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Agenda (zie powerpoint in bijlage):  

1. Terugkoppeling van de startmaand 

a. Terugkoppeling vorig overleg 

b. Caravansessies  

c. Ingediende ideeën en website 

d. Terugkoppeling wijkforum 27/09 

2. Voorbereiding volgende fases  

a. Denkfestival  

b. Spreekuur 

c. Traject kinderen en jongeren  

3. Volgende afspraken 

1. Terugkoppeling van de startmaand  
Terugkoppeling vorig overleg klankbordgroep 

• Engagementsverklaring wordt ondertekend door iedereen die verder het engagement wil 

aangaan binnen het project. Wie dit nog niet gedaan heeft, graag nog bezorgen aan ons. Zo 

weten we met wie we verder aan de slag kunnen.  

• ‘ideeënfestival’ beter dan ‘denkfestival’? Denken is nogal beladen.  

• Geen opmerkingen op het verslag  

Caravansessies  

• Wordt door de klankbordgroep ook gezien als een noodzakelijke en goeie eerste stap om 

mensen te bereiken.  

• Groot verschil in buurten. Op de OLV markt en in Batavia reeds veel sociale cohesie. Aan 

plein Dumont Wyckhuyse, is dit minder aanwezig en veel nieuwkomers vandaar ook 

uitdagender om mensen te bereiken. Er is apart contact gelegd met De Mandel om gericht 

een aantal geïnteresseerde bewoners aan te spreken in de woonblokken rond Dumont 

Wyckhuyse. 

• De scholen zijn ook een zeer goeie ingang om mensen te bereiken, zeker door aanwezigheid 

brugfiguur Annelies (Saamo volgt dit op). 

Ingediende ideeën en website  

• Veel ideeën werden reeds ingediend 



• Kunnen we eventueel parameters toevoegen aan de ingediende ideeën? Vb. locatie: is er 

voldoende spreiding?  

• Te bekijken voor maart 2023: kan stemmen ook op papier?  

o Moelijker gezien rijksregisternummer en winkelmand systeem (evt. met top 10 

werken waarbij ze zelf het budget moeten optellen)  

o Zeker aanwezigheid nodig in de buurt om online indienen te faciliteren  

o Mogelijke koppeling met digipunt Mozaiëk? (na te gaan bij brugfiguur Annelies) 

Wijkforum 27/09 

• Gezien vraag naar diversiteit binnen de klankbordgroep en bereik van ‘moeilijk bereikbare 

doelgroepen’ gaf Lieze van Saamo wat duiding bij het traject die reeds gelopen werd 

o Piste 1: fysieke aanwezigheid in het straatbeeld, maar niet evident. Dergelijke relatie 

uitbouwen vraagt veel tijd en inspanning. Gezien beperkte tijd, voornamelijk inzet op  

o Piste 2: warme toeleiding via sleutelfiguren en diensten. Lange lijst in overleg met 

Stad Roeselare, waaronder: 

▪ Woonbegeleiding SVK 

▪ De Mandel 

▪ Collega’s SAAMO (sociale huurders De Mandel en anderstaligen) 

▪ Werkingen Sint-Idesbald: De Drempel – Kraaiaard (woonondersteuning) en 

Pas Par Toe (dagondersteuning) 

▪ Sleutelfiguren wijk, zoals: Dokter Turowska, brugfiguur Annelies,… 

▪ … 

• Mogelijkheid om te werken met een soort straatantennes die in hun straat mensen 

aanspreken en toe leiden?  

2. Voorbereiding volgende fases  
Denkfestival Krottegem  

• Akkoord met algemene indeling:  

o Plenair starten met een stand van zaken van het project  

o Verder werken in kleinere groepen  

▪ Ideeën clusteren per thema met één thema per tafel  

▪ De ideeën rond groen nog verder clusteren (niet per locatie, maar per soort 

project vb. moestuinieren)  

o Werken met de open space methodiek? Iedereen kan zich verplaatsen van tafel 

indien het thema voor hem niet zo interessant meer is.  

• Werken met ‘verkeersborden’ of ‘parkeerborden’? 

o Projecten die niet meegenomen worden gezien mogelijk binnen bestaande subsidies 

of modaliteiten van de stad (vb. geveltuinen). Dit ook duidelijk kaderen richting de 

indieners, niet zomaar afblazen of eventueel op voorhand laten weten. 

o Projecten met een uitdaging (vb. geen locatie voor een groenproject) een fysieke 

plaats geven op het denkfestival → zo zullen er misschien ideeën naar boven komen 

van andere inwoners (vb. iemand die een stuk van zijn tuin wil openstellen voor het 

project)  

o Projecten die eenvoudig uit te voeren zijn zonder veel uitdagingen  

• Sjabloon als basisvragen voor de indieners  

o De vragen van het sjabloon van Groenpark-Meiboom behouden mits de aanpassing 

van een aantal zinnen   



▪ Wie zal het project uitvoeren? 

•  Voorbeelden toevoegen: vereniging, wijkcomité, organisatie, 

individuele inwoners, …  

▪ Welke ondersteuning is er nodig van de stad?  

• Vervangen door: Met wie wil je samenwerken binnen het project? 

En welke ondersteuning verwacht je van de stad?  

▪ Welk stappenplan wil je volgen om je idee uit te voeren? Welke timing heb je 

voor ogen?  

• Timing achterwege laten (moet binnen het jaar opgestart of 

gerealiseerd worden volgens de spelregels) 

• Stappenplan laten staan, maar qua antwoorden geen grote 

verwachtingen hebben  

▪ Welke valkuilen zie je? Wat kan er eventueel mislopen?  

• Valkuilen vervangen door obstakels 

• Geen opmerkingen op voorstel om desserts (‘Krottegemse keuken’) te voorzien tijdens het 

festival 

Spreekuur 

• In plaats van een vast moment, misschien eerder aansluiten op bestaande 

momenten/activiteiten? Wel meer communicatie nodig dan iedere week op een vast 

moment → capaciteit van uit de stad te bekijken 

• Daarnaast kan iedereen uiteraard hulp vragen en bekijken we de vragen individueel  

Traject kinderen en jongeren  

• Geen vragen/opmerkingen  

3. Volgende afspraken  
• Volgende afspraak klankbordgroep: 9 november om 19u30 in Ten Elsberge zaal Saturnijn  

o Doel: concreet voorstel denkfestival verfijnen 

o Indien niet haalbaar/nodig wordt het geannuleerd 

• Denkfestival Krottegem 24/11 om 19u in TRAX  

• Wijkforum Krottegem 29/11 om 19u in TRAX  
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