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Verslag Klankbordgroep 

31/01/2023 
Aanwezig: Emma Desnoeck (FMDO), Frank Verslype, Frederiek Vanhaecke, Stijn Cottenier, Frank 

Wauters, Amy D’Hondt, Leen Van Isacker, Pascal Delheye, Gino Van Eeckhoutte, Lieze Pareit (Saamo), 

Frederik Turpyn, Juline Deseyne (stad) en Johanna Wybo (stad). 

 

Verslag: Juline Deseyne en Johanna Wybo 

 

Agenda (zie powerpoint in bijlage): 

1. Project: timing en uitrol 

2. Wat vooraf ging 

3. Ingediende projecten 

4. En verder 

5. Een stem voor kinderen en jongeren 

6. Varia 

1. Project timing en uitrol 
• Deze personen willen nog een projectfiche indienen/aanpassen: 

• Jean-Marie Claeren zou nog projecten indienen  
• Inge Lefever zal voor de buurderij nog een projectfiche indienen  
• Leen Van Isacker: de projectfiche voor de moestuin van Ten Elsberge zal nog 

aangepast worden. 

• De deadline voor het indienen van projecten was normaalgezien voorzien voor eind 

december, maar hebben we verschoven doordat:  
o We merkten de stap van een idee naar een project niet zo evident was voor de 

bewoners. Daarom organiseerden we ook op vraag bijkomende werkgroepen op 10 
en 11 januari. 

o Interessanter om te koppelen aan de timing van de kinderen en jongerenbegroting 
zodat eind april duidelijk is welke projecten effectief zullen uitgevoerd worden 
binnen de drie deeltrajecten (volwassenen – kinderen – jongeren).  

o De onderhandelingen rond de verkoop van de site van Damman Croes zijn nog 
lopende. Verder te bekijken of we de ideeën rond de OLV-markt kunnen meenemen 
in het verder traject van de burgerbegroting of we dit er beter uit halen.  

• Akkoord om caravansessies te organiseren in de tweede en derde week van april en op 28 
april bekendmaking van de stemming te houden. 

2. Wat vooraf ging 
• De werkgroepen werden als interessant beschouwd waaruit er zo’n 9 concrete projecten uit 

zijn voort gekomen.  

• Alle indieners van ideeën werden telefonisch gecontacteerd met de vraag of ze hun idee nog 

willen omzetten tot project. 
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3. Ingediende projecten 
• Er zijn al meer dan 40 projecten ingediend, vanuit verschillende thema’s met als koploper 

‘samenkomsten’ met 10 projecten.  

• De verschillende projecten op de site werden overlopen. Daarbij viel het op dat niet alle 

indieners een antwoord konden geven op budgetten.  

o Niet iedereen heeft ervaring met het inschatten van budgetten. 

o Niet iedereen heeft ervaring in projectwerking via verenigingen of hobby's. 

o Het project willen we laagdrempelig aanpakken en iedereen de kans geven om mee 

te doen zonder voorkennis maar wel met goesting: door de projecten te controleren 

door het stadspersoneel om te toetsen aan haalbaarheid aangezien zij hier meer 

ervaring in hebben. 

• Nadat het stadspersoneel de fiches heeft bekeken, brengen we de indieners van de vragen of 

opmerkingen op de hoogte. Nog niet alle fiches zijn volledig of goed omschreven.  

o Sommige zullen wat vager blijven tot het duidelijk is dat ze gestemd zijn. Dan zullen 

we alles concreter bepalen. 

o Sommige projecten vragen inspraak van de buurt of een participatietraject. Deze 

zullen pas opgestart en uitgewerkt worden wanneer het project werd gestemd. 

▪ Bijvoorbeeld waar er precies bomen worden geplaatst of een bijenlint wordt 

voorzien. 

• Is het nodig om een budget van €200.000 voor Krottegem te voorzien voor de aanleg van 

projecten die de stad in het regulier aanbod heeft zitten, zoals speelpleinen? Kan dit niet van 

het regulier aanbod komen van de stad?  

o Alle reguliere acties of zaken die reeds op de planning staan bij de stad, worden niet 

meegenomen in de burgerbegroting vb. Voetbalveld Pater Pirestraat wordt niet 

meegenomen gezien dit reeds voorzien wordt.   

• Er zijn weinig mensen met een migratieachtergrond betrokken 

o Vanuit de stad zijn er inspanning geleverd om de minder bereikbare doelgroepen 

mee in het project te krijgen door FMDO en Saamo in te schakelen. 

o Mensen met een migratieachtergrond liggen vaak niet wakker van een project als de 

burgerbegroting. Ze hebben vaak andere zorgen. 

4. En verder 
 

• Stemming  
o Duurt 2 weken en zal zowel online als offline doorgaan.  
o De online stemming is via de site van de burgerbegroting. Achteraf wordt de controle 

gedaan op dubbele rijksregisternummers.  
o Voor de stemming flyer verspreiden via alle brievenbussen van Krottegem. Daarop 

zal staan: 
▪ Verschillende projecten met tekst + korte omschrijving + foto 
▪ Wanneer de caravansessies doorgaan 
▪ Hoe de mensen online kunnen stemmen 
▪ QR-code naar de site van de online stemming 
▪ Waar de stembus staat 

• O.L.V.-markt 
▪ Stemformulier (offline stemmen) 

• Inwoners kunnen stemmen door cijfers te rangschikken voor welke 
projecten ze willen stemmen.  
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• Het rijksregisternummer is het belangrijkste. Duidelijk vermelden 
dat, indien dit niet aanwezig is, het stemmen ongeldig is. Voorstel 
om de rijksregisternummers in grote letters te noteren op het 
stemformulier. 

• Stemformulieren kunnen doorgegeven worden via de brievenbus die 
op de O.L.V.-markt zal staan en tijdens de caravansessies. 

▪ Contactgegevens om hulp te vragen wanneer de stemming niet lukt 
 

o Tijdens de caravansessies gaan Lieze en Emma op pad om de mensen uit hun huis te 
halen en hen mee te nemen naar de caravan waar ze kunnen stemmen. 

▪ Er zal niet rond gegaan worden met tablets waarop de mensen kunnen 
stemmen. Er kunnen bepaalde gevoeligheden ontstaan. We blijven 
aandachtig dat de stemming transparant en helder verloopt.  

o Er is geen minimum aan stemmen nodig om €200.000 te verdelen. 
▪ Het leek ons niet wenselijk om met een minimaal percentage aan stemmen 

te werken. We zullen nooit alle inwoners kunnen betrekken in het verhaal (is 
ook zo bij andere participatietrajecten waar ook beslissingen worden 
genomen), maar we zetten wel maximaal in op het toegankelijk maken van 
het project en het betrekken van zoveel mogelijk mensen.  

▪ Iedereen krijgt de kans om deel te nemen (bewonersbrief met inlichtingen, 
ruime communicatie) 

 

• Infomarkt 
o Het voorstel is om zowel caravansessies als een infomarkt te organiseren.  

o Koppeling met de eerste caravansessie op de O.L.V.-markt.  

▪ Dinsdag 11/04 

▪ 18.30 – 20.30 uur 

▪ Bibliotheek De Vriendschap 

o Inhoudelijk: 

▪ Iedere indiener van het project krijgt de kans om zijn of haar project te 

komen voorstellen 

• Mensen hebben hier niet voor in getekend, maar staan vrij om 

hieraan deel te nemen. 

• Het is een middel om buurt verbindend te werken. 

▪ Er hangen projectfiches uit waarbij de indiener naast staat en informatie 

geeft aan de bezoekers 

▪ Vrije inloop 

▪ Er worden stemformulieren voorzien dat mensen onmiddellijk kunnen 

stemmen. 

 

• Bekendmaking resultaten stemming 
o Vrijdag 28 april – buurtmoment start om 18u30 en om 19u is het bekendmaking  
o Voorlopig geen opmerkingen over de programmatie. Dit zal nog in een komend 

overleg verder besproken worden. 
 

5. Een stem voor kinderen en jongeren 
 

• Stemming kinderentraject 
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• Via de scholen zonder rijksregisternummer. 
• Stemming jongerentraject 

• Via platform, maar zonder rijksregisternummer.  Iedereen mag deelnemen aan het 
jongerentraject, ook al zijn ze 18+ (we willen geen leeftijd plakken op een jongere) 

• Volwassenen (dit werd niet vernoemd in het overleg, maar willen we graag via dit verslag 
meegeven) 

o Alle 18+’ers worden gezien als volwassenen en kan er via het rijksregisternummer 
gestemd worden.  

 

6. Volgend overleg 
 

Het volgend overleg gaat door op woensdag 8 maart om 19u in KAmeleJon. Het vergaderverzoek 

wordt hiervoor nog verstuurd. 

 


