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Verslag Klankbordgroep 9 mei 

Deel 1: Burgerbegroting  

• Kennismaking 

• Overlopen presentatie: methodiek en aanpak burgerbegroting  

Bijgevoegd als bijlage bij dit verslag. 

 

Deel 2: Vragen over de burgerbegroting 

 

• Is het mogelijk om de projecten te koppelen aan reeds bestaande projecten van de Stad? Als 

een soort vervolgtraject?  

 

Antwoord: 

→ Het kan een meerwaarde zijn om een bijkomend project te koppelen aan een 

bestaand project zolang dit niet tegenstrijdig is met de plannen, dit technisch 

haalbaar is en voldoet aan de spelregels. Tijdens de deliberatiesessies zullen ook 

experten van de Stad aanwezig zijn om te bekijken of dit haalbaar is, alsook is er een 

ambtelijke jurering in januari/februari. Vanuit ervaring en kennis wordt aangegeven 

hoe het project wordt gezien qua budget, planning, onderhoudskosten en 

mogelijkheden. 

 

• Hoe kunnen projecten geraamd worden? Vaak hebben de burgers geen idee hoeveel geld er 

steekt in een bepaald initiatief. 

 

Antwoord: 

→ Via ondersteuning van de Stad kan tijdens de deliberatiesessies het budget samen 

bekeken worden, alsook de jury zal dezelfde oefening doen. 

 

• Sluit de klankbordgroep ook aan bij de jurering of is dit enkel ambtelijk?  

Antwoord:  

→ De jurering is er enkel om te bepalen of een project voldoet aan de spelregels, 

technisch en logistiek haalbaar is en om de budgettering te controleren. Er worden 

geen andere keuzes gemaakt zoals selectie van bepaalde projecten op voorkeur. De 

resultaten van de jurering kan ook besproken worden op de klankbordgroep. 

 

• Wordt het budget voor de communicatie rond de burgerbegroting uit het gereserveerde 

bedrag (€200.000) gehaald? 

Antwoord: 

→ Nee, het budget voor communicatie en de externe begeleiding wordt buiten dit 

budget voorzien. Het volledige budget van €200.000 wordt voorzien voor de 

projecten in de wijk.  
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• Het is onduidelijk waar de grenzen van Krottegem zich bevinden en hoeveel bewoners er 

zijn. Is het mogelijk om dit te communiceren? 

Antwoord: 

→ In het inspiratieboekje, dat alle buurtbewoners van Krottegem tegen september 

2022 zullen ontvangen, zullen we een kaart plaatsen en enkele cijfergegevens over 

de wijk vermelden.  

Hieronder alvast een eerste kaart en afbakening tot waar de grenzen precies lopen. 

 

• Het stemmen op projecten gebeurt via een rijksregisternummer dat verbonden is met een 

domicilieadres in Krottegem. Het is jammer dat sommige mensen die niet in Krottegem 

wonen maar wel werken, zoals handelaars, niet kunnen meestemmen op projecten. Kan dit 

anders bekeken worden? 

 

Antwoord: 
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→ Enkel mensen die wonen in de wijk kunnen een stem uitbrengen. Om een correcte 

stemming mogelijk maken wordt iedere stem gekoppeld aan het 

rijksregisternummer zodat de woonplaats kan nagegaan worden. We volgen hierbij 

het voorbeeld van Antwerpen die al zo’n 10 jaar een burgerbegroting organiseren.  

→ Wel kan iedereen, ongeacht domiciliëring, ideeën geven en een project indienen. 

Zowel organisatoren, leden van een vereniging, etc. mogen projecten indienen. Of 

het gestemd wordt, hangt af of het project door de buurt gedragen wordt. 

Handelaars hebben vaak ook contacten en een netwerk in een wijk. 

→ Daarnaast werken we met een groot budget. Daaruit kunnen heel wat projecten 

gekozen worden.  

 

 

• Er wordt aangegeven dat de uitvoering van de projecten ongeveer binnen anderhalf jaar na 

de stemming zal afgerond zijn. Waarom wordt er niet geopteerd voor duurzamere projecten 

dat meerdere jaren duren, bijvoorbeeld tot na de meerjarenplanning? 

 

Antwoord: 

→ De projecten moeten niet per sé direct afgerond worden binnen die periode, maar 

we ijveren ervoor om ze toch zeker op te starten om het effect van de 

burgerbegroting niet te missen. Ieder project heeft ook een andere identiteit, wat 

ervoor zal zorgen dat ze allemaal een andere tijdslijn volgen.  

→ Projecten mogen niet tegenstrijdig zijn met de plannen van de Stad, de 

meerjarenplanning loopt tot 2025. Wat er na deze legislatuur zal gebeuren, is nog 

onduidelijk. 

→ Krottegem wordt net als Meiboom-Groenpark gezien als een krachtgebied. Daarop 

zijn we enkele zaken aan het uittesten, waaronder de burgerbegroting. Het traject 

kan gezien worden als een pilootproject waarbij we checken of het werkt of niet. 

 

• Er wordt aangegeven dat de Stad diversiteit en inclusie belangrijk vinden in dit project. 

Momenteel zien we de diversiteit van de wijk niet terug in de klankbordgroep.  

- Hoe werden wij bij elkaar gebracht? Op welke manier werden we uitgenodigd? 

- En hoe kunnen andere groepen meer vertegenwoordigd worden?  

- Kunnen we daarvoor projecten indienen? 

- Klopt het dat tijdens de burgerbegroting van Meiboom-Groenpark vooral 

projecten werden ingediend door de klankbordgroep? 

- Hoe loopt het traject met kinderen en jongeren? 

 

Antwoord: 

→ Er werd een mail verstuurd naar de contactgegevens die we reeds verzameld 

hebben van eerdere projecten: wijkbabbels, wijkforum, verenigingen en 

sleutelfiguren… Er werd tevens ook een oproep gedaan op het wijkforum. 

→ Onder begeleiding van externe partners die inzetten op kwetsbare doelgroepen, 

wordt extra aandacht besteed om deze groepen te bereiken. Bepaalde groepen 

kunnen ook vertegenwoordigd worden door experten die met deze doelgroep 

werken.  

→ Projecten die inclusie en verschillende groepen samen brengt kunnen zeker 

ingediend worden binnen de burgerbegroting. 
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→ Ja, het klopt dat vooral de leden van de klankbordgroep van Meiboom-Groenpark 

projecten hebben ingediend. 

→ Er wordt een extra traject uitgewerkt met een apart budget voor kinderen en 

jongeren. Ze krijgen een budget van €30.000 toegewezen, waardoor er nog 

€170.000 overblijft voor volwassenen. De kinderen en jongeren zullen een eigen 

klankbordgroep krijgen. Er wordt uitwisseling tussen beide groepen voorzien. 

 

Deel 3: verdere aanpak klankbordgroep 

De vraag werd gesteld om beter in te zetten op de communicatie om een meer diverse groep als 

klankbordgroep te krijgen. Er werd aangegeven dat er heel wat sleutelfiguren, verenigingen en 

wijkcomités niet aanwezig waren op het overleg. Om een goede start te kunnen maken moet er een 

breder publiek aangesproken worden zodat niemand uitgesloten wordt:    

• Om iedereen duidelijk de kans te geven om mee aan te sluiten op de klankbordgroep 

moeten we een veel intensere oproep doen voor de volgende vergadering, op 21 

juni. Er zal geflyerd worden, mensen aangesproken worden en we zullen fysiek 

aanwezig zijn in de buurt met de caravan.  

• Er werd besloten om voor de sessie nog een caravansessie te houden. De stad zal 

deze caravansessie organiseren. Daarop worden de leden van de klankbordgroep op 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Deel 4: bespreking naam (Johanna) 

Uit een evaluatie van Groenpark-Meiboom werd besloten dat ‘burgerbegroting’ geen ideale term of 

naam is. Het is vaak hoogdrempelig en zegt weinig over het project. Na een korte brainstormsessie 

werd beslist om voor de naam ‘€200.000 voor Krottegem – Jij beslist mee’ te gaan.  

 

Volgend overleg 

Er werd in groep gekozen om de vergadering op dinsdag 21 juni te laten doorgaan om 19u30 in de 

polyvalente ruimte van DC Ten Elsberge (niet zaal Rinus). 

Het volgende overleg wordt via de flyer en officiële uitnodiging aangekondigd. 


