voor de organisatie 

van deze activiteiten wordt er samengewerkt met andere organisaties uit Krottegem 

zoals Pelzen en de Krottegemse Ransels.

Daarnaast worden de gebouwen ook in gebruik genomen door een aantal vaste 

bewoners zoals Chiro Vlotterke en sociale organisaties als Groep Intro, Arktos en 

Onze Kinderen. Inval is een open huis en biedt ontmoeting voor gans de buurt. 

Wil je op de hoogte blijven van hun activiteiten? Check zeker inval vzw op Facebook!

De tearoomnamiddag komt naar je toe!

Die verdomde Corona. Het is al veel te lang geleden dat we in Ten
Elsberge nog eens een feestje konden organiseren. Omdat je nog
steeds niet naar het dienstencentrum kan komen brengen wij de 

tearoomnamiddag naar je toe.
Voor € 5 bestel je koffie en een stukje taart en wij brengen het naar

je huis.
Natuurlijk geen tearoom zonder muziek! Onze eigenste, speciaal

voor deze gelegenheid opgerichte huisband, ‘De Zullezangers’ zingt
enkele nummers aan je ‘zulle’. Geef je favoriete liedjes door, dan

kijken we of we dit kunnen opnemen in het repertoire. 
Je kan natuurlijk ook onze ‘tearoom aan huis’ aan iemand cadeau

doen. Bezorg ons de naam en het adres (en enkele favoriete
nummers) van de persoon die je wil verrassen, samen met € 5, en wij

doen de rest!

                                                     

Info & reservaties via 051 27 27 10 of         
dctenelsberge@motena.be

De Zullezangers

Dienstencentrum Ten Elsberge 

Het Dienstencentrum Ten Elsberge is er voor iedereen. Naast een groot aantal 

diensten, biedt het centrum ook ontspanning en vorming aan. Wegens de 

coronamaatregelen gaan er nu helaas geen groepsactiviteiten door. De burelen van 

het Dienstencentum in de Mandellaan 101 blijven wel open voor individueel contact.

De cafetaria is nog gesloten en er kunnen dus ook geen maaltijden ter plaatse 

genuttigd worden. Vele inwoners hebben heimwee en/of nood aan de 

tearoomnamiddagen. Daarom is er nu Tearoom aan huis, zelfs met muziek!

Veel van hun werking gebeurt met de hulp van vrijwilligers. Zij ondersteunen vooral 

de clubwerking, maar naast de professionele medewerkers zetten ze zich ook in voor 

de aangeboden diensten. 

Ten Elsberge is nog op zoek naar vrijwilligers om flyers te bussen in Krottegem. Op 

regelmatige basis verspreidt het dienstencentrum flyers of brochures van activiteiten. 

Onder het motto “vele handen maken licht werk” zoeken ze nog een aantal 

vrijwilligers die dit kunnen doen in Krottegem. 

Iedereen #VANRSL

Een goede plek om te wonen betekent ook een plek waar iedereen mee kan. Sommige inwoners kunnen dat extra duwtje in de rug gebruiken om terug op de rails te geraken. Het 

Welzijnshuis van Stad Roeselare is er om alle kleine en grote vragen rond welzijn te beantwoorden. Je kan er met heel veel vragen terecht:

• Hulp nodig bij het aanvragen van attesten of premies? 

• Stapelen de facturen zich op en heb je financiële problemen? 

• Heb je huisvestingsproblemen? 

• Vragen rond kinderopvang?

• Vragen rond energie en wonen?

• …

De medewerkers van het Welzijnshuis 

maken je wegwijs in het aanbod van 

diensten in Roeselare. Ze zoeken samen 

met jou waar je best terecht kan en 

helpen je om je rechten te kennen en 

op te nemen. Voor de inwoners van 

Krottegem en de omliggende wijken, 

staan de maatschappelijk werkers van 

het Wijkteam Noord voor jou paraat. 

Hilde Vangeloven Charlotte Bara Lotte Deraeve

Goldie CoolAnn Pype Laura Priem Ine Nottebaere

Marie-Anne RensonMaaike Noyez Rebekka Lyssens Elise Verhelst

Hulp nodig? 
Aarzel niet om een afspraak te maken voor een eerste gesprek in het Welzijnshuis. Dit kan door te bellen naar 051 80 59 00 of te mailen naar 

welzijnshuis@roeselare.be. Je kan ook langs gaan (Gasthuisstraat 10) om een afspraak te maken. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 u. 

Maandag tot 18.30 en vrijdag tot 17 u. Wanneer nodig, komen ze graag bij jouw thuis langs. 

Online vind je ook heel wat nuttige informatie op www.welzijnswijzer.roeselare.be. 

Wil jij graag contact nemen met de buurtmaatschappij of er deel van 

uitmaken? Contacteer dan gerust de dienst Samenleven van Stad 

Roeselare via samenleven@roeselare.be of 051 26 24 64.

Heb jij hiervoor interesse? Of heb je andere vragen over de 

activiteiten? Geef dan zeker een seintje via 051 27 27 10 of mail naar 

dctenelsberge@motena.be. 

Meer info vind je op www.dienstencentra-roeselare.be. 



Dit zijn niet enkel mensen zonder woning, maar ook 

mensen met een verslavingsproblematiek, mensen 

in armoede, mensen met een maatschappelijke 

kwetsbaarheid, met een psychische problematiek, ….  

Kortom mensen met vaak een veelheid aan 

problemen. Net deze mensen zijn in het bijzonder 

onze doelgroep.”

Als straathoekwerker staan jullie letterlijk op de 

hoek van de straat.  Jullie gaan actief op zoek naar 

mensen die hulp nodig hebben?

Nele: “We gaan inderdaad actief op zoek naar onze 

“gasten” op straat, op pleintjes, aan het station, in de 

stadsparken, … Maar we gaan ook bij hen thuis.  We 

proberen om hen beter te leren kennen. Daarvoor 

dompelen we ons onder in hun leefwereld en maken 

we kennis met hun leven. Het vertrouwen moet 

opgebouwd worden. We proberen hen te motiveren 

om de hulpverlening opnieuw te vertrouwen, om 

zich opnieuw in onze samenleving te integreren, om 

opnieuw ‘mee te draaien’, … Maar wel altijd op hún 

tempo.”  

Thomas: “Wat heel belangrijk is: wij veroordelen en 

beoordelen niemand!  Elke mens heeft het recht om 

zelf keuzes te maken en die respecteren wij, ook al 

gaan we er soms niet mee akkoord. Wij houden ons 

vooral bezig met de kwaliteiten en de sterktes van 

onze gasten.” 

Vaak is er niet één omschreven probleem. Soms is er 

wel meer aan de hand?

Wouter: “Dat klopt, een situatie is vaak complex. 

We doen wat we kunnen. We leiden gasten 

toe naar de nachtopvang, of naar centra voor 

verslavingsproblematieken, of naar psychiatrische 

centra.  Ook gaan we op bezoek naar onze gasten 

in de gevangenis of gaan we mee ter ondersteuning 

naar centra voor dienst – en hulpverlening zoals het 

Welzijnshuis, het CAW, het ziekenhuis, ….”

Een zinvolle vrijetijdsinvulling is belangrijk. Daar 

proberen jullie ook in te helpen?

Nele: “We helpen om de banden met de familie en 

vrienden te herstellen. We zoeken ook mee naar 

vrijetijdsinvulling. Zo zijn we alle drie ook begeleiders 

bij het voetbalproject Younited Roeselare. We 

bezoeken hun dorp van herkomst en zoeken indien 

nodig naar een advocaat.  Soms doen we ook niets 

actief maar is luisteren en “er zijn” voldoende. Wat we 

altijd doen is luisteren, troosten en hoop geven.  En 

wat we nooit doen is zelf de relatie verbreken.  Een 

mens voelt zich pas een mens als hij met anderen een 

relatie kan opbouwen.”

Merken jullie dat de maatschappij hard is voor veel 

mensen?

Wouter: “Naast onze gasten hebben we als 

straathoekwerker inderdaad nog een belangrijke 

doelgroep: de maatschappij.  Heel vaak weten mensen 

niet in welke omstandigheden sommige van hun 

buren of naasten écht moeten leven, hoe hun rechten 

worden geschonden en kansen worden ontnomen. 

Veel mensen hebben geen stem en kunnen zich niet 

laten horen.”

Nele: “Omdat wij als straathoekwerkers letterlijk met 

onze voeten in de ‘shit’ van onze gasten staan, zien we 

dit onrecht en stellen we dit op elk mogelijk moment 

aan de kaak. Alle instellingen van onze maatschappij 

(school, politie, zorg-, dienst- en hulpverlening) doen 

heel hard hun best om iedereen op een gelijke manier 

te helpen, te ondersteunen en te zien. Maar wij zien 

dat zij door de vele regels en protocollen niet altijd 

de tijd krijgen om onze zeer gekwetste gasten te 

ondersteunen zoals zij het nodig hebben. Via onze 

signalen, gesprekken en verhalen proberen we deze 

drempels minder hoog te maken en zelfs weg te 

werken. “

Ken jij de straathoekwerker al?

Wouter werd in 2007 door de stad aangesteld als Mobiele Jongerenwerker voor de doelgroep jongeren en jongvolwassenen met een maatschappelijke kwetsbaarheid.  Sindsdien 

vormt hij met Thomas en Nele het straathoekwerk-team. Maak kennis met de straathoekwerkers #VANRSL: Wouter, Thomas en Nele!

2. Een veilige leefomgeving zonder overlast
Iedereen woont graag in een buurt die veilig en net is en waar overlast tot een minimum wordt beperkt. Het stadsbestuur doet heel veel inspanningen om Roeselare proper en 

veilig te houden, maar kan dit helaas niet alleen. Daarom betekenen de inspanningen en bijdragen van de buurtbewoners een grote hulp!

Samen voor minder overlaSt

De voorbije jaren investeerde de Stad al in een aantal maatregelen die zorgen voor een groter gevoel van veiligheid. In de buurt van het station en de Ardooisesteenweg staan 

voldoende camera’s opgesteld die door de politiediensten gevolgd worden.   Ook de verhuis van de politiepost van de Botermarkt naar de stationsomgeving wordt door de 

buurtbewoners als positief ervaren.  Daarnaast is ook de Wijkantenne, de uitvalsbasis van de Gemeenschapswachten, aan het busstation te vinden. 

Nele: 
36 jaar & vrijgezel 

Hobby’s: theater, filosoferen aan de toog , 
poging om tennis te spelen 

Ik word omschreven als een “empathisch 
warhoofd met gouden hart”

Lid van het team dak- en thuislozen bij 
het Welzijnshuis Roeselare

Thomas:
34 jaar & niet langer vrijgezel

Hobby’s: fietsen, genieten van een goed 
glas en lekker eten 

Mijn omschrijving is geëvolueerd van 
“tegen de schenen stampende lonely 
rider” naar “kritisch samenwerker” 

Lid van het team dak- en thuislozen bij 
het Welzijnshuis Roeselare

Wouter:
39 jaar & vrijgezel

Hobby’s: platen draaien, erop uit 
trekken met de caravan, quizzen maken, 
schilderen en bricoleren

Ik word omschreven als “creatief, 
zorgzaam en kritisch maar niet zomaar”

Lid van het team Samenleven van Stad 
Roeselare

Zoals Paul Jambers het zou zeggen: 

“Straathoekwerkers, wie zijn jullie en wat doen 

jullie?”

Thomas: “Het belangrijkste wat wij doen, is in gesprek 

gaan met mensen. We proberen om mensen zeker 

niet weg te jagen of te bestraffen. We willen hen 

echt leren kennen. Als dat nodig is, zijn wij graag 

de brug naar de hulpverlening, maar vooral naar de 

samenleving zodat zij ook hun plek vinden.”

Nele: “Veel van onze gasten, jong of oud, zijn de band 

kwijt met zichzelf, hun familie of met de maatschappij. 

Of erger nog: ze hebben nog nooit zo’n band gekend. 

Bovendien hebben zij vaak negatieve ervaringen 

gehad in hun contacten met verschillende instanties, 

zoals de school, de politie, de hulpverlening, de VDAB, 

…  Het straathoekwerk in Roeselare zet daarom hard in 

op het opbouwen van een relatie met hen. We zijn er 

van overtuigd dat door het opbouwen van een relatie 

met onze gasten de band met zichzelf, hun familie 

en uiteindelijk de samenleving opnieuw zal gelegd 

worden en zij uiteindelijk ook terug hun plek zullen 

vinden en krijgen.”

Roeselare groeit en bloeit.  Net zoals in elke 

centrumstad zijn er in Roeselare mensen die niet 

(meer) meekunnen en achterblijven. Een groeiend 

probleem?

Wouter: “Ook in Roeselare leven er mensen aan de 

rand van onze maatschappij. Dit gebeurt door eigen 

keuzes die slecht uitpakken of door ongelukkige 

toevalligheden die samenkomen. Mensen komen zo 

in een situatie van dakloosheid, armoede of verslaving 

terecht.  Er zijn mensen die de druk niet meer 

aankunnen en de pedalen verliezen. En inderdaad, we 

merken dat deze groep mensen steeds groter wordt, 

ook in Roeselare.”

De hulpverlening draait op volle toeren, omdat elke 

inwoner #VANRSL zou kunnen geholpen worden. 

Wordt de groep mensen die hulp nodig hebben, 

steeds zichtbaarder?

Thomas: “Soms hoor je wel eens spreken over de 

zogenaamde “zorgwekkende aanbodmijders”. Dit 

gaat om een beperkt aantal mensen van deze groep. 

Het zijn mensen voor wie we vanuit de dienst- en 

hulpverlening nog geen of een onvoldoende 

antwoord kunnen geven op hun vragen.  

Wij spreken niet van cliënten 
maar van gasten. Een cliënt of 

patiënt is veel te kil.  

We laten geen mensen in de kou 
staan. Elke mens verdient toch 

zorg en een plek onder de zon?

Wijkteams 

Om je nog beter van dienst te zijn, bundelen alle wijkinspecteurs van de Politiezone 

RIHO (ook wel gekend als de “wijkagenten”) sinds kort hun krachten in drie wijkteams. 

De wijkteams zorgen samen voor je straat, wijk en stad. Krottegem valt binnen het 

“team Noord”. Wijkinspecteurs werken nauw samen met de Gemeenschapswachten 

en de wijkwerkers van de stad. Ze gaan preventief aan de slag en proberen meldingen 

altijd snel en efficiënt op te volgen.  

Ook de Gemeenschapswachten werken voortaan in eigen gebieden. In Krottegem 

zijn Gemeenschapswachten Dirk en Greet aan de slag.

Binnenkort krijgt elke inwoner #VANRSL een speciale editie van het stadsmagazine in 

de bus. Dit zal volledig aan het thema veiligheid gewijd zijn. Je zal er uitvoerig kunnen 

ontdekken wat de taken zijn van de Gemeenschapswachten en wijkinspecteurs, hoe 

ze werken en hoe je hen het best kan aanspreken. Houd je brievenbus dus zeker in de 

gaten!

Heb je een vraag voor één van de 

straathoekwerkers?

Je kan hen zo contacteren:

• Wouter: wouter@traxskatepark.be

• Nele: 0494 53 70 22

• Thomas: 0492 15 93 12

Wijkinspecteurs

De wijkinspecteurs van Wijkteam Noord zijn Joeri Aspeslagh,  

Jean-Pierre Bouteca, David Colpaert, Danny Foré en Pascal 

Verhulst. Niet-dringende meldingen kan je maken via de website 

van de politiezone www.politiezoneriho.be.  

Heb je dringende politiehulp nodig? Dan bel je 101.



Proper Krottegem

Een nette buurt is een sterke buurt. Helaas is er dagelijks veel werk om de achtergelaten troep op te ruimen. Een aantal zones in Krottegem worden van dichtbij opgevolgd. De 

stadsdiensten ledigen er dagelijks de vuilnisbakken. Ook de bloembakken en bestaande groenzones – waar helaas vaak spullen worden gedumpt – worden door medewerkers 

van de Stad heel regelmatig opgekuist. Op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt werden de glasbollen vervangen door ondergrondse glascontainers. 

Mooimakers is hét Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. We hebben een gesprek met een enthousiaste, Krottegemse vrijwilliger. 

Dag Didier, je bent een Mooimaker in hart en nieren?

Didier Dejonghe: “Dat klopt! Ik ga dagelijks een uurtje 

stappen om zwerfvuil te ruimen. Dat was m’n vaste 

routine voor ik naar mijn werk spoorde. Ik wandelde 

langs de Ardooisesteenweg. Ondertussen ben ik met 

pensioen en heb ik mijn gebied uitgebreid tot de 

Spanjestraat en Mandellaan. Ik breng ook meer variatie 

in het tijdstip waarop ik zwerfvuil ga ruimen. Zie het als 

een sociale controle. Op die manier is de kans groter 

dat hardleerse sluikstorters worden gevat.”

Je hebt effectief al ‘daders’ betrapt?

Didier: “Ja, dan kijk ik die persoon recht in de ogen. 

Een blik zegt meer dan duizend woorden. Ik weiger 

wel bewust om in discussie te treden.”

Waarom ben je precies Mooimaker geworden?

Didier: “Ik hou van een propere straat. Het begon in 

de jaren ’80 op eigen initiatief. Ik zorgde voor een net 

trottoir voor mezelf en voor enkele buren die moeilijk 

te been waren. Toen ik via een actie de Mooimakers 

leerde kennen, zei ik volmondig “ja” tegen dit mooie 

initiatief.”

Leuk om te horen, een Mooimaker van het eerste 

uur. Wat motiveert je om dit te doen?

Didier: “Het voelt niet aan als een verplichting, 

het is mijn dagelijkse fitness (lacht).” Ik word 

ontzettend goed ondersteund door Stad Roeselare. 

Ik krijg het nodige materiaal ter beschikking, zoals 

grijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en 

gepersonaliseerde fluohesjes. Vaak krijgen we ook de 

kans om nieuw materiaal uit te testen. Ik heb m’n vaste 

aanspreekpunten bij de Stad. Ik word gehoord en dat 

doet deugd.”

Dat klinkt als appreciatie voor wat je doet?

Didier: “Absoluut, dat houdt me op de been. Het 

contact met de buurt is een leuke extra, af en toe 

word ik verrast met een koffietje, een fles wijn of 

zelfs champagne (lacht). Al is dat nu helaas even niet 

mogelijk.”

Hoe zit het met het afval ruimen in coronatijden? 

Didier: “Dat valt best mee. Ik ben een grijze muis 

die alleen op pad gaat. Nu zie ik ook mondmaskers 

opduiken in het straatbeeld. Ik tel er gemiddeld zo’n 

20-tal per dag! Ik zie wel een dalende trend in het 

aantal vuilniszakken die ik verzamel, gezien mensen 

minder op straat komen.”

Een grijze muis met een gouden hart! We wensen je 

nog veel Mooimakers-jaren toe!

Blijf de Mooimakers steunen 
via lokale acties en herhaal de 

positieve boodschap: samen 
voor 'n proper Roeselare,  

want motivatie helpt!”

Wedstrijd Mooimakers

Om de Mooimakers te belonen voor hun inspanningen 

heeft Stad Roeselare bij vijf wijkinitiatieven een 

groot bord geplaatst: Onze-Lieve-Vrouwemarkt, het 

Stationsplein, het speelpleintje in het stadspark (via 

fietspad Diksmuidsesteenweg), het groen pleintje aan de 

Meelbessenstraat en het pleintje De Ruiter op de hoek van de 

Iepersestraat met de Piljoenstraat. 

In de kleurrijke kunstwerken brengt Filip Cardoen een 

ode aan de wijkinitiatieven van de Mooimakers door er de 

eigenheid van hun wijk in vast te leggen. De rode draad die 

je kan herkennen is Kloentje de clown. De tocht langs de 

borden is de ideale activiteit voor wie met z’n eigen bubbel 

en coronaveilig even naar buiten wil en de buurten van 

Roeselare nog beter wil leren kennen. 

Bovendien kan je nog tot en met maart 2021 deelnemen 

aan de wedstrijd. Per gezin kan elk gezinslid een 

wedstrijdformulier invullen en indienen (je kan als gezin 

maar één keer winnen). Je ingevuld wedstrijdformulier kan je 

mailen of deponeren in de bus bij KOERS (Polenplein 15).  

Je kan het deelnameformulier ook online vinden op  

www.net.roeselare.be en daar invullen.

Doe jij ook mee? De wedstrijd is er voor alle leeftijden. De 

winnaars worden telefonisch verwittigd. Wacht niet langer en 

ga op zoek naar de Mooimakers!

3. Een nieuw economisch elan
De Ardooisesteenweg is altijd al een levendige toegangsweg tot de stad geweest. Daarnaast was er op Krottegem ook heel wat belangrijke industriële activiteit. Aan de vaart 

floreert nog steeds deze industrie. Elders in Krottegem verdween beetje bij beetje de industriële activiteit en veranderde het handelsleven. Al zijn er hier en daar wel nog mooie 

getuigenissen van die industriële geschiedenis.

De mentaliteit van commerçant zit er bij de Krottegemnaar nog altijd sterk in! Bijna alles wat onder de noemer van “lokale economie” valt, vind je nog terug in de wijk: 

bakker, beenhouwer, horeca, retailzaken,… Voor inwoners van Krottegem is er heel veel te vinden, dicht bij de deur. Die ondernemende geest versterkt nog meer het 

samenhorigheidsgevoel en zorgt voor een positieve vibe. Nu de stationsomgeving heraangelegd is en de verbinding tussen het stadscentrum en Krottegem opnieuw zichtbaar 

geworden is, kan een nieuw economisch elan voor Krottegem tot uiting komen.

Huis van de Voeding

Het Huis van de Voeding in de Spanjestraat is hét ontmoetingscentrum bij uitstek voor de Vlaamse voedingsindustrie. 

Bedrijven kunnen er onder meer terecht om hun voedingsproducten te laten testen in een labo of nieuwe methodieken  

uit te denken. Er is een oefenkeuken die gebruikt wordt voor workshops en productontwikkeling, een opleidings- 

atelier voeding waar kwalitatieve opleidingen worden aangeboden aan werknemers en werkzoekenden,… 

Veel smaak in ontwikkeling!

Ondernemerscentrum voor jong talent

Naast de focus op voeding, huisvest het Huis van de Voeding ook het  

Ondernemerscentrum. Verschillende jonge starters vinden er hun onderkomen. 

Zij kunnen een ruimte huren aan een voordelige startprijs, proeven van het  

ondernemerschap en komen in contact met ander ondernemend talent. Op die  

manier is het Ondernemerscentrum een springplank om hopelijk in de toekomst  

met een eigen stek te kunnen beginnen.

Startende ondernemers vinden vlot de weg naar het Huis van de Voeding. 

Maak kennis met Sören Dejonghe, oprichter van STREAMLINERS.

Dag Sören, vertel eens waar jouw bedrijf voor staat?

Sören: “Streamliners bouwt websites en applicaties op maat. We zorgen voor de juiste 

digitale oplossingen voor bedrijven zodat elke werknemer zo efficiënt en optimaal 

mogelijk kan werken.”

Je bent een jonge starter, hoe ben je bij het Huis van de Voeding terecht gekomen?

Sören: “Na een periode van thuiswerken, was ik op zoek naar een geschikte 

kantoorruimte in Roeselare. Via de digitale manier vond ik al snel m’n weg naar het Huis 

van de Voeding. Ik was meteen ingenomen door de unieke atmosfeer die hier hangt. 

Het pand beschikt over verschillende vergaderfaciliteiten, wat ideaal is om klanten te 

ontvangen. Bovendien zijn er interessante kortingsformules voor starters.”

Het financiële luik gaf de doorslag?

Sören: “Klopt! Niet onbelangrijk als startende ondernemer (lacht). Je krijgt als het ware 

een totaalpakket, tegen aantrekkelijke voorwaarden. Naast een kantoorruimte in een 

dynamische omgeving, zijn ook de faciliteiten in de prijs inbegrepen. Denk maar aan 

een bureau, kantoormateriaal, internet. Dat zijn maandelijks toch wat kopzorgen minder. 

Bovendien krijg je er advies op maat via coaching.”

Heb je contact met andere ondernemers?

Sören: Absoluut! Het is een ideale locatie om te netwerken. De interactie tussen 

startende ondernemers en vele professionele contacten zorgen voor een interessante 

wisselwerking.

Je hoort het: een enthousiaste starter. We wensen je veel succes met Streamliners! 

Word jij ook Mooimaker?

Wil je de handen uit de mouwen steken tegen zwerfvuil? Dat kan eenvoudig. Meld je 

aan op de website van www.mooimakers.be en kies een stukje grond dat je éénmalig of 

voor langere tijd netjes wilt houden. Dat kan gaan om een straat, een park, een buurt,.. 

Wie wil kan zijn buren, vrienden of vereniging uitnodigen en zich als team aanmelden 

om samen de klus te klaren. Stad Roeselare ondersteunt je. Je kan opruimmateriaal 

aanvragen en je wordt als vrijwilliger ingezet, wat betekent dat je verzekerd bent tijdens je 

opruimactiviteiten op openbaar domein. 

Graag meer informatie? Contacteer dan gerust de stadsdiensten via 051 26 97 86 of 

projectenOD@roeselare.be.

Shop #VANRSL

Met de subsidie Shop #VANRSL helpt de Stad starters die een nieuwe zaak starten. Dit geldt in het kernwinkelgebied van de stad, maar ook in het 

afgebakende groeigebied, waartoe de Ardooisesteenweg behoort. Je kan een éénmalige groeisubsidie van € 2 500 ontvangen wanneer je een nieuwe 

handelszaak start of een bestaande zaak overneemt. Of je kan een éénmalige subsidie ( maximum € 10 000) ontvangen van 50% van de bewezen 

investeringskost wanneer je een handelspand buiten het kernwinkelgebied een andere functie geeft (woning, kantoor, socio-culturele activiteiten,…). 

Alle voorwaarden op www.roeselare.be. Interesse? Contacteer de dienst Economie via 051 26 23 36 of  economie@roeselare.be.



4. Een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving
Verbeteringen op vlak van groen, een goede mobiliteit en bereikbaarheid zorgen ervoor dat inwoners zich goed voelen in hun buurt. Vaak vormen ze de kers op de taart en doen 

zij de buurt leven. De Stad kiest ervoor om van “meer groen” en “veilig fietsen” echte prioriteiten te maken. Ook in Krottegem willen we investeren. 

Groen #vanrSl

RSL Boomt 

Roeselare is vandaag een stad met mooie parken, 

jonge bossen en groene pleinen, maar het kan 

altijd beter. En daarom ondertekende de Stad het 

Vlaamse Bomencharter. De doelstelling is: 100 000 

bomen aanplanten tegen 2025, samen met jou, de 

Roeselarenaar. 

Samen maken we van Roeselare een zachte stad 

met bomen en bossen die bloeien en groeien. In het 

actieplan RSL Boomt lees je concreet hoe de Stad dit 

wil realiseren. Benieuwd naar het volledige plan? Je 

kan het boekje bekijken op www.klimaatswitch.be.

Ook in Krottegem wordt er geïnvesteerd in de 

vergroening. Want bomen bieden heel wat voordelen! 

Ze filteren fijn stof en zetten CO2 om in zuurstof. 

Bomen zorgen voor een prima biodiversiteit, omdat 

ze ook dienst doen als insectenhotel, voedselfabriek 

en broedplek voor vogels. Bovendien maken ze ons 

gelukkig, want ze creëren ideale rust-, ontspannings- 

en ravotmogelijkheden. Oude bomen geven vaak dat 

extra karakter aan een stad of landschap. Ze zijn van 

onschatbare waarde in bepaalde straten of buurten.

Méér groen en vooral ook toegankelijk groen zullen 

voor extra zuurstof zorgen in Krottegem.

Appelaarstraat - Perelaarstraat

Eind november werd een nieuw fietspad aangelegd. 

In de eerste maanden van 2021 zullen de nieuwe 

beplantingen worden aangebracht. Nadien wordt 

er een bloemenweide ingezaaid. Er komen ook nog 

enkele zitbanken op het pleintje. Op die manier zullen 

de inwoners optimaal kunnen genieten van de buurt!

Een groene Spanjestraat 

Een beetje verder in deze krant lees je over de 

heraanleg van de Spanjestraat. Uiteraard is er daarbij 

oog voor méér en kwaliteitsvol groen. De Spanjestraat 

wordt omgetoverd van grijs naar groen!

In de Spanjestraat, Vaartstraat en Jules Lagaelaan 

komen er in totaal meer dan 60 nieuwe 

hoogstambomen. Voor de Krottegemnaren met 

groene vingers: het gaat om een vijftal verschillende 

soorten: 

• Acer platanoides ‘Autumn Blaze’ (Noorse esdoorn)

• Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (Valse christusdoorn)

• Pyrus calleryana ‘Capital’ (Chinese sierpeer)

• Tilia tomentosa ‘Brabant’ (Zilverlinde)

• Querqus robur ‘Fastigiata Koster’ (Piramidale 

zomereik)

De soorten werden gekozen op basis van het principe 

“de juiste boom op de juiste plaats”. Daarbij wordt er 

rekening gehouden met de beschikbare boven- en 

ondergrondse groeiruimte. Er wordt geïnvesteerd in 

ondergrondse groeiplaatsen. Op die manier kan elke 

straatboom genieten van ongeveer 10 m³ bomenzand, 

dat zich gedeeltelijk onder de aanliggende 

parkeerstroken en opritzones zal bevinden. Ook een 

assortiment aan heesters, vaste planten, siergrassen en 

hagen, krijgt een plekje in de buurt.

De bestaande waardevolle bomen op het pleintje aan 

de Fortuinstraat en aan de inkom van het stedelijk 

sportstadion blijven behouden en zullen beschermd 

worden tijdens de werkzaamheden. Op de hoek van 

de Vierwegstraat en de Spanjestraat zal binnenkort 

een prachtige Zilverlinde staan. 

Tegeltuintjes

Een tegeltuin is een smalle groenstrook aan de 

straatkant, onmiddellijk tegen een gevel.  

Het principe is heel eenvoudig: je neemt één 

straattegel weg en plant een klimplant in de plaats. 

Het resultaat: je krijgt een groenere straat met betere 

luchtkwaliteit waar ook vogels en vlinders zich beter 

thuis voelen. Ook in Krottegem worden er heel wat 

tegeltuintjes aangelegd!  

De tegeltuintjes in de Germain Hoetstraat, 

Fabrieksstraat, Spinnerstraat, Koornstraat en Kleine 

Kalkenstraat werden aangeplant in 2019 en 2020. De 

Schellebellestraat wordt aangeplant in het voorjaar 

2021 en ook in de Vaartstraat (na de werken in de 

Spanjestraat) komen er tegeltuintjes. 

Woon jij op Krottegem en wil jij ook een tegeltuintje? 

Laat het ons weten via de website   

www.buurten.roeselare.be/tegeltuinen of neem 

contact op met de dienst Samenleven via 051 26 24 64 

of samenleven@roeselare.be.

4 140 nieuwe bomen  
in het Krommebeekbos

De uitbreiding van de stadsrandbossen is een 

belangrijke factor om de 100 000 bomen te realiseren. 

In totaal komen er dit plantseizoen 13 440 nieuwe 

bomen bij in de Roeselaarse stadsrandbossen 

(Bergmolenbos & Krommebeekbos samen). 

Het voorbije jaar zette de Stad samen met het 

Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB) en een 

expert verder in op het 

verwerven van gronden om 

te bebossen. Daardoor kan 

er dit plantseizoen opnieuw 

bijkomend bos worden 

aangeplant. 

Ook het Krommebeekbos 

wordt dit plantseizoen nog 

verder uitgebreid. Op gronden 

die al in eigendom waren van 

ANB wordt 1,5 hectare nieuw 

bos aangeplant en nog eens 

twee dreven. Samen is dat 

goed voor 4 140 bomen!

Wandelinfrastructuur 
Krommebeekbos 

We merken dat in deze coronatijden, veel méér 

inwoners de weg vinden naar de bossen. Wandelen 

in het groen is een gezonde activiteit om zowel alleen 

als met het gezin te doen. Je hoeft er niet veel voor te 

plannen. Schoenen aan en stappen maar!

In de late lente van 2021 zullen de 

infrastructuurwerken in het Krommebeekbos van start 

gaan in samenwerking met het Agentschap Natuur en 

Bos. Een overzicht van wat er op de planning staat: 

• Er worden wandel- en fietspaden aangelegd.

• Het pleintje aan de Pater Pirestraat zal met een 

fietspad verbonden worden met de wijk aan het 

Verzonken Kasteel.

• In functie van de waterbeheersing zullen er 

grachten en poelen worden aangelegd. 

• Ook in het kader van de biodiversiteit zullen er heel 

wat inspanningen gebeuren.

• Er zal een nieuw fietsrustpunt worden aangelegd 

langs het Krommebeekfietspad in samenwerking 

met het Agentschap Natuur en Bos en met 

Westtoer.

• Het nodige zitmeubilair wordt voorzien.

De Route #VANRSL

De Stad wil méér doen dan aparte stukken groen 

verder uitbreiden. 

De Route #VANRSL is een echte, duidelijke route die 

al de groene plekken in de stad met elkaar verbindt. 

Op die manier ontstaat er een groen lint doorheen 

de stad. Dat wordt zeker een meerwaarde voor 

wandelaars en fietsers. Tegelijk zorgt het voor een 

boeiend en divers ecosysteem waar tal van beestjes 

zich zullen thuis voelen. Met begeleiding van een 

inspirerend team van stadsmakers, onderzoekers en 

ontwerpers zal het concept van De Route #VANRSL 

concreet uitgewerkt worden, ook in Krottegem. Meer 

informatie hierover volgt later. 

HeraanleG ardooiSeSteenweG

De Ardooisesteenweg (tussen Beversesteenweg en Mandellaan) geniet de komende jaren bijzondere aandacht. Samen met de Buurtmaatschappij is er grondig nagedacht over 

hoe de heraanleg van deze invalsweg en woonstraat het best kan aangepakt worden.

Basisprincipes

De Stad wil de Ardooisesteenweg herinrichten tot een straat waar er ruimte is voor 

ontmoeting en beleving, ruimte voor groen en aandacht voor ontharding. De straat 

krijgt op die manier een metamorfose van grijze straat naar een bloeiende, levende, 

groene, … straat met een aantrekkelijk publiek domein. Naast het mobiliteitsaspect 

speelt de Stad ook in op andere doelstellingen uit het bestuursakkoord: meer groen, 

klimaat, sociaal, …. 

De werken zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2022 aanvatten en ongeveer een 

jaar duren. Voorafgaand zijn er werken aan de nutsleidingen. Deze starten in augustus 

2021 en worden in december 2021 afgerond.

Op vlak van mobiliteit is het uitgangspunt het STOEP-principe. De letters van 

het woord STOEP staan voor: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Elektrisch 

vervoer, Personenwagens. Het is ook in die volgorde dat er bekeken wordt welke 

maatregelen er kunnen worden genomen. Met de herinrichting wil de Stad de 

verkeersleefbaarheid en -veiligheid verhogen, in het bijzonder voor de voetgangers 

en fietsers.

Concrete maatregelen

Zone 30
Er wordt een zone 30 ingevoerd in de Ardooisesteenweg tot aan het kruispunt met de 

Mandellaan. 

Eenrichtingsverkeer
Vanaf de parking aan de Carrefour tot aan de rotonde van de Beversesteenweg zal er 

éénrichtingsverkeer gelden. Met de wagen is richting centrum rijden steeds mogelijk. 

Met de fiets kan je je wel overal in beide richtingen verplaatsen.

De invoering van het éénrichtingsverkeer zorgt ervoor dat er extra ruimte vrijkomt 

voor de voetgangers en voor groen. Naast ruimere trottoirs en groenelementen, 

komen er ook afgebakende parkeerplaatsen en ruimte voor laden en lossen.

In het stuk tussen de Mandellaan en de parking aan de Carrefour blijft er 

dubbelrichtingsverkeer zoals dit op vandaag is. Voor de veiligheid en het comfort 

voor de fiets worden in dit deel langs beide zijden wel fietspaden aangelegd.

Fietsstraat
Vanaf de parking aan de Carrefour tot aan het busstation wordt er een fietsstraat 

voorzien. Dit betekent dat er dus éénrichtingsverkeer zal zijn in de richting van het 

busstation. Auto’s moeten er verplicht achter de fiets blijven en mogen ze niet inhalen.

Openbaar vervoer
De bussen van De Lijn zullen in de toekomst dus ook enkel stadinwaarts gebruik 

maken van de Ardooisesteenweg. In het stukje tussen de rotonde Beversesteenweg 

en het busstation wordt voor de bus een busstrook in de tegenrichting voorzien zodat 

de bus uit alle richtingen naar het busstation kan rijden.

onze-lieve-vrouwemarkt: Het Hart van krotteGem

Wat absoluut zeker is, is dat de Onze-Lieve-

Vrouwemarkt dé centrale plek is voor Krottegemnaren. 

De voorbije maanden gebeurden een aantal kleinere 

ingrepen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Deze staan 

allemaal in het teken van de opwaardering van het 

plein. Op die manier wordt het “ontmoeten met elkaar” 

nog gemakkelijker en aangenamer gemaakt. 

Een opsomming van een aantal zaken die ondertussen 

zijn uitgevoerd:

• Langs het monument werd een nieuw 

wandelpaadje aangelegd. De verouderde zitbanken 

werden weggehaald en er kwamen nieuwe 

exemplaren in de plaats, met een mooie verwijzing 

naar de Poolse bevrijding.

• Ter hoogte van de hoek met de Spinnerstraat, aan 

Café Breda, werden borduren verlaagd. Een stapje 

vooruit dus in een betere toegankelijkheid. Alle 

borduren kregen een uniforme look en werden 

vervangen door volwaardige exemplaren.

• Aan de speelzone werden extra houten paaltjes 

en afsluitingen geplaatst. Op die manier is de 

speelzone beter uitgerust als een afgesloten 

speelzone, waardoor die veiliger is geworden.

• Enkele elektriciteitskastjes kregen kleurrijke stickers 

opgekleefd.

Er volgen nog enkele ingrepen:

De Stad ziet een aantal kansen om door middel 

van een aantal kleine ingrepen, het plein nog 

aantrekkelijker te maken. Zo hoopt de Stad dat elke 

inwoner van Krottegem zich er thuis kan voelen.

Extra groen zal het plein opfleuren. De asfaltstrook 

tussen de parkeerzone op het plein en het standbeeld 

zal worden vervangen door een groenstrook. Naast 

nieuwe beplanting wordt er ook een wandelpaadje 

aangelegd en enkele zitbanken geplaatst. Een ideale 

rustplek dus in de schaduw van het herdenkingsbeeld 

als dank aan onze Poolse bevrijders. 

Daarnaast worden er hier en daar nieuwe groene 

elementen voorzien:

• een extra haagje tussen de bomen aan het 

petanqueveld,

• enkele hazelaars ter hoogte van de kippenzone,

• een extra boom aan de speelzone,

• extra aanplanting van geurende lavendel,

• een bloemenweide aan de uitstulping ter hoogte 

van de hoek Onze-Lieve-Vrouwemarkt en 

Bruanestraat.

Veel kinderen spelen op of rond het plein. En dat 

willen we graag zo houden. 

Er werden al een aantal maatregelen genomen om 

de snelheid van auto’s te doen verminderen. Er werd 

een versmalling voorzien door middel van paaltjes 

en markeringen. Ook signalisatiepoppetjes wijzen 

chauffeurs op spelende kinderen. Toch is het nog 

steeds erg opletten en worden er nu en dan gevaarlijke 

situaties gemeld. Kinderen moeten absoluut in 

veiligheid kunnen spelen. Daarom wordt  een 

oplossing bekeken voor de boomhut. 

Blijf op de hoogte

De inwoners uit de dichte omgeving van de Ardooisesteenweg 

worden uitgenodigd voor een infomoment in februari, waar de 

plannen in detail toegelicht worden. Wil jij ook graag op de hoogte 

worden gehouden over de heraanleg van de Ardooisesteenweg? 

Bezorg dan gerust jouw contactgegevens aan de stadsdiensten via 

pod@roeselare.be of 051 26 97 86.



nieuwe SpanjeStraat

De Spanjestraat kent een grondige opfrisbeurt en wordt op een verkeersveilige manier aangelegd. Bij die heraanleg gaat er veel aandacht naar verkeersveiligheid en meer groen, 

zodat deze straat een nóg aangenamere plek wordt om te wonen. Eind september konden de inwoners de plannen voor hun vernieuwde straat inkijken in de vroegere bibliotheek 

“De Vriendschap”. Bovengronds komt een nieuw wegdek en nieuwe duurzame openbare verlichting. Er wordt een zone 30 ingevoerd over de hele lengte van de straat, van 

de Jules Lagaelaan tot aan de Mandellaan. Dit komt ten goede aan de globale verkeersveiligheid in de straat en in het bijzonder voor de fietser. Ook onder de grond wordt er 

vernieuwd. 

Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag.

Vlaanderen telt om en bij 64 000 km aan openbare weg, waarin ruim 500 000 km 

aan kabels en leidingen lopen. Dit is ongeveer 8 m kabels en leidingen per lopende 

meter weg! Er ligt dus een indrukwekkend netwerk aan nutsinfrastructuur onder de 

grond. We zien ze niet, maar ze zijn wel cruciaal.

De uitvoering van werken aan nutsleidingen gebeurt steeds voordat er 

rioleringswerken worden uitgevoerd. Op zo’n moment zie je verschillende 

nutsbedrijven in de straat. Dit kan gaan om water, elektriciteit, gas, internet, 

telefonie,… Nutswerken gebeuren meestal in het voetpad, parkeerstrook of berm. 

Wat gebeurt er bij nutswerken?
De nutsbedrijven vernieuwen of verplaatsen hun kabels en leidingen, om:

• conflicten en problemen uit te sluiten bij de uitvoering van de rioleringswerken.

• te vermijden dat ná de aanleg van de wegen er nog werken aan de nutsleidingen 

zouden moeten worden uitgevoerd, waardoor de weg opnieuw zou moeten 

worden opengebroken.

“Hetzelfde putje in het voetpad voor mijn deur  
gaat meermaals open en dicht. Raar, maar waar!”

Bij nutswerken zijn vaak verschillende aparte maatschappijen aan het werk. 

Elke nutsmaatschappij staat in voor de aansluiting van hun klanten op de 

nieuwe leiding. Men probeert altijd om die verschillende werken goed te 

coördineren en op elkaar af te stemmen. Toch is het soms niet mogelijk om 

de verschillende ploegen direct achter elkaar in te plannen. Dan wordt er vaak 

gekozen om de put tijdelijk te dempen, omdat een open put voor hinder kan 

zorgen. Het kan dus gebeuren dat éénzelfde put soms 2 tot 3 keer open en 

terug dicht moet: wachten op testresultaten, open om de klantaansluitingen 

te doen en daarna terug dicht uit veiligheid. 

Nutswerken Spanjestraat in 6 fases
De nutswerken in de Spanjestraat en omgeving startten halfweg januari en zullen in 

6 opeenvolgende fases gebeuren. Op die manier wordt de hinder gespreid en kan 

de Stad zorgen voor een maximale bereikbaarheid voor de inwoners, handelszaken 

en bedrijven. Inwoners van de dichte buurt worden door de Stad op de hoogte 

gehouden via bewonersbrieven.

De eerste zone waar er gewerkt wordt vanaf 11 januari tot half maart is de Spanjestraat 

van Koornstraat tot Mandellaan. Ook in de Vierwegstraat, tussen Spanjestraat 

en Mandellaan, gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. Nadien volgen in 

opeenvolgende fases de andere stukken van de Spanjestraat, de Fortuinstraat, deel 

van de St. Hubrechtsstraat, Vaartstraat en een deel van de Jules Lagaelaan.

Tijdens deze werken kan het autoverkeer altijd door in de richting van de Mandellaan. 

Wie de andere richting op moet, zal een aangeduide omleiding kunnen volgen.

Voor fietsers wordt er een alternatieve veilige route uitgestippeld van en naar het 

centrum. Te voet kan je altijd door langs één zijde van de weg. 

Toegang tot de woningen blijft uiteraard altijd voorzien. Er gaat extra aandacht 

naar mensen die in de werfzone wonen en hulp aan huis nodig hebben zoals 

thuisverpleging, een warme maaltijd,… . De stadsdiensten bekijken samen met de 

maatschappijen en de aannemers hoe zij op een zo comfortabel mogelijke manier 

hun woning kunnen blijven betreden.

Er wordt een nieuw gescheiden  
rioleringsstelsel aangelegd. 

We kennen steeds vaker extremere weersomstandigheden. Regen kan voor overlast 

zorgen, maar is ook noodzakelijk om het grondwater op peil te houden. Om de 

wateroverlast tegen te gaan, dient het regenwater op een efficiënte manier gebufferd 

en afgevoerd te worden. Tijdens periodes van droogte is infiltratie van het regenwater 

een must. Daarom is het belangrijk om er slim mee om te gaan! 

Weet jij hoe het water wordt afgevoerd?
Het huishoudelijk afvalwater komt in een ‘droogweerafvoer’ of vuilwaterriool 

terecht. Een zuiveringsstation kan maar doeltreffend werken wanneer het water dat 

ernaartoe stroomt vuil genoeg is en zo weinig mogelijk verdund is door regenwater. 

Een gescheiden rioolstelsel zorgt er meteen voor dat er geen vervuild water in de 

waterlopen terecht komt. 

Het regenwater wordt dan weer in grote buizen verzameld en afgevoerd naar onze 

waterlopen. Waar mogelijk wordt regenwater afgeleid om lokaal de groenzones en 

bomen van water te voorzien. Ook is het belangrijk om het regenwater zoveel als 

mogelijk in de bodem te laten indringen. Zo geven we het water terug aan de natuur 

en vullen we de grondwaterreserves aan. Op die manier zorgen we ervoor dat bij een 

regenbui, niet alle regenwater onmiddellijk de regenwaterbuizen in gaat.  

Het gescheiden afvoeren van regen- en vuil water is dus een zeer goede zaak voor 

het milieu! 

Wanneer moet je water scheiden?
Van de hogere overheid wordt de Stad overal, behalve in een aantal zones die 

als permanent gemengd stelsel aangeduid zijn, opgedragen om een gescheiden 

rioolstelsel aan te leggen. 

Van zodra een gescheiden rioolstelsel in jouw straat aangelegd wordt, ben je verplicht 

om ook op privaat domein het regenwater apart af te voeren.

• Als de stad een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in je straat, is dit verplicht voor 

alle gesloten, halfopen en open bebouwingen.

• In het geval van rijwoningen, wordt dit pas opgelegd zodra je grondige 

verbouwingen doorvoert.

• Bij een nieuwbouw word je verplicht om onmiddellijk een gescheiden rioolstelsel 

aan te leggen.

• Er dienen enkel werken buiten de woning te gebeuren. Je wordt niet verplicht om 

vloeren binnen in de woning op te breken. Bij rijwoningen ben je enkel verplicht 

de voorste dakhelft af te koppelen en op de regenwateraansluiting aan te sluiten.

Woon jij in een straat waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd? Dan 

wordt er een afkoppelingsdeskundige aangesteld die een afkoppelingsdossier 

opmaakt voor jouw woning. 

Wat doet een afkoppelingsdeskundige?
De taak van een afkoppelingsdeskundige is om inwoners te adviseren en te 

begeleiden. Hij helpt inwoners om hun bestaande private riolering in kaart te brengen 

en zoekt mee naar oplossingen in het geval er aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Om dat te doen, neemt de deskundige op het juiste moment contact op met 

de inwoners. Meestal is dat een aantal weken of maanden vóór de start van de 

rioleringswerken in de straat. Op afspraak komt hij bij je thuis langs om samen de 

bestaande toestand in kaart te brengen.

Wat als je geen recente plannen hebt van je eigendom? 
Geen nood, soms is het zo dat de eigenaar weinig informatie heeft. Dan is er wat 

meer onderzoek nodig. Dat gebeurt o.a. door aanwijzingen van de eigenaar(s), 

proeven met stromend water, rooktest, geluid, camera-inspectie, … Als alle informatie 

verzameld is, wordt er samen bekeken of de bestaande rioleringstoestand geschikt is 

om te kunnen aansluiten op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel dat in de straat 

zal komen. 

Soms is alles al geschikt, maar dat is niet altijd het geval. Als er aanpassingen nodig 

zijn, helpt de afkoppelingsdeskundige mee nadenken over de beste en vooral ook de 

minst ingrijpende manier om tot een gescheiden afvoer te komen. Mensen vrezen 

soms dat ze grote, dure werken zullen moeten uitvoeren. Maar meestal valt dat erg 

goed mee en volstaan kleine en goedkope ingrepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen 

van een extra regenpijp of het leggen van een extra afvoerbuis. Er wordt nooit in de 

woning gewerkt!

Vraag op voorhand je premie aan!
Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een 

premie aanvragen bij de stad. De premie moet altijd aangevraagd worden ten laatste 

een maand vóór de start van de uitvoering van de private afkoppelingswerken. 

De premie bedraagt 75 % van de bewezen kosten met een maximum van: 

• 1 500 euro voor een open of halfopen bebouwing

• 750 euro voor een gesloten bebouwing.

Opgelet: de premie geldt niet bij het bouwen van een nieuwbouwwoning.

Contact 

De rioleringswerken in de Spanjestraat zullen vermoedelijk in 

augustus, na het zomerbouwverlof, van start gaan. De inwoners 

zullen op tijd meer informatie krijgen hierover.

Meer informatie en duidelijke filmpjes over hoe afkoppelingen werken 

vind je op www.roeselare.be en www.aquafin.be.  

De afkoppelingsdeskundigen die worden aangesteld door de Stad zijn 

te bereiken via gregory.anne@demey.be en 051 20 59 41. 

Vermoedelijke timing per fase  
van de nutswerken in 2021



5. Prikkels voor een actieve buurt
Buurten worden gezelliger of leefbaarder als er voldoende prikkels zijn om actief aan de slag te gaan. Op die manier leer je ook beter je buurt en je buren kennen. 

3,2,1… Spelen maar! 
Kinderen moeten onbezorgd kunnen spelen in de 

buurt. De afgelopen maanden bleek hoe belangrijk 

dat is. Buiten kunnen ravotten, dicht in de buurt van de 

woning: elk kind heeft er recht op.

Ook op Krottegem investeert het stadsbestuur in 

speelpleinen en nieuwe speelprikkels. Dit kan gaan 

van eenvoudige speeltoestellen tot terreinen waarop 

kinderen kunnen ravotten, fietsen, skaten, …

De Stad wil dat elk kind en elke jongere #VANRSL 

zich kan ontplooien in een speelse, veilige en groene 

omgeving, waar creativiteit gestimuleerd wordt. Zo 

werden op Batavia en op het Stedelijk Sportstadion 

nieuwe speelkansen gerealiseerd. 

Samen met het kinderspeelpleintje naast de ingang 

van Club Roeselare en het voetbalterreintje aan de 

Mandeldreef, speelelementen op de groenzone langs 

TRAX, …  

is de Stad goed op weg om van Roeselare een 

kindvriendelijke stad te maken! 

Ook de tijdelijke realisatie op de site van Dumont 

Wyckhuyse is een bewuste keuze. Daarmee telt 

Krottegem nu maar liefst negen speelzones .
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Bataviawijk

In de Bataviawijk komen enkele kleutertoestellen in 

opvolging  van de wedstrijd “Win de zomerspeelplaats” 

van vorig jaar. Er werd reeds een opfrissing gedaan 

van het speelplein in het sportstadion en deze 

kleutertoestellen zijn een aanvulling voor de kleinere 

kinderen in de buurt van de Batavialaan. 

Pater Pirestraat

Het speelplein aan de Pater Pirestraat kreeg er een 

vierzitwipper bij.

Klaproosstraat

De Klaproosstraat is onderdeel van een nieuwe 

verkaveling die nog steeds aan het groeien is. Vanuit 

de buurtbewoners kreeg de Stad de vraag naar een 

speelplein. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 

kinderen een speelplek in hun buurt krijgen waar ze 

volop kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten, 

dus ging de Stad graag aan de slag met deze vraag. 

De kinderen uit de buurt kregen de kans om hun 

voorkeuren mee te geven en aan het begin van de 

zomervakantie kon er voor het eerst gespeeld worden 

op het nieuwe speelplein.

Site Dumont-Wyckhuyse

De site Dumont-Wyckhuyse bleef na de afbraak van de voormalige textielfabriek, gedeeltelijk een braakliggend terrein. Bouwmaatschappij De Mandel realiseerde er 

intussen al enkele (sociale) bouwprojecten. Tussen de Mandellaan, Ardooisesteenweg en de Koornstraat bleef echter een groot stuk onaangeroerd. Dat stuk behoort 

deels tot Bouwmaatschappij De Mandel en deels tot een private ontwikkelaar.

De hoek van de Ardooisesteenweg met de Mandellaan lag er een hele tijd erg slordig bij. Het Stadsbestuur heeft het initiatief genomen om dit te helpen opruimen en 

een voorlopige groene ontmoetingsplek in te richten die vrij toegankelijk is voor de buurt. De stadsdiensten staan in voor het onderhoud van de groenzone. Ook werd 

er een tijdelijk speelplein ingericht, dat veel succes kent bij de kinderen uit de buurt. Met enkele eenvoudige  

ingrepen krijgt deze site tijdelijk een nieuwe groene en recreatieve boost.

Het parkje is onderverdeeld in een drietal delen: er is een ontmoetingsruimte met mogelijkheid tot  

picknicken en vrij spel en er is een multifunctionele zone op het gras waar men kan voetballen,  

kubb spelen of gelijk welk creatief en vrij spel. Tot slot is de zone op de hoek van Sint-Anne  

en de Koornstraat ingericht als speeltuin met nieuwe houten speeltoestellen en een heus  

zandpakket als valbeveiliging .

ontmoeten

Buurtplein Tramstatie 

Deze oude Tramstatie dateert uit eind 19e eeuw en is een van de weinige overblijvende stoomtramstatiegebouwen met metalen kuip. De komende jaren krijgt de 

Tramstatie een groenere omgeving en wordt ook het gebouw aangepakt. In het voorjaar van 2021 zal de extra vergroening voor het buurtpleintje aan de Tramstatie 

worden uitgevoerd. Er komen wat nieuwe bomen, heesters en fleurige beplanting. Er zal ook een zitbank en een speelelement worden voorzien. De beplantingen zijn 

afgestemd op de functies van het tramhuisje zelf. Het pleintje moet een gezellig groen en fleurig ontmoetingsplekje worden voor de buurt en de bewoners.

Project Telex

Niet elke jongere groeit in een warm gezin op waar hij/zij terecht kan en voelt zich 

goed op school. Sommige jongeren zijn even de weg kwijt geraakt als leerling en 

hebben een reeks van tijdelijke schorsingen op school achter de rug. Ze dreigen veel 

méér te verliezen dan een schooljaar, hebben vaak een laag zelfbeeld en zien voor 

zichzelf geen vooruitzichten.

Het dagbestedingsproject Telex is er voor hen. Het is een samenwerking van Groep 

Intro, vzw Onze Kinderen en ‘t Hope/Jakkedoe. Het project heeft sinds september 

2019 een nieuwe stek gevonden in het hart van Krottegem, op de Onze-Lieve-

Vrouwemarkt nr. 38.

Jongeren die geen doel meer voor ogen hebben in hun leven en thuis of op straat 

rondhangen, kunnen op dinsdag en donderdag bij vaste gezichten Dimitri en Gust 

terecht. We maken kennis met Christophe Swyngedauw, teamcoach van de werking. 

Christophe, jullie zijn aanwezig in het  hart van Krottegem. Van waar de keuze voor 

deze locatie? 

Christophe: “Krottegem leeft, er zijn hier heel wat initiatieven. De Stad heeft op een 

bepaald moment twee panden ter beschikking gesteld aan vzw INVAL. Via de vzw 

hebben wij onze intrek mogen innemen in één van de locaties. De jongeren komen 

hier graag omdat het pand een zeer huiselijke sfeer heeft. Er is een woonkamer, 

keuken en zelfs een badkamer. Er is ook een mooie tuin aan verbonden waar we vaak 

gebruik van maken. De jongeren helpen ook in het onderhoud ervan.” 

Welke jongeren behoren tot jullie doelgroep? 

Christophe: “Dat zijn jongeren tussen 12 en 18 jaar die onder de radar blijven. Waar 

het CLB, de scholen, leefgroepen hen niet meer kunnen bereiken, proberen we 

met Telex om een antwoord te bieden. De focus ligt niet op toeleiding naar school, 

maar activering op alle levensdomeinen. De doelstellingen komen van de jongeren 

zelf. Waar willen zij naartoe werken? Het gaat over kleine stapjes zetten. Door kleine 

resultaten te boeken proberen we hen terug te integreren in de maatschappij. 

Krottegemnaren zagen jullie misschien al met de bakfiets. Wat is daarmee het 

plan?

Christophe: “Met Telex proberen we connectie te maken met de buurt. Daarbij 

komt die bakfiets van pas! Samen met de jongeren proberen we vrijwilligerswerk in 

de buurt te doen. Dat kan vanalles zijn: het ondersteunen bij buurtactiviteiten, het 

herstellen van fietsen,… Soms plaatsen we onze bureau ook letterlijk op het voetpad. 

De coronacrisis heeft zeker ook impact op jongeren en op jullie werking. Hoe ga je 

daarmee om?

Christophe: “Die impact is inderdaad groot!  We hebben onze groepen kleiner 

gemaakt en we proberen onze activiteiten zoveel mogelijk buiten te laten doorgaan in 

een tent. Zo kunnen we de werking op een veilige manier laten doorgaan. We merken 

dat de jongeren het heel zwaar hebben. Daarom proberen we zoveel mogelijk in te 

zetten op hun welzijn. Zo gaan we elke dag individueel aan de slag met de jongeren, 

maar starten en eindigen we onze dag met een groepsmoment rond de vuurkorf. 

Zo proberen we nog even de jongeren hun hart te laten luchten bij de anderen. Ze 

hebben dit echt nodig. “

Meer informatie op www.telexdagbesteding.be.

Aan alle Krottegemnaren: spreek ons dus gerust 
aan als we even buiten zitten of als je een leuk 

idee hebt waar we kunnen bij helpen!” 



6. Creativiteit en cultuur als motor voor de toekomstSport #vanrSl

Facelift van het Stedelijk Sportstadion 

De Stad renoveerde de tribune langs de atletiekpiste. Het betonrot werd aangepakt en de zitjes zijn vernieuwd. Bezoekers kunnen terug volop van sport genieten vanop een 

stralend witte locatie. Lopers kunnen opnieuw zorgeloos rondom en op de tribune lopen.

Daarnaast richtte de Stad een nieuwe gevechtssportenzaal in. De spiegelzaal is voorzien van een tatami en bokszakken. Boxing Club Roeselare heeft er alvast een vaste stek 

gevonden. Ook de tatami van de judozaal werd vernieuwd. Het Stedelijk Sportstadion heeft op die manier sinds september 2020 opnieuw drie volwaardige gevechtssportenzalen 

die gehuurd kunnen worden via het Vrijetijdspunt.

Petanqueclub  
“Boules de Breda”

Sinds juli 2020 kan je petanque spelen op de Onze-

Lieve-Vrouwemarkt. De nieuwe sportclub “Boules 

de Breda” werd opgericht door de Krottegemse 

Ransels. De naam van de club werd gekozen door de 

buurt. Voorzitter Frank Wauters verduidelijkt dat de 

petanquebaan zowel gebruikt wordt door leden van 

de club, maar ook door vrije sporters gebruikt kan 

worden. 

De focus ligt op het recreatieve karakter, al wordt 

er tussen de leden onderling wel een klassement 

opgemaakt. 

Mural aan de Zwaaikom 

Zag jij al de kleurrijk beschilderde muur ter hoogte  

van de Roeselaarse Kajakvaarders aan de Zwaaikom? 

In het kader van de najaarscampagne van 11.11.11. 

deed de organisatie een oproep naar kunstenaars en 

blinde muren. De Roeselaarse Kajakvaarders en Siva 

reageerden beiden op de oproep en werden met 

elkaar gematcht. En of het resultaat er mag zijn! De 

mural is een ode aan de Changemakers wereldwijd. 

Durf je nek uit te steken en het verschil te maken voor 

een meer rechtvaardige wereld!

Kunstgras in het 
Rodenbachstadion

Sinds juli werken de leden van voetbalclub Club 

Roeselare hun trainingen en wedstrijden af op 

kunstgras. De Stad voorzag middelen om het 

bestaande natuurgrasveld in het Rodenbachstadion 

om te vormen in een kunstgrasveld. Vanaf nu speelt 

regenweer de club niet langer parten. 

Een kunstgrasveld is altijd bespeelbaar, ook bij 

slecht weer. Er werd niet alleen een kunstgrasveld 

gerealiseerd, maar ook de omgevingsaanleg werd 

aangepakt. Er werd daarbij extra aandacht besteed aan 

de toegankelijkheid van de site. 

G-sport op Krottegem 

De sportclubs op Krottegem maken ook voor mensen 

met een beperking plaats in hun sportaanbod. 

Club Roeselare startte vanaf het seizoen 2020-2021 

met G-voetbal. Het aanbod bleek al snel een schot in 

de roos. De G-voetballers trainen elke zondag in het 

Rodenbachstadion en indien de coronamaatregelen 

het opnieuw toelaten, zullen ze deelnemen aan 

oefenwedstrijden.

De Roeselaarse Kajakvaarders laten al sinds 2016 

G-sporters kennis maken met kajak. In duoboten met 

persoonlijke begeleiders varen deze sporthelden de 

wateren af.

zit je lekker bij Generaal maczek en Simonne bruGGHe? 
Sinds begin september werden de twee oude 

banken aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt vervangen 

door nieuwe zitbanken. Op de ene zitbank staat de 

beeltenis van de Poolse generaal Stanisław Maczek en 

op de andere bank prijkt het beeld van heldin Simonne 

Brugghe die een cruciale rol vervulde tijdens de 

bevrijding van Roeselare.

Deze twee nieuwe zitbanken werden door de Poolse 

ambassadeur onthuld op 6 september 2020. Niet 

toevallig als herdenking voor de dag waarop de 

bevrijding van Roeselare in 1944 plaatsvond.

Na de bloemenhulde aan het monument op de Onze-

Lieve-Vrouwemarkt en de groet aan de vlag, werd de 

76ste herdenking van de bevrijding afgesloten met 

de onthulling van een nieuw tekstbord in de reeks 

Historia in Situ. Daarop lees je het verhaal van de acht 

gesneuvelde Poolse soldaten. 

Wist je dat de helmen van deze acht Poolse soldaten 

op een nog onbekende wijze in Roeselare zijn 

gebleven en later aan het stadsarchief werden 

geschonken?  Ze vormen één van de pronkstukken van 

het stadsarchief, die de bevrijding van Roeselare op 

een menselijke manier tastbaar maken. 

De gedigitaliseerde versie van de helmen kan je in 

detail bekijken op www.stadsarchiefroeselare.be.

Van deze en andere unieke gebeurtenissen kan je zelf 

heel wat ontdekken op de erfgoedbanken van het 

stadsarchief Roeselare en de erfgoedcel Terf  

(www.erfgoedbankmidwest.be). In deze online 

databanken vind je uniek beeldmateriaal van het 

verleden van de stad en de regio. 

SoundS of our citieS

Je hebt het vermoedelijk ook opgemerkt: in het voorjaar van 2020 stonden er 

containers opgesteld op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Vanuit die containers 

begonnen Marlies en Remy van “Dear Hunter” aan hun “mapping” van Krottegem. 

Dit is een alternatieve manier om Krottegem in kaart te brengen door veldwerk op 

basis van gesprekken, beleving, ankerpunten en gebruik. Op die manier krijgen de 

plekken opnieuw betekenis. Spijtig genoeg gooide het coronavirus roet in het eten 

en moesten zij eerder terug keren richting Nederland. Het project moest even de 

pauzeknop indrukken.

Dit onderdeel vormde de creatieve fase van het Europees project “Sounds of 

Our Cities”. Samen met partners uit Roeselare, Barcelona, Aalborg, Stockholm 

en Maastricht ging men binnen het project aan de slag om audiokunstenaars in 

residentie nieuw artistiek werk te doen creëren gebaseerd op de mapping en met 

betrokkenheid van de buurt. Op die manier kan audiokunst betekenis geven aan een 

buurt en dit ook zichtbaar maken via digitale middelen. Eenzelfde werkwijze zou 

gehanteerd worden in Sant Andreu (Barcelona). 

Hopelijk kan het project in 2021 verder gezet worden. Als dat zo is, zullen de 

resultaten van Krottegem en Sant Andreu in het najaar kunnen getoond worden 

aan de buurtbewoners en ver daarbuiten. De voorbije maanden werd er vanuit de 

kunstorganisatie “Idensitat” al heel wat werk verzet om de kunstenaars digitaal bijeen 

te brengen en allen zijn ze enthousiast over het project. De kunstenaars werden 

daarbij geselecteerd vooral op basis van hun engagementen inzake de betrokkenheid 

van de buurt en de aandacht voor de bestaande diversiteit. 

denk jij ook mee 
over krotteGem?
De laatste jaren is er onder impuls 

van een aantal stadsmakers en 

gesteund door de Stad, in de 

wijk een vernieuwde positieve 

dynamiek ontstaan. Dit werd nog 

versterkt door de renovatie van 

de stationsomgeving. Krottegem 

leeft dus! 

In 2021 kijken we samen vooruit. Hoe zou Krottegem er binnen 10 tot 15 jaar uit 

kunnen en moeten zien? Wat kan er zoal gebeuren binnen deze wijk?

Via middelen vanuit Stedenbeleid van de Vlaamse overheid gaat er volgend jaar 

een team aan de slag. Zij zullen samen met de wijkbewoners, de verschillende 

organisaties die actief zijn in Krottegem en de stad actief zijn om een ruimtelijke 

toekomstvisie te ontwikkelen. 

Coördinator Jan Vincke van UForcE verwoordt het als volgt: “Krottegem is een 

wijk met een levendige en rijke geschiedenis, en net zoals ons team is de wijk ook 

een beetje eigenzinnig. Samen met iedereen in die wijk willen we werken aan een 

nieuw hoofdstuk voor de wijk. We vertrekken hierbij van wat de wijkbewoners 

nodig hebben aan voorzieningen, aanbod van functies, ruimte om te spelen, groen 

om te ontspannen, … Onze droom is dat op het einde van 2021 de wijkbewoners, 

organisaties en de stad een aantal kleine of grote acties nemen om te werken aan het 

Krottegem van morgen.” 

Gelet op de coronamaatregelen, gaat het team zo snel als mogelijk aan de slag om 

via bestaande documenten, lopende initiatieven en bijkomende gesprekken de noden 

en wensen in kaart te brengen. Hierbij wil ze samen met de wijkbewoners op zoek 

gaan naar die ideeën en vragen voor markante plekken in de wijk. De bevindingen 

zullen via wijkdialogen telkens teruggegeven en bediscussieerd worden met de 

wijkbewoners, de verenigingen en de Stad. 

Heb je zelf materiaal dat je de 

moeite waard vindt om door te 

geven aan de huidige of volgende 

generatie? Contacteer dan zeker 

eens de archiefdienst van de stad via 

archief@roeselare.be of 051 26 22 40. 

Misschien schrijf jij zelf ook mee aan de 

geschiedenis?

Zin in meer informatie over dit project?  

Stuur dan zeker je vraag naar soundsofourcities@gmail.com.

Wil je graag meehelpen aan de toekomst van Krottegem of heb je 

foto’s of verhalen over de geschiedenis van Krottegem?  

Deel dan zeker je verhaal! Je kan het team van UForcE bereiken via 

krottegem.morgen@gmail.com.



alexander vantournHout  
zet krotteGem op de  
internationale kaart! 
Internationaal choreograaf en danser Alexander 

Vantournhout werkt vanuit Krottegem! Zijn eigen 

studio de “Wood Cube” staat in de Sint-Jorisstraat. 

Hoe zou het nog gaan met dit artistiek talent nu 

Covid-19 ons al maanden achtervolgt? 

Alexander, hoe is het om in Krottegem te werken? 

Is er een specifieke liefde of een speciale artistieke 

“vibe” aanwezig in deze wijk? 

Alexander: “In ons gezelschap “not standing” werken 

we met dansers van een tiental verschillende 

nationaliteiten. Dansers uit Argentinië, Luxemburg, 

Frankrijk, Griekenland, Italië,…  vinden snel hun weg in 

Krottegem. De wijk voelt dan ook internationaal aan en 

daardoor voelen onze dansers zich er snel thuis. 

De Krottegemnaren en lokale handelaars zijn erg 

gastvrij en spreken bijvoorbeeld al gemakkelijk wat 

Engels of Frans, of traag West-Vlaams, en dat wordt 

zeker geapprecieerd. Het is mega centraal gelegen 

vlakbij het station, wat voor ons superhandig is omdat 

velen met de trein vanuit Brussel en elders naar hier 

komen.

Zie jij nog potentiële kansen op het vlak van cultuur 

en kunsten nog voor deze wijk?  

Alexander: “Ik zie hier ontzettend veel potentieel: 

Arsène, de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, Trax, Kop van 

de Vaart, ... Er zijn zoveel interessante plekken om nog 

veel meer culturele activiteiten te laten doorgaan. Ik 

zou er niet van verschieten als Krottegem, net zoals 

bepaalde off-radar buitenwijken in Gent, Antwerpen of 

Berlijn, straks ineens überhip wordt.”

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus een grote 

impact op ons. Bij de tweede golf viel er opnieuw 

een gigantisch deel van de artistieke productie 

en presentatie stil.  Welke impact heeft dit op je 

artistiek werk? 

Alexander: “De afgelopen jaren stond de kalender van 

ons gezelschap not standing bijna volledig vol met 

voorstellingen in binnen- en buitenland, repetities, 

lesopdrachten aan kunsthogescholen, kleinere 

projecten, … Door de coronamaatregelen hebben we 

80 voorstellingen moeten annuleren. Naar sommige 

hadden we heel lang uitgekeken, o.a. aan de Westkust 

van de Verenigde Staten en in Korea. Het annuleren 

had een zeer grote impact op ons gezelschap en heeft 

onze groei ook wat afgeremd.

Maar tegelijk, om heel eerlijk te zijn, was deze 

verplichte pauze ook wel even een verademing. In 

alle rust trok ik me geregeld terug in de studio “Wood 

Cube” om te experimenteren en nieuwe projecten op 

te starten.  Zo kon ik me in de zomer en bij de start van 

de tweede lockdown in alle rust voorbereiden op een 

nieuw spannend project. Hopelijk krijgen we snel de 

kans om al die nieuwe ideeën en projecten ook los te 

laten op een publiek, want dat beginnen we nu toch 

wel écht heel hard te missen.” 

Plannen maken op korte of lange termijn is bijna 

onmogelijk. Toch hebben jullie al specifieke zaken 

op de agenda 2021 gezet in de Wood Cube?   

Alexander: “We zijn net een nieuwe creatie 

“Inschrift” opgestart, waar zes danseressen op een 

podium vol zand bewegen. Meestal repeteren we 

vooral in theaters in binnen- en buitenland, maar 

repetitieplekken zoeken waar we drie ton zand mee 

naartoe mochten brengen bleek niet zo evident. 

Daarom wordt er voor deze creatie veel gerepeteerd in 

de “Wood Cube” die ondertussen bijna omgetoverd is 

tot “Sand Cube” (lacht). 

Verder plannen we terug een jongerenproject dat in 

het voorjaar zal opstarten en waarvan we de resultaten 

hopelijk op 23 april kunnen tonen aan het Roeselaars 

publiek. Dan is het Dag van de Dans, waarop wij elk 

jaar de deuren van onze studio wagenwijd open 

zetten en de buurtbewoners uitnodigen om een 

kijkje te komen nemen naar wat er achter de grijze 

garagepoort in de Sint-Jorisstraat allemaal gebeurt. 

Vaak een grote verrassing voor de buurtbewoners!” 

Bedankt Alexander en veel succes in 2021! 

We kijken wel allemaal 
reikhalzend uit naar de komst 
van de eerste hippe koffiebar  

op de Ardooisesteenweg.

Krottegem tegen corona
Het coronavirus vergt van iedereen veel kracht. Meer dan ooit is het nodig dat mensen zorg dragen voor elkaar. 

In 2021 gaat extra aandacht naar het mentaal welzijn van de inwoners #VANRSL. De strijd tegen eenzaamheid en 

armoede schakelt een versnelling hoger.   

Vele inwoners #VANRSL tonen zich solidair en warm. Het 

stadsbestuur is alle vrijwilligers van “Roeselare Helpt” dankbaar. 

Met de campagne 1000 keer Oltegoare gaat de Stad op zoek 

naar 1000 vrijwilligers die een handje willen helpen in deze 

moeilijke tijden. Dit kan vanalles zijn: mensen opbellen om te 

vragen hoe het gaat, helpen om boodschappen te doen, …  

Interesse om samen met 999 andere inwoners te helpen? 

Neem telefonisch contact op met 1788 of klik richting  

www.roeselare.be/roeselarehelpt.

Gaat alles goed met jou en je gezin? 
Dat hopen we van harte. Blijf vooral goed voor jezelf en elkaar zorgen. Iedereen maakt op zijn beurt eens een 

moeilijkere periode door. 

Weet dat je er niet alleen voor staat. 
Heb je vragen over corona? Voel je je eenzaam of heb je nood aan een babbel? Bel het gratis nummer 1788 of geef 

jouw vraag in op www.roeselare.be/roeselarehelpt.  Alle vragen worden in vertrouwen behandeld. 

Wil je zelf graag hulp bieden? 
Zoek het niet te ver. Eens aanbellen bij de buur, bellen naar een vriend: het kan het verschil maken. 

Oltegoare kunnen we het veilig houden.
Zorg goed voor mekaar. Hou het veilig en gezond. Bedankt om de maatregelen te volgen.

Alle actuele informatie vind je terug op www.roeselare.be/corona.
Denk aan de 

kwetsbare mensen
Beperk je  
contacten

Hou overal  
voldoende afstand

Draag je mondmasker 
op drukke plaatsen

Was regelmatig  
je handen

Doe je activiteiten 
liefst buiten


