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Verslag Klankbordgroep  

10/03/2023  
 

Aanwezig: Emma Desnoeck (FMDO), Amy D’Hondt, Leen Van Isacker, Cecilia Soenen, Veerle 
Vandekerckhove, Karel Deconinck, Gino Van Eeckhoutte, Lieze Pareit (Saamo), Juline Deseyne (stad) 
en Johanna Wybo (stad). 
  
Verslag: Juline Deseyne en Johanna Wybo  
 
Agenda (zie powerpoint in bijlage): 

1. Welkom 
2. Stavaza projecten 
3. Caravansessies 
4. Stemming 
5. Een stem voor kinderen en jongeren 

1. Welkom 

2. Stavaza Projecten 
We zijn momenteel nog bezig met de controle van de 44 ingediende projecten. Bijna alle indieners 

werden gecontacteerd en van advies op de hoogte gesteld.   

3. Caravansessies 
 
Geen opmerkingen ivm de caravansessies. 
 
De flyer voor de bekendmaking van de stemming en caravansessies versturen naar: 

- Handelaars 
- Karel Deconinck – deze kan hij uitdelen op de paaseierenraap op 10/04. 

 
Best een facebookpost met bijhorende foto maken die de verschillende verenigingen en wijkcomités 
kunnen delen op hun facebookpagina. 
 
Voorstel hoe we de infomarkt op 11/04 zullen organiseren werd goedgekeurd. De projectfiches die 
op 11/04 in de oude bib worden uitgehangen, zullen achteraf nog blijven uithangen aan de ruiten 
van de bib. Op die manier kunnen passanten nog lezen over de verschillende projecten.  

4. Stemming 
  
Er wordt geen mogelijkheid meer voorzien om offline te stemmen. Enkel een online stemming zal 
toegelaten worden. 
 
De redenering hiervoor is: 

- Dat werken met verschillende stemsystemen voor fouten in de stemronde kan zorgen.   
- Mensen die digitaal niet mee zijn, zullen wellicht ook offline niet stemmen. 
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- We zullen extra inzetten om de site waar er kan gestemd worden zo toegankelijk mogelijk te 
maken: 

o We organiseren caravansessies. Lieze en Emma trachten de mensen uit hun huis te 
halen en begeleiden naar de caravan om hen te laten stemmen. Daar kunnen ze 
begeleid hun stem op een laptop of tablet uitbrengen.  

o Op de flyer en website zal duidelijk het telefoonnummer en foto van Lieze (Saamo) 
en Emma (FMDO) staan.  

o De dialoogmaker kan hier mogelijk ook een rol in spelen.  
De vraag werd gesteld hoe we kwetsbare profielen kunnen helpen bij het online stemmen. Daarvoor 
werd gekeken naar een locatie waar er permanentie is die mensen kunnen begeleiden.  
Er werden verschillende opties overlopen: beweging.net, de Kiem, Ten Elsberge, TRAX, cafés… Maar 
geen van deze instanties hebben de mogelijkheid (pc of begeleiding) om de mensen te helpen. We 
richten ons op de caravansessies, eventuele begeleiding in scholen door Annelies (brugfiguur) en de 
dialoogmaker om deze groepen te begeleiden.  
 
 
Na de stemming 

 
Wat met projecten die (vroegtijdig) aflopen? 
De gereserveerde middelen worden terug naar de stad gegeven. Dit wordt voorgelegd op het 
wijkforum wat er in de toekomst met de middelen kan worden gedaan. Wellicht zal dit voor een 
ander project van Krottegem worden gebruikt. Sowieso is dit gereserveerde bedrag voor de wijk en 
blijft dit zo.  
 
In de volgende editie van het krantje ‘Krachtig Krottegem’ kan KAmeleJon meegenomen worden om 
als vereniging in de kijker te zetten. 
 

5. Een stem voor kinderen en jongeren 
 

• Traject kinderen - 20.000 euro 
o In iedere school werden al 2 sessies georganiseerd. In totaal worden er 4 per school 

georganiseerd. 
o Het traject wordt doorlopen met het 5e leerjaar zodat ze het project verder kunnen 

zetten wanneer ze in het zesde leerjaar zitten.  
o Begeleiding voor volgend jaar met school bekijken we nog met de stad - voorlopig 

niet voorzien. 
• Traject jongeren 

o Het filmpje dat op de stadsite staat, werd gemaakt door een jongere!  
o Jongeren kunnen stemmen zonder vertoon van rijksregisternummer of 

leeftijdsbewijs – de stemming wordt niet zo strikt gehanteerd als met volwassenen.  
o Op 28 april wordt ook de bekendmaking van het kinder- en jongerentraject 

gehouden.  

En verder 
 
Onze volgende bijeenkomst is een bedanking voor de klankbordgroep. Zet alvast in de agenda dat 
we op woensdag 31 mei om 19u samen komen in Inval om een barbecue te houden.  


