
Klankbordgroep
€200.000 voor Krottegem – Jij beslist mee!

14 juni 2022



• Korte toelichting Burgerbegroting Krottegem 

• Terugkoppeling vorig overleg en caravansessies

• Communicatie 

• Caravansessies 

• Voorbereiding deliberatiesessies
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Inhoud



• De Krottegemnaar beslist: de 
inwoners van Krottegem beslissen over 
een budget van 200.000 euro binnen 
de thema’s groen, ontmoeting en 
verbinding.

• Projecten worden ingediend: 
Iedereen kan projecten indienen – van 
buurtbewoners, sympathisanten tot 
verenigingen.

• De Krottegemnaar stemt: inwoners 
kunnen stemmen op hun favoriete 
projecten. De projecten met de meeste 
stemmen worden gerealiseerd in 2023 –
2024.
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Burgerbegroting Krottegem: concept



Uitgangspunt: zo veel mogelijk vrijheid binnen een duidelijk afgelijnd 
kader

• Geen beperkingen qua budget* of indieners

• Projecten kunnen zowel door de Stad, door de bewoners of samen 
worden uitgevoerd 

• Te realiseren of te besteden binnen 1 jaar na goedkeuring (waar 
mogelijk)

• Enkel wijkbewoners kunnen stemmen 

• Thema’s van de burgerbegroting (uit voorafgaand onderzoek): groen 
– ontmoeting – verbinding → projecten hoeven niet tegelijk binnen 
alle drie de thema’s te vallen 
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Burgerbegroting Krottegem: spelregels 
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Burgerbegroting Krottegem 



Onderscheid traject kinderen en traject jongeren 

• Traject kinderen (-12 jarigen) 
• Traject met de lagere scholen 

• 4 scholen in de wijk 

• Mini burgerbegroting  

• 20.000 euro 

• Traject jongeren (+ 12 jarigen)
• Nog verder uit te klaren 

• Engagement van jongeren mag niet te groot zijn – verkort traject

• 20.000 euro 
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Burgerbegroting Krottegem : Traject 
kinderen en jongeren



Terugkoppeling overleg 9 mei

• Nieuwe naam
• Ipv 'burgerbegroting’ →

'€200.000 voor Krottegem – Jij 
beslist mee!’

• Flyer met oproep deelname 
aan de klankbordgroep
• Verspreid bij handelaars

• Verspreid via deelnemers 
klankbordgroep

• Caravansessies op 1 juni 
• Feedback

• Te kort dag

• Kaart Krottegem toevoegen 
aan flyer
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Communicatie: Inspiratieboekje

• Inleiding

• Info wijk + plan

• Traject en planning
• Verschillende fases

• Inhoud van uitvoering

• Te bereiken resultaat

• Spelregels

• Klankbordgroep

• Voorbeelden
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Communicatie: Inspiratieboekje

• Ideeën en inspiratie
• De 3 thema’s (Groen, 

verbinding en ontmoeting)
• Algemene voorbeelden

• Sommige tekst

• Veel foto’s

• Voorbeelden van Meiboom
groenpark
• Zowel gestemde/ niet

gestemde ideeën

• Nadruk op inspiratie
• Diverse ideeën bij burger 

aanmoedigen
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Communicatie: Inspiratieboekje

• Enkele voorbeelden:
• Groepsaankoop plantgoed

• Organiseren van wekelijkse lokaalmarkt

• Doorlatende parkeerplaatsen

• Meer bomen in je straat

• Boekenruilkast

• Buurtvitrine

• Huiswerkbegeleiding

• Groepsaankoop kerstlichten per straat voor tijdens de kerstperiode
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Communicatiemiddelen

• Welke communicatiemiddelen zijn reeds aanwezig in de wijk?
• Wijkcomités hebben vaak eigen facebookpagina en whatsappgroep met de 

leden (maar 2 wijkcomités aanwezig) 
• Krantje van de stad 
• Graag affiches voor in het straatbeeld 
• RSL magazine van de stad? 

• Ideeënbus? 
• Locaties

• Aan scholen
• Brievenbus meenemen tijdens caravansessies 
• Er staat reeds een brievenbus in Batavia 
• Eventueel bij inwoners (Anne en Karel zijn geïnteresseerd)
• Invulfiches verspreiden bij de handelaars met daarop locaties van brievenbussen
• Duidelijk stellen dat (nog) geen engagement wordt verwacht
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Caravansessies september - oktober

• Doel:
• €200.000 voor Krottegem

bekend maken
• Verschillende ideeën 

opvragen bij de burgers

• Hoe:
• Caravan #VANRSL
• Verschillende plaatsen in de 

wijk 
• Best gekoppeld aan 

evenementen
• Zo’n 6 keer
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Caravansessies september - oktober 

• Voorstellen caravansessies 
• OLV markt 8/06 om 18u30 fotomoment
• Rond Bataviawijk → Zo 11/09: 100 jaar Batavia 
• Rond O.L.V.-markt → Vr 16/09: van 15u tot 19u
• Rond Ten Elsberge → Woe 28/09: van 15u tot 19u (voorstel locatie?)
• Rond Munitieplein → Woe 21/09: van 15u tot 19u
• Carrefour – begin september? Uren
• Tips: 

• Zeker ook zaterdagen (best voor gezinnen) 
• Zondagmorgen aan Carrefour, zeer druk
• Flyers ook meegeven met de scholen 
• Weekend van 24 en 25 september mogelijks activiteit in Krommebeekbos (vervolg kleine 

Stooringe)

• Flyeren op activiteiten 
• Vb. Startdag chiro, 16h aan schoolpoort, Rommelmarkt, Kompostella, DC 

Ten Elsberge…
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Caravansessies september - oktober 

• Rol en engagement van de 
klankbordgroep
• Ambassadeurs van het project 

• Mee bekend maken en 
ondersteunen via regelmatige 
samenkomst

• Verdere uitrol mee vormgeven 
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Deliberatiesessies november - december
• Doelstelling 

• Ideeën concretiseren 

• Ideeën koppelen aan elkaar en versterken 

• Ideeën aftoetsen aan de spelregels en (technische) haalbaarheid bekijken

• Stakeholders – wie moet er betrokken worden? 

• Wat zijn de bouwstenen? 

• 1 moment of meerdere? 

• Per buurt of in zijn geheel? Per thema of globaal?

• Enkel offline of ook online mogelijk maken? 

• Losse ideeën bundelen? Voorbereidend werk? 

• Hoe ziet het event er uit? 

• Op voorhand aanmelden met idee of zonder 

• Verschillende rondes met deelnemers die kiezen waaraan ze deelnemen 

• Kleine groepjes werken aan ingediende ideeën 

• Wat met de uitgewerkte ideeën? 

• Volgende vergadering te bespreken 

• Voor alle duidelijkheid: de klankbordgroep beslist niet welke projecten 
er doorgaan. Indien er voldaan wordt aan de spelregels dan kan ieder 
project doorgaan. De sessies zijn vooral bedoeld om ideeën te 
versterken en te concretiseren en iedereen kan hierbij aansluiten . 15



Praktisch

• Volgende samenkomsten klankbordgroep
• Augustus ‘22 dinsdag 30 augustus
• Oktober ‘22 dinsdag 25 oktober
• December ’22 dinsdag 20 december 
• Februari ‘23 dinsdag 21 februari
• We laten overleg van 30 augustus staan en bekijken nieuwe data met de 

leden van de klankbordgroep

• Hoe onderling communiceren? Via mail

• Engagementen vanaf eind augustus 
• We doen nog een laatste oproep eind augustus via het inspiratieboekje. 

Daarna stemmen we duidelijk af wie al dan niet engagement wil 
aangaan tot maart 2023.
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Bedankt!


