
Verslag overleg klankbordgroep dinsdag 30/08 
 Aanwezig: Pascal Delheye, Jan van Chiro Vlotterke, Anne Loddo,  Frederiek Vanhaecke, Stijn 

Cottenier, Veerle Vandekerckhove, Frederic Turpyn, Juline Deseyne, Johanna Wybo 

 Verslag: Johanna Wybo 

  

1. Lancering/start van de burgerbegroting  
  

1. De krant van Krottegem werd verspreid in de week van 22 augustus 

• Het is geen katern of apart boekje geworden. 

• De uitleg van de burgerbegroting staat op de eerste pagina's. 

• Taalniveau is niet voor iedereen toegankelijk - zowel voor mensen met een 

migratieachtergrond en personen die in Vlaanderen zijn opgegroeid.  

• Anne Loddo - mag aangesproken worden om contacten met personen met 

migratieachtergrond te leggen. 

▪ Eigen nationaliteiten hebben soms hun eigen verenigingsleven (bv 

Roemeense vereniging) - ideaal om een aanspreekpunt aan te knopen. 

 

2. De site is actief  

• https://participatie.roeselare.be/krottegem 

• Via de site kunnen de ideeën ingediend worden. 

• De vraag werd gesteld of we gebruikers die ideeën indienen kunnen anonimiseren? 

▪ Mensen zijn geneigd om niet zo snel ideeën door te geven wegens polemiek 

(gevoeligheid geschiedenis)  

▪ Juline bekijkt deze mogelijkheid. In het kader van het opzet van het traject is 

het wel belangrijk om te weten waar en van wie de ideeën komen. maar het 

lukt niet om dit toe te passen. De voornaam en de eerste letter van de 

achternaam blijft op de site staan.  

 

3. Caravansessie O.L.V.-markt op 8/09 

• Fotomoment om 18u 

• Iedereen mag aanwezig zijn 

 

4. Verschillende caravansessies doorheen september en oktober. 

• Iedereen werd uitgenodigd om mee aan te sluiten in de eigen wijk. 

• 24 en 25 september gaat Tuin der lusten door - het zou leuk zijn mocht iemand er 

staan om te flyeren 

▪ Juline zal eens passeren en flyers doorgeven 

 

5. Fysiek ideeën indienen - bussen 

• Juline en Johanna vroegen zich af op welke locaties waar dit kon staan en of dit 

nodig was? 

https://participatie.roeselare.be/krottegem


▪ Het zou goed zijn mochten er een paar punten zijn waar de ideeën kunnen 

binnen gebracht worden. 

• Kaartje (e-mailadres + idee) 

▪ Zal ook gebruikt worden op de caravansessies 

▪ Indienen van ideeën aan rommelmarkt (aan drankstand Chiro) 

 

6. Spreekuur 

• Tijdens november en december houden we een spreekuur waarop mensen ons 

tijdens de projectfase kunnen contacteren. Het is bedoeld om de mensen op weg te 

helpen met hun projecten. 

• We bekijken of het interessant/mogelijk is om een stuyfsessie te organiseren.  

  

2. Inhoudelijke voorbereiding fase 2: van idee naar project  
  

Naamsverandering deliberatiesessies. 

Het denkfestival kwam eruit als mogelijke naam voor de volgende fase in het traject. 

De datum voor het denkfestival wordt later doorgestuurd. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in de eerste 

helft van november plaatsvinden. 

  

Aan de hand van grote bladen, bekeken we hoe het denkfestival in elkaar kan zitten.  

Onderstaande punten stonden op de bladen en werden besproken. Tijdens het overleg werden er 

enkele punten toegevoegd. 

  

7. Doelstelling: wat is de doelstelling?  

a. Van ideeën naar concrete projecten  

b. Ideeën versterken door te reflecteren en te koppelen waar mogelijk  

c. Doelgroepen betrekken  

 

8. Stakeholders: wie moet betrokken zijn?  

d. Medewerkers stad  

i. Wijkwerking  

ii. Groen/klimaat  

iii. Openbaar domein  

iv. Medewerkers actief in gebied (vb. brugfiguur onderwijs) 

v. Saamo/fmdo (begeleiding betrekken kwetsbare doelgroepen)  

vi. Mensen die ideeën  

e. Wijkcomités  

f. Verenigingen  

g. Leden klankbordgroep  

h. Sleutelfiguren: wijkagent/gemeenschapswacht  

i. Paspartoe 

j. OCMW 

k. Huis van de Voeding 



l. Indieners van ideeën 

m. Jongeren 

n. Jeugdwerker stad (Marte) 

 

9. Ontwerpprincipes: wat zijn de bouwstenen?  

o. Online vs offline  

vii. Voorkeur om offline samen te zitten 

p. 1 moment vs meerdere momenten (vb. per gebied) 

viii. Dit zullen we moeten afwachten hoeveel en welke ideeën we binnen 

krijgen, we starten met één moment. 

q. Verder bouwen op ideeën uit de caravansessie en website  

r. Extra opties voor ondersteuning open laten vb. spreekuurtje  

s. Aantrekkelijk maken - hoe? 

ix. Eten en drank trekt altijd 

  

10. Uitgewerkt ontwerp: hoe ziet het event er uit?  

t. Inleidende presentatie of toelichting: waar staan we met de burgerbegroting  

u. Verschillende rondes waarbij de deelnemers kunnen kiezen aan welk thema ze mee 

werken (max 2)  

x. Het is een idee om te werken met de indiener van een idee, die aan een 

tafel blijft zitten, terwijl dat iedereen doorschuift. 

v. Kleine groepjes die werken aan ingediende ideeën  

w. Sjabloon met vragen, zelfde als online --> vragen overlopen  

  

Het zal belangrijk zijn om constructief en positief te denken en dit ook zo te houden. 

  
Engagementsfiche  

De groep vroeg zich af hoe het kwam dat ze maar met 7 personen waren.  

  

Het idee werd geopperd om een engagementsfiche uit te werken die de leden kunnen 

ondertekenen. In het document zou o.a. de aanwezigheid vragen van de leden op de publieke 

momenten, om mee de boodschap van de burgerbegroting te verspreiden in de wijk en de 

aanwezigheid van een positieve en constructieve houding tijdens de deelname aan vergaderingen. 

  

Het voorstel wordt door de Stad gemaakt en teruggekoppeld naar de aanwezigen van de 

klankbordgroep op 30/08.  

Daarna wordt het bezorgd aan iedereen die ooit aanwezig is geweest of interesse heeft getoond. 

  

Maart 2023 

Ideeën over de voorstelling van projecten aan het publiek 

• Indieners zijn zelf aanwezig om extra uitleg te geven bij hun project 

• Er wordt ook een overzicht voorzien van alle projecten  

  



Alle leden van de klankbordgroep hebben flyers en affiches meegekregen. 

  

3. Volgende klankbordgroep 
  

Gaat door op dinsdag 4 oktober om 19u30 in DC Ten Elsberge, Saturnijn. 

  

Agenda volgende klankborgroep: 

• Overlopen van de ingediende ideeën  

• Verder uitwerken van het denkfestival 

 


