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1 INLEIDING

Spelen is een kinderrecht. En toch is het vandaag niet meer evident om echt buiten te spelen. Op de meeste plaatsen is het
niet meer evident om op straat te spelen. In die optiek ondertekende Stad Harelbeke op 14.03.2017 het Goe Gespeeld
Charter. Daarmee wil de stad er voor zorgen dat in Harelbeke:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen kunnen en mogen spelen in alle openbare ruimte
Kinderen spelen in het groen
Spelen geen overlast is
Kinderen zich veilig kunnen verplaatsen
Er voldoende speelruimte is voor het georganiseerd jeugdwerk
Lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat creëren ten aanzien van spelende kinderen
Elke beleidsmaatregel rekening houdt met de impact op kinderen en jongeren
Kinderen mee de openbare ruimte ontwerpen

Naast de openbare ruimte, pleintjes en groene plaatsen in de stad, is het ook belangrijk om een aantal formele
speelterreinen te voorzien, waarbij speelinrichting de kinderen de kans geeft om te spelen.
In dit speelruimteplan wordt deze officiële speelruimte opgelijst en wordt een planning opgemaakt voor de verdere
inrichting en aanvullingen van deze officiële speelruime.
Gezien er in Harelbeke al vrij veel speelpleintjes aanwezig is en de ligging van alle speelpleintjes zorgen voor een mooie
spreiding overheen Harelbeke, wordt voorgesteld om in de nabije toekomst niet meer in te zetten op het inrichten van
nieuwe speelpleintjes; maar wel in te zetten om de kwaliteit van de bestaande speelpleintjes te verhogen.
Het is niet de bedoeling dat het speelruimteplan een statisch gegeven is. Indien dit nodig blijkt of de context als dusdanig
veranderd, kan het speelruimteplan gewijzigd worden.
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2 INRICHTING SPEELRUIMTE

De Jeugddienst is aanspreekpunt voor alle speelruimte op openbaar domein van de stad. De Jeugddienst staat ervoor in
dat elk officieel speelterrein voldoet aan alle geldende wetgeving. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het ‘Handboek
Veiligheid van Speelterreinen’. Volgende maatregelen worden genomen:
•
•
•
•
•

Nieuwe speelterreinen worden voor de plaatsing afgetoetst aan de wetgeving.
Bij de plaatsing van nieuwe speelterreinen kijkt de Jeugddienst er op toe dat de regelgeving gevolgd wordt.
Nieuwe speelterreinen worden pas in dienst genomen na controle door de Jeugddienst.
Van elk speelterrein en elk speeltoestel wordt een logboek opgemaakt en bijgehouden in de Jeugddienst.
Jaarlijks wordt een controle gedaan van alle speelterreinen en speeltoestellen. De controleformulieren worden
bijgehouden in de logboeken.
Meldingen van burgers omtrent speelterreinen worden doorgespeeld aan de Jeugddienst en zo snel mogelijk
behandeld door de Jeugddienst.

Naar valdempende ondergrond wordt de wetgeving uiteraard gevolgd. Er wordt echter wel geopteerd om volgende
rangorde naar voor te schuiven:
•

•

Toestellen waarvan de valhoogte geen aangepaste valdempende ondergrond vereisen of waarvoor gras als
valdempende ondergrond voldoende is, worden bij voorkeur op gras geplaatst. Er worden dus geen toestellen op
verharding geplaatst (klinkers, asfalt, beton ...) en bij toestellen die op gras mogen staan wordt er geen andere
ondergrond voorzien; om het onderhoud eenvoudiger te houden.
Bij toestellen waarvan de valhoogte een aangepaste valdempende ondergrond vereisen dan gras, wordt volgende
rangorde gehanteerd:
o Waar mogelijk en dit verantwoord is, wordt geopteerd voor zand, aangezien het zand naast de
valdempende functie ook een speelwaarde heeft. Het zand wordt omrand door een omranding en onder
het zand wordt een worteldoek voorzien.
o Waar zand niet aangewezen is, wordt geopteerd voor houtsnippers. (splintervrij, vanuit gerecycleerd
materiaal, indien gekleurde houtsnippers, dienen deze door een biologisch afbreekbaar kleurproduct
gekleurd te zijn die onschadelijk is voor mens en dier)
o Pas als zand of houtsnippers niet mogelijk of wenselijk zijn, wordt geopteerd voor valdempende tegels of
een valdempende gietvloer. In dit geval dient er echter op gelet worden dat deze valdemping kwalitatief
zeer hoog is.

Omtrent ‘Avontuurlijke natuurspeelomgevingen’ wordt het handboek ‘Avontuurlijke natuurspeelomgevingen’ gebruikt. In
functie van avontuurlijke natuurspeelomgevingen, werden intern volgende afspraken gemaakt:
•

•
•
•
•
•
•

Alle natuurlijke speelaanleidingen worden beschouwd als speeltoestel en binnen de jeugddienst opgenomen in
logboeken en controles. Vanuit de facilitaire dienst worden geen speelaanleidingen geplaatst zonder de
Jeugddienst op voorhand te contacteren.
Er wordt altijd een maximum valhoogte van 1 meter gerespecteerd. Rond de speelaanleidingen wordt altijd gras
voorzien, tenzij er een andere valdempende ondergrond aanwezig is. Aarde of verharding wordt niet getolereerd.
Scherpe randen, uitsteeksels en splinters worden weggewerkt.
Alle speelaanleidingen worden verankerd in de grond.
De obstakelvrije ruimte rondom de speelaanleidingen is voldoende groot.
De Jeugddienst neemt elke speelaanleiding op in de periodieke controles en verwerkt de controles binnen de
logboeken.
Bij de aanwezigheid van houtrot, wordt de speelaanleiding onmiddellijk verwijderd.
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Het College van Burgemeester en Schepenen ondertekende de engagementsverklaring ‘rookvrije speel-en sportterreinen.’
Daarbij wordt het engagement genomen om vanaf juni 2019 de speelterreinen die eigendom zijn van de stad rookvrij te
maken om op die manier kinderen het recht te geven om te spelen in een rookvrije, gezonde en veilige omgeving.
Het is de bedoeling om de speelterreinen vooral vanuit een preventieve invalshoek rookvrij te maken. Op elk speelterrein
wordt een bord voorzien waarop het logo van ‘Generatie Rookvrij’ is opgenomen, naast een aantal andere gegevens en
boodschappen. Daarnaast worden vanuit de Jeugddienst periodiek preventieve acties opgezet om bewustwording rond dit
thema te vergroten.
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3 OVERZICHT SPEELRUIMTE
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3.1 STADSPARK
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Europlay) – op schors

2014

Glijbaan Pioneer (Europlay) – op schors

2014

Dansende bloem (Europlay) – op schors

2014

OMGEVING
In de omgeving van het stadspark (250 m) wonen 112 kinderen van
0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 490 kinderen
van 0 tot 13 jaar.
Naast de functie van buurtspeelplein, is het stadspark ook een
centrale locatie aan de achterkant van het stadhuis. Dit zorgt voor
heel wat passage en een rustpunt in het centrum. Daardoor zal dit
speelpleintje heel wat meer gebruikt worden dan enkel door
buurtbewoners. Op het plein gaan ook een aantal activiteiten door
waar het speelplein door de aanwezige kinderen sterk gebruikt
wordt.

Stadspark 250 m

10%

2%
0-13 jaar
7%

36%

14-18 jaar
19-25 jaar

16%

26-40 jaar
41-65 jaar

29%

66-... jaar

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De cirkel waarin de speeltoestellen geplaatst zijn, laat niet toe om
het speelplein in de toekomst uit te breiden.
De speeltoestellen die er momenteel staan, zijn nog vrij recent en in goede staat. Naast de standaard controle, onderhoud,
eventuele herstellingen en aanvullen van de valdempende ondergrond is er in de komende 6 jaar geen nood aan extra
investeringen in dit speelplein.
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3.2 BIBLIOTHEEK – CC HET SPOOR
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Huis met glijbaan (Boer speeltoestellen) – op gras

2011

Wip (Boer speeltoestellen) – op gras

2011

Veertoestel klaver vier (Boer speeltoestellen) – op gras

2011

Klimbol (Boer speeltoestellen) – op gras

2011

OMGEVING
In de omgeving van de bibliotheek en CC Het Spoor (250 m) wonen
120 kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m)
wonen 525 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Gezien het speelpleintje vlak bij de ingang van CC Het Spoor en de
bibliotheek ligt, is er aan dit pleintje zeer veel passage. Bovendien
wordt het speelplein ook vaak gebruikt door de bezoekers van
taverne Het spoor.

Bibliotheek 250 m

12%

3%

25%
7%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Het huidige speelpleintje is door de groenvoorzieningen
afgeschermd van de rest van het grasveld. Binnen deze
afgeschermde ruimte, is geen mogelijkheid meer om het
speelpleintje uit te breiden.

19%
34%

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar

De speeltoestellen zijn allemaal nog vrij recent en in goede staat.
Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen
is er in de komende 6 jaar geen nood aan extra investeringen in dit speelplein.
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3.3 ARENDSWIJK
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2005

Klimbol (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

Hondenwip (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

OMGEVING
In de omgeving van speelpleintje Arendswijk (250 m) wonen 108
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
276 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Arendswijk 250 m

Bij het speelpleintje zijn eveneens de lokalen van Zeescouts Jan-Bart
gelegen. Daardoor worden de speeltoestellen wel vrij intensief
gebruikt en is het aangewezen om in te zetten op speeltoestellen
waar grotere groepen kinderen tegelijk kunnen spelen.

14%

16%

0-13 jaar
5%

14-18 jaar
19-25 jaar

TOEKOMSTPERSPECTIEF

11%

Het plein is vrij groot, waardoor er op vlak van speeltoestellen heel
wat mogelijkheden zijn. Het is echter aangewezen om niet de
volledige ruimte in te palmen met speeltoestellen, zodat er nog vrije
speelruimte over blijft voor het jeugdwerk.

31%

26-40 jaar
41-65 jaar

23%

66-... jaar

De huidige toestellen zijn nog in goede staat, maar gezien de leeftijd
van de toestellen, lijkt het eerder aangewezen om op middellange
termijn te investeren in de vervanging van de huidige toestellen door nieuwe toestellen.
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3.4 BROEKPLEIN
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Liggende boomstammen – op gras

2017

Bomencirkel – op gras

2017

OMGEVING
In de omgeving van het Broekplein (250 m) wonen 157 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 507
kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op het plein ligt eveneens een buurthuisje, waardoor het plein vrij
intensief gebruikt wordt. Het plein onderging recent een volledige
metamorfose, waardoor een open en groen plein gecreëerd werd.

Broekplein 250 m

18%

16%

0-13 jaar
5%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De huidige speeltoestellen zijn toestellen door de groendienst zelf
gemaakt. Gezien het type hout en de manier van verwerking, is te
verwachten dat deze toestellen geen lange levensduur zullen
kennen.

10%
29%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar

22%

66-... jaar

Gezien het aantal kinderen die dicht bij het plein wonen, zou een
uitbreiding van dit speelpleintje zeker een meerwaarde zijn voor de
buurt.
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3.5 RODE KRUIS PLEIN
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Glijbaan (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

Hondenwip (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

Klimrek (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

OMGEVING
In de omgeving van het Rode Kruisplein (250 m) wonen 82
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
185 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op wandelafstand van dit speelpleintje, zijn de lokalen van Scouts
Harelbeke gelegen. Daarnaast wordt het speelpleintje gebruikt als
speelruimte voor de bezoekers van de op het plein gelegen
wasserette.

Rode Kruisplein 250
m

12%

4%

28%
6%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Gezien de beperkt aantal kinderen die dichtbij het speelpleintje
wonen, lijkt een uitbreiding van het speelpleintje niet aangewezen.
De huidige speeltoestellen zijn nog vrij recent en in zeer goede
staat. Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele
herstellingen is er in de komende 6 jaar geen nood aan extra
investeringen in dit speelplein.

19%
31%

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar
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3.6 TER COUTERE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2008

Glijbaan (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Veertoestel zeehond (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Veertoestel eendje (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Veertoestel vinder (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2010

Wip (Boer speeltoestellen) – op gras

2010

Ter Coutere 250 m

OMGEVING
In de omgeving van Ter Coutere (250 m) wonen 82 kinderen van 0
tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 211 kinderen
van 0 tot 13 jaar.
Op wandelafstand van het speelpleintje, liggen de lokalen van Scouts
Harelbeke

19%

10%

5%

9%

TOEKOMSTPERSPECTIEF

14%

Gezien het speelplein al vrij groot is, lijkt een uitbreiding hiervan niet
aangewezen. De huidige speeltoestellen zijn nog in goede staat.
Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen
is er in de komende 6 jaar geen nood aan extra investeringen in dit
speelplein.

43%

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar
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3.7 RUDDERSHOVE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2010

OMGEVING
In de omgeving van het Ruddershove (250 m) wonen 79 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 151
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Ruddershove 250 m

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Het huidige speeltoestel staat op een vrij groot plein, waar zeker nog
mogelijkheden zijn om het speelpleintje uit te breiden.
Gezien het vrij beperkt aantal kinderen die rondom het pleintje
wonen en het feit dat op het pleintje geen andere activiteiten
doorgaan of er geen jeugdlokaal in de buurt ligt, is het aangewezen
het speelplein vrij klein te houden. Een kleine aanvulling zou het
speelpleintje wel aantrekkelijker maken.

21%

12%

4%

0-13 jaar
14-18 jaar

8%

19-25 jaar
26-40 jaar

17%
38%

41-65 jaar
66-... jaar
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3.8 EVANGELIESTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

Veertoestel wormpenwip (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

OMGEVING
In de omgeving van de Evangeliestraat (250 m) wonen 15 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 39
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Evangeliestraat 250
m

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Gezien het zeer beperkt aantal kinderen die in de buurt van het
speelpleintje wonen, is er zeker geen nood om dit speelpleintje uit te
breiden.
Gezien de toestellen vrij recent zijn en nog in goede staat, is er naast
de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen in de
komende 6 jaar geen nood aan extra investeringen in dit speelplein.

24%

15%

0-13 jaar
6%
7%
11%

37%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar
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3.9 SPORTHAL DE DAGE RAAD
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Veertoestel wormenwip (Boer speeltoestellen) – op gras

2002

Klautertoestel (Proludic) – op zand

2002

Glijbaan olifant (Boer speeltoestellen) – op gras

2002

Veertoestel vis (Proludic) – op gras

2002

Schommel (Mecano) – op gras

2002

Klimbol (Boer speeltoestellen) – op gras

2002

Duikelrek (Proludic) – op gras

2002

Wip (Boer speeltoestellen) – op gras

2002

Veertoestel zeeleeuw (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

Veertoestel zeehond (Kompan) – op gras

2012
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OMGEVING
In de omgeving van Sporthal de Dagerad (250 m) wonen 48
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
274 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Dit speelpleintje wordt minder gebruikt als buurtspeelpleintje,
maar wordt wel vaak gebruikt door de gebruikers van Sporthal De
Dageraad. Daarnaast maakt ook de speelpleinwerking – die zijn
locatie recht tegenover de sporthal heeft – ook vaak gebruik van dit
speelpleintje. Daardoor is een groter speelplein op deze locatie
aangewezen, waarbij grotere groepen kinderen tegelijk kunnen
spelen.

Sporthal De
Dageraad 250 m

21%

5%

11%

7%

20%

TOEKOMSTPERSPECTIE F

36%

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar

De huidige speeltoestellen zijn al vrij oud en de staat van de
toestellen is niet meer denderend. De laatste jaren werden al heel
wat toestellen van dit speelpleintje verwijderd.
Afhankelijk van de toekomstplannen met deze site, is het echter geen optie om de toestellen op korte termijn te vervangen
door nieuwe speeltoestellen. Een herlocatie van het speelpleintje zou immers betekenen dat alle toestellen verplaatst
dienen te worden, wat nefast is voor de levensduur van de speeltoestellen.
De huidige toestellen dienen echter nauw opgevolgd te worden om onveilige situaties te vermijden.
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3.10 MAGNOLIASTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Schommel (Kompan) – op gras

2015

Kabouterfort (Kompan) – op gras

2015

Veertoestel kangoeroe (Kompan) – op gras

2015

Veertoestel puma (Kompan) – op gras

2015

OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje Magnoliastraat (250 m)
wonen 62 kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving
(500 m) wonen 219 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Magnoliastraat 250
m

Het pleintje kent weinig passage en dient enkel als
buurtspeelpleintje.
11%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Het terrein waar het speelpleintje staat, is vrij klein en biedt
weinig mogelijkheden naar speeltoestellen toe. Grotere toestellen
zijn op dit terrein niet mogelijk en uitbreiden van het
speelpleintje is onmogelijk.
Gezien de toestellen vrij recent zijn en nog in goede staat, is er
naast de standaard controle, onderhoud en eventuele
herstellingen in de komende 6 jaar geen nood aan extra
investeringen in dit speelplein.

3%
5%

38%

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar

18%

26-40 jaar
41-65 jaar

25%

66-... jaar
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3.11 VLAMINGENSTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Bomencirkel – op gras

2017

OMGEVING
In de omgeving van de Vlamingenstraat (250 m) wonen 84 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 424
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Vlamingenstraat 250
m

Het pleintje kent weinig passage en dient enkel als
buurtspeelpleintje.
21%

TOEKOMSTPERSPECTIEF

12%

Op het pleintje zijn er mogelijkheden om het speelpleintje uit te
breiden. Het huidige aanwezige speeltoestel is een toestel door de
groendienst gemaakt, maar biedt weinig speeltoestellen.
In de buurt wonen wel vrij veel kinderen, maar vanuit de
buurtbewoners komt eerder de boodschap dat er geen nood is aan
speeltoestellen. De kinderen die in de buurt wonen, wonen
waarschijnlijk niet in de straat zelf; waardoor het niet aangewezen
lijkt om het speelpleintje uit te breiden.

0-13 jaar
6%
6%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar

18%
37%

41-65 jaar
66-... jaar
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3.12 EILAND - JUDOPLEIN
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2001

OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje op het Judoplein (250 m)
wonen 166 kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving
(500 m) wonen 545 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op het plein zijn ook de lokalen van Chiro Tijl en Nele en het Jeugd
Rode Kruis gelegen. Daardoor is het aangewezen om op dit plein
toestellen te voorzien waar grotere groepen kinderen kunnen
spelen. Het is echter ook aangewezen om voldoende speelruimte
over te laten voor het jeugdwerk.

Eiland 250 m

16%

14%

5%

0-13 jaar
14-18 jaar

10%

19-25 jaar
26-40 jaar

TOEKOMSTPERSPECTIEF

35%

Het huidige speeltoestel is al vrij oud en biedt onvoldoende
speelmogelijkheden om als groter speelplein voor het jeugdwerk
functioneel te zijn. De overige toestellen werden de laatste jaren
verwijderd aangezien ze kapot waren.

20%

41-65 jaar
66-... jaar

Het is aangewezen om op vrij korte termijn op dit plein de
speelmogelijkheden uit te breiden.
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3.13 BISTIERLAND
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Veertoestel scooter (Kompan) – op gras

2016

Veertoestel scooter (Kompan) – op gras

2016

Evenwichtsbalk drievoudig (Kompan) – op gras

2016

Duikel duo (Boer speeltoestellen) – op gras

2019

Klimklautertoestel (Boer speeltoestellen) – op gras

2019

Duizel (Boer speeltoestellen) – op gras

2019

Dubbele schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2019
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OMGEVING
In de omgeving van Bistierland (250 m) wonen 89 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 211
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Bistierland 250 m

Gezien de wijk nog in volle ontwikkeling is, valt te vermoeden
dat het aantal kinderen in de buurt nog vrij sterk zal stijgen in
de nabije toekomst.

7%

0-13 jaar
25%

14-18 jaar

22%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Op het plein werden recent naast de reeds aanwezige
toestellen nog extra toestellen geplaatst, om ruimere
speelmogelijkheden aan te bieden aan de aanwezige kinderen.
Verdere uitbreiding is echter niet aangewezen, aangezien op
het plein de mogelijkheid voorzien is om een feesttent te
plaatsen. Om deze mogelijkheid te vrijwaren, worden dan ook
beter geen speeltoestellen geplaatst.

19-25 jaar
4%
7%
35%

26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar

Gezien de toestellen vrij recent zijn en nog in goede staat, is er naast de standaard controle, onderhoud en eventuele
herstellingen in de komende 6 jaar geen nood aan extra investeringen in dit speelplein.
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3.14 GOUDWINDE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Klimtoestel (Boer speeltoestellen) – op valdempende vloer

2013

Rups (Little Tikes Commercial) – op valdempende vloer

2013

Veertoestel (Hags) – op valdempende vloer

2013

Veertoestel (Hags) – op valdempende vloer

2013

Omnisporveld (Velopa) – op valdempende vloer

2013

Vogelnestschommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2019

Opstapduizel (Boer speeltoestellen) – op gras

2019

Goudwinde 250 m

OMGEVING
In de omgeving van het Goudwinde (250 m) wonen 143 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 417
kinderen van 0 tot 13 jaar.

23%

TOEKOMSTPERSPECTIEF

5%

De huidige aanwezige speeltoestellen, bieden voldoende
speelmogelijkheden voor het aantal omwonende kinderen.
Gezien de toestellen vrij recent zijn en nog in goede staat, is er
naast de standaard controle, onderhoud en eventuele
herstellingen in de komende 6 jaar geen nood aan extra
investeringen in dit speelplein.

0-13 jaar

16%

7%
32%

17%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar
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3.15 COLLEGEWIJK
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2003

OMGEVING
In de omgeving van het speelplein op de Collegewijk (250 m)
wonen 113 kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving
(500 m) wonen 199 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Daarnaast zijn op het plein de lokalen van KSA Peter Benoit
gelegen. Daardoor is het aangewezen op het plein speeltoestellen
te voorzien die geschikt zijn om een grotere groep kinderen
tegelijk te laten spelen. Het is echter wel aangewezen voldoende
vrije ruimte op het plein vrij te laten voor het jeugdwerk.

Collegewijk 250 m

13%
36%

4%
6%
13%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Het huidige aanwezige speeltoestel is al vrij oud. Bovendien biedt
het weinig speelwaarde meer, zeker niet wanneer er veel kinderen
tegelijk op het plein aanwezig is.

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar

28%

66-... jaar

Het is aangewezen om op vrij korte termijn het speelplein op de
Collegewijk uit te breiden.
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3.16 HARLEMBOISLAAN
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Klimpaal (Van De Wal) – op schors

2018

Boomstam op berg – op gras

2018

Liggende boomstam – op gras

2018

Liggende boomstammen – op gras

2018

Boomstambruggen – op gras

2018

OMGEVING
In de omgeving van de Harelemboislaan (250 m) wonen 104
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
274 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Harlemboislaan 250
m

TOEKOMSTPERSPECTIEF

14%

De huidige speeltoestellen zijn bijna allemaal door de groendienst
zelf gemaakte toestellen. Voldoende controle en toezicht op de
veiligheid is hier aangewezen.

0-13 jaar

17%

Het pleintje waarop de speeltoestellen gelegen zijn, is vrij klein. De
ligging is eveneens niet ideaal om als speelterrein te fungeren.
Uitbreiding van dit speelpleintje lijkt dan ook niet aangewezen.

14-18 jaar

33%

8%

19-25 jaar

7%

26-40 jaar
41-65 jaar

21%

66-... jaar

Gezien speelpleintje Zandberg hier heel dicht bij ligt, lijkt het niet
direct nodig om in het pleintje op de Harlemboislaan onmiddellijk
investeringen te doen.
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3.17 ZANDBERG
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2008

Veertoestel eend (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Veertoestel klavertje (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Veertoestel zeehond (Boer speeltoestellen) – op gras

2008

Nestschommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2010

OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje Zandberg (250 m) wonen 95
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
328 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op het plein zijn de lokalen van Chiro Zandberg gelegen. Gezien dit
een eerder kleine Chiro is, is er niet direct nood om de
speelcapaciteit van het speelpleintje te verhogen.

Zandberg 250 m

14%

5%

24%

TOEKOMSTPERSPECTIEF

6%

De huidige toestellen zijn nog in goede staat. Naast de standaard
controle, onderhoud en eventuele herstellingen zal er in de
komende 6 jaar geen nood zijn aan extra investeringen op dit
speelplein.

0-13 jaar
14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar

18%
33%

41-65 jaar
66-... jaar
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3.18 MASTELUINSTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Klim- en klautertoestel (Boer speeltoestellen) – op gras

2000

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2009

Draaischijf (Boer speeltoestellen) – op zand

2009

Zandwereld (Boer speeltoestellen) – op zand

2009

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2009

OMGEVING
In de omgeving van de Masteluinstraat (250 m) wonen 92 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 253
kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op het plein zijn de lokalen van Chiro Stasegem gelegen. Het is dus
aangewezen om op het speelplein een voldoende grote
speelcapaciteit te voorzien.

Masteluinstraat 250
m

15%

14%

0-13 jaar
7%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Het oudste toestel (2000) is al vrij oud en moet zeker in de gaten
gehouden worden. Recent werd een ander toestel van dit bouwjaar
verwijderd gezien dit kapot was. De andere aanwezige toestellen zijn
nog in goede staat en bieden nog voldoende speelcapaciteit voor een
grotere groep. Een uitbreiding lijkt daarom niet direct aangewezen.

8%
38%

18%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar

Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen
zal er in de komende 6 jaar geen nood zijn aan extra investeringen
op dit speelplein.
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3.19 MARBRA LYS - VISSERSTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Glijbaan (Eibe) – op gras

2014

Duikelrek (Eibe) – op gras

2014

Veertoestel (Eibe) – op gras

2014

Klimpiramide (Eibe) – op gras

2014

Schommel (Eibe) – op gras

2014

OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje Marbra Lys (250 m) wonen
107 kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m)
wonen 229 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Vissersstraat 250 m

Het pleintje fungeert louter als wijkspeelpleintje. Er zijn geen
andere evenementen in de buurt of verenigingen die vlakbij
gelegen zijn.

10%

0-13 jaar

17%
4%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De huidige speeltoestellen zijn nog recent en bieden voldoende
speelmogelijkheden voor het aantal aanwezige kinderen.
Gezien de natte ondergrond moeten de aanwezige toestellen wel
nauwgezet in de gaten gehouden worden.

9%

33%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar

27%

66-... jaar

Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele
herstellingen zal er in de komende 6 jaar geen nood zijn aan extra
investeringen op dit speelplein.
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3.20 REINAERTSTRAAT
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Klimbol (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

Veertoestel zeehond (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2012

OMGEVING
In de omgeving van de Reinaertstraat (250 m) wonen 117 kinderen
van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen 291
kinderen van 0 tot 13 jaar.

Reinaertstraat 250
m

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De huidige speeltoestellen zijn nog vrij recent en in goede staat.
Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen
zal in de komende 6 jaar voor deze toestellen geen investeringen
vereist zijn.
De aanwezige speelcapaciteit van deze toestellen op dit speelpleintje
is echter wel vrij laag voor het aantal aanwezige kinderen. Een
uitbreiding van dit speelpleintje, zou zeker een meerwaarde
betekenen voor de wijk. Qua locatie zal het echter niet evident
worden om het bestaande pleintje uit te breiden.

11%

0-13 jaar

22%

14-18 jaar

27%

4%
7%

19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar

29%

66-... jaar
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3.21 BAVIKHOVE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Combinatietoestel (Boer speeltoestellen) – op zand

2007

Zandwereld (Boer speeltoestellen) – op zand

2007

Veertoestel scooter (Boer speeltoestellen) – op gras

2007

Veertoestel bloem (Boer speeltoestellen) – op gras

2007

Veertoestel vis (Boer speeltoestellen) – op gras

2007

OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje Bavikhove (250 m) wonen 65
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
250 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op de site zijn de lokalen van Chiro Bavikhove gelegen, gaat de
speelpleinwerking door en ligt de Sporthal. Daardoor wordt dit
speelpleintje voor heel wat meer gebruikt dan als
buurtspeelpleintje. Een groter speelplein met een grotere
speelcapaciteit lijkt dan ook aangewezen.

Bavikhove 250 m

20%

0-13 jaar

16%
6%
9%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
De huidige speeltoestellen zijn nog in vrij goede staat en kunnen nog
even mee. Het lijkt aangewezen om het speelpleintje te vernieuwen
op het ogenblik dat de infrastructurele werken op de site na de rug
zijn. Het huidige speelplein kan in de periode van de werken nog
dienst doen; mits de nodige controle, onderhoud en eventuele
herstellingen.

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar

31%
18%

66-... jaar
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3.22 HULSTE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Klimnet (Boer speeltoestellen) – op zand

2005

T-schommel (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

Springbok geel (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

Springbok rood (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

Springbok blauw (Boer speeltoestellen) – op gras

2005

Stelten (Kompan) – op gras

2018

Behendigheidsparcours (Kompan) – op gras

2018

Nestschommel (Kompan) – op gras

2018

8 outdoorfitnesstoestellen (public construct) – op gras

2018
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OMGEVING
In de omgeving van het speelpleintje in Hulste (250 m) wonen 61
kinderen van 0 tot 13 jaar. In de ruimere omgeving (500 m) wonen
203 kinderen van 0 tot 13 jaar.
Naast het speelpleintje ligt de Stedelijke Basisschool Noord, die zeer
regelmatig gebruik maakt van het speelplein. Iets verderaf liggen de
lokalen van Chiro De Spokkels Hulste. Daarnaast zijn ook de
voetbalvelden rond het speelpleintje gelegen. Een voldoende grote
speelcapaciteit lijkt dan ook aangewezen.

Hulste 250 m

19%

14%
7%
7%

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Vrij recent werd het speelpleintje uitgebreid met een aantal
toestellen die een grotere speelcapaciteit verzekeren. Deze
toestellen zijn nog in uitstekende staat.

0-13 jaar

41%

12%

14-18 jaar
19-25 jaar
26-40 jaar
41-65 jaar
66-... jaar

De oudere toestellen op het speelpleintje zijn nog in goede staat. Er
mag van uitgegaan worden dat deze nog wel eventjes mee kunnen.
Naast de standaard controle, onderhoud en eventuele herstellingen zal in de komende 6 jaar voor deze toestellen geen
investeringen vereist zijn.
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3.23 SKATEPARK JEUGD DIENST
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Rail – op asfalt

?

Ollie-box – op asfalt

?

Quarterpip two level (Eibe) – op asfalt

2016

Stairs met rail (Eibe) – op asfalt

2016

OMGEVING
In de omgeving van het skatepark aan de Jeugddienst ligt Jeugdcentrum TSAS, Jeugdhuis de Salamander. Deze site is dan
ook een plaats waar veel kinderen en jongeren vertoeven.
TOEKOMSTPERSPECTIEF
De huidige skatetoestellen zijn nog in goede staat. Er is geen vermoeden dat hierrond in de komende 6 jaar investeringen
nodig zijn om het bestaande skatepark in stand te houden.
Naar skatemogelijkheden is dit skatepark eerder een ‘instap-skatepark’ voor beginnende skaters en bikers. Voor meer
ervaren skaters is het skatepark minder aantrekkelijk; niet zozeer door de aanwezige toestellen, maar vooral door de
slechte ondergrond (asfalt), die minder geschikt is om te skaten.
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3.24 SKATEPARK ‘T FABRIEKSKE
LIGGING

TOESTELLEN
Toestel

Bouwjaar

Quarter (Skate Construct-speelokee) – op beton

2006

Funbox (Skate Construct-speelokee) – op beton

2006

Wallride (Skate Construct-speelokee) – op beton

2006

Miniramp (Arktos vzw) – op beton

2017

OMGEVING
Skatepark ’t Fabriekske is gelegen op de site van Sporthal de Dageraad. Het is een indoor skatepark, die op beperkte
momenten geopend is.
TOEKOMSTPERSPECTIEF
De aanwezige skatetoestellen zijn al vrij oud en verdienen de nodige aandacht naar controle, onderhoud en herstelling toe.
Naar skatemogelijkheden toe biedt het skatepark wel wat meer mogelijkheden, waardoor zowel beginnende als meer
ervaren skaters en bikers hier hun gading vinden.
Op termijn lijkt het aangewezen om een hotspot voor skaters en bikers te creëren op site De Dageraad met voldoende
skatemogelijkheden voor ervaren skaters. Dit skatepark is bij voorkeur in openlucht, zodat dit veel ruimer toegankelijk is.
Qua locatie moet dit echter bekeken worden in de ruimere plannen met site De Dageraad.
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4 PLANNING 2019-2025

Jaar

Planning investeringen speeltoestellen

2019

Speelpleintje Eiland: uitbreiding van het speelpleintje tot een volwaardig
speelpleintje voor buurt en jeugdwerk. Bestaande speeltoestel behouden;
met mogelijkheid om makkelijk weg te halen bij defect.

2020

Speelpleintje Collegewijk: uitbreiding van het speelpleintje tot een
volwaardig speelpleintje voor buurt en jeugdwerk. Bestaande speeltoestel
behouden; met mogelijkheid om makkelijk weg te halen bij defect.

2021

Ruddershove: uitbreiden van het bestaande speelpleintje, zodat er iets
meer speelmogelijkheden zijn.
Broekplein: voorzien van een aantal speeltoestellen (naast de huidige
natuurlijke speelaanleidingen) om een volwaardig buurtspeelpleintje te
voorzien op het plein.

2022

Arendswijk; vervangen van het huidige speelpleintje door een nieuwe
speelpleintje, met meer speelmogelijkheden dan het huidige speelpleintje.
Eventueel kunnen de bestaande speeltoestellen beperkt gerecupereerd
worden; maar met de mogelijkheid om deze makkelijk weg te halen bij
defect.

2023 -2025 (afhankelijk van
de timing van projecten)

Site Bavikhove: Vervanging van het speelpleintje door een volledig nieuw
speelpleintje.
Site Dageraad:
•
•

Vervanging speelpleintje door een volledig nieuw speelpleintje.
Vervanging Skatepark ’t Fabriekske door een outdoor skatepark.

Reinaertstraat: aanvulling op het speelpleintje om meer
speelmogelijkheden te voorzien?
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5 INSPRAAK VAN KINDEREN EN JONGEREN

‘Kinderen ontwerpen mee de openbare ruimte’ is één van de engagementen binnen het Goe Gespeeld Charter. Naar
speelterreinen en speelruimte toe is het dan ook een evidentie om hier mee aan de slag te gaan. Daarom worden bij elke
investering in speelruimte (plaatsing van een speeltoestellen op een nieuw speelterrein, aanvulling van een bestaand
speelterrein, vervanging van speeltoestellen door nieuwe speeltoestellen, wijziging van landschapselementen op
bestaande speelterreinen…) kinderen en jongeren betrokken.

OPMAAK BESTEKKEN
De opmaak van de bestekken voor de investering in speelruimte, gebeurt in samenspraak met kinderen en jongeren.
Daarvoor wordt een inspraakmoment georganiseerd met kinderen en jongeren om hun vragen en noden op te lijsten. Deze
vragen en noden worden vertaald in het bestek.
Voor het inspraakmoment worden volgende kinderen en jongeren gecontacteerd:
•
•
•

Alle kinderen en jongeren die in de buurt van het speelterrein wonen of regelmatig verblijven.
In het geval er een jeugdvereniging dichtbij aanwezig is, wordt de leiding en de leden van de jeugdvereniging
betrokken in het inspraaktraject.
In het geval er een school dichtbij het speelterrein ligt, wordt de vraag gesteld aan de school of er een
mogelijkheid is om de leerlingen van de school hierbij te betrekken.

Naast de vragen en noden worden vanuit de stad kwalitatieve vereisten toegevoegd aan het bestek. (conformiteit met
wetgeving, kwaliteits- en garantie-eisen, eisen naar ondergrond toe… ) Er worden altijd varianten toegestaan om de keuze
zo groot mogelijk te maken.

BEOORDELING OFFERTES
Na het indienen van de offertes worden de offertes in 2 delen beoordeeld:
•
•

Beoordeling door de Jeugddienst op basis van kwalitatieve gunningscriteria. (speelwaarde, kwaliteit, garantie…)
Beoordeling door kinderen en jongeren van de esthetische waarde en aantrekkelijkheid voor kinderen. Dit wordt
als gunningscriteria voorzien in het bestek en krijgt minstens een weging van 50% binnen de gunningscriteria.

Om de beoordeling door de kinderen en jongeren te laten uitvoeren, worden dezelfde kinderen en jongeren gecontacteerd
die de insteek gaven voor de opmaak van de bestekken.
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6 BIJLAGES

1.

Analyse omgeving speelpleinen.
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