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Meer natuur, meer avontuur! 

 
 
 

 
De toekomst van het speelruimtebeleid in Wevelgem. 
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INLEIDING 
 
Iedereen is het erover eens. Buiten spelen is gezond. Maar spelen is ook noodzakelijk voor de 
fysische en sociale ontwikkeling van kinderen. De natuur stimuleert de motorische ontwikkeling van 
kinderen en verbetert het concentratievermogen. Een natuurlijke omgeving vergemakkelijkt 
bovendien het leggen van sociale contacten en leidt tot sociaal gelijkwaardigere spelvormen. 
 
Onderzoek1 toont aan dat (stads)kinderen te weinig kansen krijgen om ervaringen op te doen in en 
met de natuur waardoor vrije exploratie plaats maakt voor televisie kijken, game-consoles en 
georganiseerde sporten. Maar, ook ‘stadskinderen’ hebben nood aan modder, water, bomen en 
andere natuurlijke elementen. Het landschap waarin kinderen zich bevinden is een belangrijke basis 
om hun fantasiespel, hun verhalen en hun concept over de wereld te ontwikkelen. Niet enkel ouders 
maar ook (lokale) overheden moeten kinderen deze speelkansen opnieuw aanbieden. 
 
In Wevelgem zijn er, als verstedelijkt gebied, reeds heel wat speelkansen. Toch zijn de mogelijkheden 
‘nog’ ruimer dan het huidige aanbod en voor verbetering vatbaar. Met het speelpleinenplan wenst 
Wevelgem een nieuwe visie op zijn aanbod aan speelterreinen te lanceren. Door ook minder 
evidente speelruimtes in het aanbod op te nemen en deze te verbinden, zal Wevelgem een echte 
speelgemeente worden. Naast een algemene visie wordt in het speelpleinenplan de communicatie & 
participatie, alsook de geïntegreerde aanpak vanuit de gemeentelijke diensten verankerd.  
Alles voor en participatief door de kinderen. 
 
Dit document is het resultaat van een proces. Reeds in 2016 nam het college van burgemeester en 
schepenen enkele beslissingen die de basis vormen voor deze uitgewerkte versie van het 
speelpleinenplan: 

x Toekomstvisie speelpleinenplan van 27 januari 2016 (zie bijlage); 
x Speelpleinenplan: aandacht voor speelweefsel en opstart project van 29 juni 2016 (zie 

bijlage). 

  

  

                                                           
1 Blair, D. (2009). The child in the garden: an evaluative review of the benefits of school gardening. Journal of 
environmental education. 
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HUIDIGE SITUATIE 
 

Speelpleinen  
 
Wevelgem vindt ruimte voor kinderen en jongeren belangrijk. Kinderen moeten in eigen 
gemeente kunnen spelen, ravotten en fantaseren. Daarom hanteert de gemeente al enkele 
legislaturen de visie “iedereen een speelplein op wandelafstand”.  
 
Absolute cijfers en spreidingsplannen tonen aan dat Wevelgem daarin geslaagd is en een groot 
aanbod heeft aan speelterreinen. Er zijn momenteel 35 formele speelterreinen (zie bijlage) en 
31.444 inwoners.    

 
Deze visie resulteerde dus in sterk uitgebouwde speelpleinen, zowel in aantal als in uitrusting 
met speeltoestellen. Evenwel met weinig verscheidenheid tussen de verschillende speelpleinen. 
Veelal komen dezelfde speeltoestellen immers terug. Kinderen kunnen er spelen, maar er is 
weinig ruimte voor afwisseling of een fantasierijk ravotspel. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx4WxndHQAhUCWxoKHd_vBK0QjRwIBw&url=https://www.veiligheid.nl/allesoverspelen/gemeenten/stap-5-evalueren-en-borgen&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGwrS3CBJUtYyeJqzxAsTUcYSgnwQ&ust=1480621039653246
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Spreidingsplan  
 

 
 
Budget 

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks 60.000 euro ter beschikking voor de (her)aanleg van (nieuwe) 
speelpleinen, de controles, het onderhoud en herstellingen. 

x PB19-ACT2 0711-00 220007 (Her)inrichten van speelruimtes  40 000 euro (aanleg nieuwe 
speelruimtes, vernieuwen speelruimte ) 

x PB19-ACT2  0711-00 613000 (Her) inrichten van speelruimtes  20 000 euro (herstellingen 
door externen) 

Beheer 

De jeugddienst staat in voor de administratie en de opvolging. De cel groen draagt de 
verantwoordelijkheid voor de aanleg en het groenonderhoud. De dienst gebouwen staat op zijn 
beurt in voor de herstelling(en) van de speeltoestellen en doet dit op afroep. Het beheer van de 
speelpleinen is op heden bijgevolg een versnipperde (deel)verantwoordelijkheid waarbij weinig of 
geen gezamenlijk overleg is.  
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Sinds januari 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen de toestemming aan de voorman 
dienst gebouwen om de taak ‘deskundige speelpleinen’ op te nemen. Op die manier is er alvast een 
link tussen de jeugddienst en de dienst gebouwen en werd de aanzet gegeven richting een meer 
integraal beheer inzake speelpleinen. 

Groenzones 

Naast de ingerichte speelruimtes bieden ook niet ingerichte speelruimtes of groenzones heel wat 
speelpotentieel. Ook hiervan is er in Wevelgem een ruim aanbod. 

De gemeentelijke groenzones worden verspreid aangelegd en de visie is eveneens “iedereen een 
groenzone op wandelafstand”. Bij nieuwe verkavelingen wordt een groennorm van 45 m² functioneel 
groen per wooneenheid vooropgesteld. De groenzones worden opgedeeld in gemeentelijke parken 
(grote, centraal gelegen groenzone zoals vb. de gemeentelijke hovingen),  wijkgroenzones (forse 
groenzones gesitueerd in grotere wijken) en buurtpleintjes (kleine groenzones). Daarnaast is er 
recreatief groen (vb. sportvelden), verkeersgroen (vb. ronde punten) en aankledingsgroen (vb. groen 
langs de randen van de wijken).  

Naast de gemeentelijke groenzones zijn er in Wevelgem eveneens toegankelijke groengebieden die 
beheerd worden door andere overheden. Zo vb. het provinciaal domein Bergelen (Gullegem), het 
Leiebos (Wevelgem) en de oude Spoorwegberm (Moorsele). 

Door het verbod voor gebruik van allerhande pesticiden op openbaar terrein en het streven naar een 
meer duurzame omgeving, werden en worden de groenzones aangelegd of omgevormd en beheerd 
volgens het harmonisch park- en groenbeheer, waar ecologie en milieu een belangrijke rol spelen. 
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Conclusie 
 

Wevelgem heeft heel wat speelpotentieel.  

“Iedereen een speelplein op wandelafstand” is een positief gegeven. Toch zijn er enkele knelpunten.  

Klassiek aangelegde speelpleinen hebben een beperkte levensduur, vragen een intensieve opvolging 
en strikt onderhoudsschema. De interne ‘workload’ is bijgevolg groot. Ook resulteren controles, 
herstellingen en heraanleg vaak in een omvangrijk kostenplaatje. Doordat deze speelruimtes 
daarnaast ingevuld zijn met traditionele speeltoestellen, die weinig uitdagend zijn, worden kinderen 
slechts beperkt gestimuleerd. Ondanks de ruime spreiding van de speelruimtes is het voor kinderen 
niet interessant om andere plaatsen op te zoeken. Veelal zijn deze immers op eenzelfde manier 
ingevuld. Ook elementen die voor kinderen een fantasierijke of avontuurlijke spelprikkel betekenen 
zijn afwezig.  

“Iedereen een groenzone op wandelafstand” is een positief gegeven. Toch worden deze ruimtes al te 
weinig aanzien als ‘echte’ speelruimte.   

De gemeente neemt heel wat losstaande initiatieven die gericht zijn op spelende kinderen zoals 
speelstraten, schoolstraten en (zomer)picknicks. Allemaal positieve initiatieven die vaak aan kracht 
en aandacht verliezen omdat ze op zichzelf staan.  

Wevelgem heeft bijgevolg nood aan een duidelijke en geïntegreerde toekomstvisie op zijn 
speelruimtes en de algemene publieke ruimte.  

Het potentieel is aanwezig, nu het potentieel nog optimaal benutten.  

Een speelpleinenplan moet getuigen van een vernieuwende en dynamische benadering, zowel intern 
als extern.  
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HET SPEELWEEFSEL 
ALS TOEKOMSTVISIE 

Als toekomstvisie op zijn speelpleinenbeleid lanceert de gemeente Wevelgem het speelweefsel. Het 
speelweefsel vertrekt vanuit het potentieel en de uitdagingen van de huidige toestand. Daarnaast 
mag de Wevelgemse speelruimte zich niet meer beperken tot ‘kindereilanden’, maar moet spelen 
ingebed worden in de ruimtelijke structuur. 
 
De nieuwe visie omvat drie sleutelelementen:  
 
De formele speelruimtes. In hoofdstuk 1 benoemd als speelterreinen.  
 
Publiek toegankelijke terreinen die door de beheerder formeel worden erkend en benoemd, en 
geregistreerd staan als ‘speelplein’. Op formele speelruimtes staan speelelementen zoals een 
schommel, speeltoren en veertjes maar ook minder klassieke toestellen zoals stappalen en 
boomstronken (het alternatieve) horen hier thuis. 
We maken hierin dan ook een onderscheid tussen formeel traditioneel en formeel alternatief.  
 
De informele speelruimtes. In hoofdstuk 1 benoemd als de groenzones. 
 
De gemeente Wevelgem telt veel groenzones die geschikt zijn als speelruimte. Plaatsen waar geen 
speeltoestellen moeten staan maar wel uitdagende en gevarieerde speelaanleidingen met een 
natuurlijke en avontuurlijke uitstraling. 
 
Kindvriendelijke verbindingen in de algemene publieke ruimte 
 
Om kindereilanden te vermijden, moet er aandacht zijn voor kindvriendelijke verbindingen tussen 
formele en informele speelruimtes, op plaatsen waar kinderen vaak gebruik van maken. Dit kan door 
‘losse’ spelprikkels zoals een hinkelpad op een drukbewandelde stoep, speelse kunstwerken of een 
spelbord aan een muur te voorzien. Kindvriendelijke verbindingen moeten deel uitmaken van een 
aantrekkelijke en bespeelbare publieke ruimte. 
 

Formele speelruimtes 
 
De formele speelruimte is en blijft belangrijk in Wevelgem. De ruimtes zijn immers talrijk en goed 
verspreid over het grondgebied. Wel moet hier afgestapt worden van de traditionele speelelementen 
die op ieder terrein terugkomen. Ook formele speelruimtes kunnen nieuwe, avontuurlijke en 
uitdagende speelelementen bevatten. Een combinatie van formele speelruimtes met traditionele 
speelelementen en alternatieve speelelementen is belangrijk. Uiteraard kan deze ‘switch’ niet van 
vandaag op morgen gebeuren.  
 
Voor het herinrichten van de bestaande speelruimte vormt de toestand van de speeltoestellen een 
eerste maatstaf. Zolang er geen aanleiding is een bestaande speelplek te vervangen of te verwijderen 
blijft deze in de huidige vorm bestaan. Inspectie wijst uit of een speeltoestel al dan niet moet worden 
vervangen. Een kosten-batenanalyse is de basis van de afweging voor het plegen van onderhoud of 
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het vervangen van het toestel. Als de kosten voor de rest van de technische levensduur lager zijn dan 
het vervangen, blijft het toestel staan. 
 
Indien vervangen aangewezen blijkt, wordt participatief te werk gegaan (cfr. participatie & 
communicatie). Het speelplein moet een draagvlak hebben bij de kinderen en de buurt. Alleen op 
deze manier komt het speelplein ook echt tot leven.   
Daarnaast wordt rekening gehouden met de grootte van het speelplein (wijkspeelplein of centraal 
speelplein), de ligging en de invulling van de andere nabijgelegen formele speelruimtes om te 
bepalen of er gekozen wordt voor traditionele of alternatieve speelelementen.  
 

Doelstelling 1: Afbouw van formeel traditionele speelterreinen op het moment dat deze einde 
levensduur zijn. Deze terreinen kunnen omgevormd worden tot (eerder) formeel alternatieve of 

informele speelterreinen. 
 
 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8tdbtpdHQAhWNDRoKHaUdAwcQjRwIBw&url=http://internetbode.nl/vlissingen/zomerspelen-in-gemeente-vlissingen-294785&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNEZ3qdqZ2a1Fzl_CzpCEhghcUJNYQ&ust=1480623321897550
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Informele speelruimtes 
 
Informele speelruimte heeft een grote meerwaarde voor spelende kinderen: 
 
- Speelgedrag: Een grotere diversiteit aan speelgedrag in vergelijking met ‘standaard’ ingerichte 
speelruimtes; 
- Educatie: Door in en met de natuur bezig te zijn, leert men op een andere manier naar de natuur te 
kijken en de mogelijkheden ervan te ontdekken. Ze leren respectvol omgaan met de natuur, zonder 
noodzaak aan speelse elementen; 
- Inschatten van risico’s: Uitdaging en risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan kinderspel en zij 
dienen door volwassenen te worden geaccepteerd en gerespecteerd. Kinderen moeten de 
mogelijkheid krijgen zelf risico’s te leren inschatten en daarmee om te gaan; 
- Sociaal maatschappelijke ontwikkeling: Naast spelen met andere kinderen, zijn contacten met 
volwassenen voor kinderen een belangrijke factor voor de sociale ontwikkeling. Groen leidt tot 
meer contacten tussen beiden. Ook volwassenen onderling zoeken meer contact met elkaar; 
- Gezondheid: Door veel gevarieerde bewegingen wordt de motorische ontwikkeling van kinderen 
bevorderd. Het vrij bewegen zorgt voor een gezond(er) gewicht en een betere conditie; 
- Stimuleren creativiteit en fantasie: zonder (veel) concrete spelprikkels aan te bieden wordt de 
creativiteit van (het spel van) een kind gestimuleerd. Men kan zelf een spel(vorm) of verhaal 
ontwikkelen. Een eenvoudige boomstam of grasvlakte zorgt voor fantasierijkere spelen dan een 
schommel of veertje. 
- Nieuwe uitdagingen: Kinderen nemen meer initiatief, tasten hun grenzen meer af en vinden nieuwe 
uitdagingen door het spelen op een informele ruimte. 
… 
 
De meerwaarde van informele speelruimtes is bijgevolg groot. Al wordt dit te weinig gestimuleerd en 
zijn vooral ouders daar niet steeds van overtuigd waardoor velen van hen vasthouden aan de 
gekende formele speelruimtes. Nochtans is kinderen meer in de natuur laten spelen voor de hand 
liggend. De natuur is immers dichterbij dan iedereen denkt. 
 
In eerste instantie is het belangrijk hier aandacht voor te hebben, deze plekken te kennen, te 
waarderen en te stimuleren. In tweede instantie moet men aandacht hebben voor alternatieve 
groenopbouw in deze zones: Minder gemaaide grasvlaktes om een avontuurlijk terrein te creëren, 
het resterend snoeimateriaal voor het bouwen van kampen,…  
Vooral wijkspeelpleinen komen als informele speelruimte in aanmerking. Centrale speelterreinen 
vragen eerder om een uitgebreide formele speelruimte met speeltoestellen voor kinderen van alle 
leeftijden.   
 

Doelstelling 2: Communiceren en inzichten aanreiken over het potentieel van informele 
speelterreinen zonder toestellen maar met natuurlijke speelelementen. 

 
Doelstelling 3: Het creëren van een combinatie aan formeel klassieke, formeel avontuurlijke en 

informele speelterreinen op wandelafstand en daarbij rekening houdende met de grootte van de 
speelruimte. 

 
 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpK26qdHQAhXIfhoKHUAmBQcQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/kind-spelen-spelende-kinderen-997231/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNGh4T7akoYuZN9okLXtpMBIJYRnsQ&ust=1480624290074943
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Kindvriendelijke verbindingen 
 
Spelen mag niet beperkt blijven tot de formele en informele ruimte. Kinderen moeten op een veilige 
manier geprikkeld worden: op weg naar school, naar de zwemles, te voet of met de fiets. Zo krijgt 
Wevelgem een echt speelweefsel. 
 
Openbare plaatsen waar kinderen vaak gebruik van maken moeten een speels en fantasierijk 
karakter krijgen zodat de creatieve, motorische en sociale ontwikkelingsaspecten gestimuleerd 
worden. 
 
Binnen dergelijke visie kunnen allerlei bestaande en nieuwe projecten gezien worden : 

- Speelstraten; 
- Schoolstraten; 
- Een goed uitgebouwd netwerk van trage wegen; 
- Duidelijk aangeduide speelroutes (cfr. wandel- of fietsroutes); 
- De inplanting van (speelse) kunst in de publieke ruimte; 
- Inplanting van speelse elementen in de straten of centra; 
- Bespeelbaar straatmeubilair;  
- Street-art; 
- … 

 
De publieke ruimte wordt ook gezien als sociale (ontmoetings)ruimte en plaats voor creativiteit. Ook 
activiteiten in de openbare ruimte kunnen deel uitmaken van een kindvriendelijke verbinding: 

- (Zomer)picknicks; 
- Buiten-sportactiviteiten; 
- Verteltheater in een bos; 
- Openluchtoptreden in een niet alledaagse setting; 
- Pop-ups op speciale locaties; 
- Speelpleinwerking in specifieke buurt; 
- … 

 
Doelstelling 4: Het creëren en bewust zijn van kindvriendelijke (speel)verbindingen in de algemene 

publieke ruimte en specifiek op plaatsen waar kinderen vaak gebruik van maken. 
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Participatie & communicatie  
 
Bij het creëren van een speelterrein wordt steeds vertrokken vanuit het kind, de buurtbewoners en 
eventuele andere gebruikers (bv. jeugdbewegingen).  
 
Door de buurtbewoners (van aanpalende straten) bij de ontwikkeling te betrekken, versterkt het de 
betrokkenheid met de speelruimte, de relatie tussen gemeente & burger en zorgt het voor een 
betere sociale controle.  
  
Speelruimte is er niet enkel voor kinderen, maar in Wevelgem ook door kinderen. Zij zijn immers 
degenen die er gebruik van maken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de speelruimte ook echt 
‘van hen’ wordt. Door kinderen te betrekken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de ruimte 
leren ze meedenken over hun eigen omgeving.  
 
Het participatieproces gaat verder dan ‘informeren’ en ‘raadplegen’. Wevelgem wil de kinderen, 
buurtbewoners en eventuele andere gebruikers laten ‘adviseren’ en ‘meebeslissen’. Maar hoe? 
 
Het volledige participatietraject wordt geleid door de jeugddienst en de cel groen. 
 
Het speellandschap is zelden een volledig wit blad. Vaak zijn er elementen (zoals heuvels, water,…) 
die deel uitmaken van de ruimte en waarmee rekening gehouden moet worden in het ontwerp. Los 
daarvan krijgen de kinderen een speellandschap voorgeschoteld dat nog vorm gegeven moet 
worden. A.d.h.v. een speelse enquête (zie bijlage) kunnen ze hun eigen wensen en verlangens 
uitdrukken, ook de allerkleinsten. De bewoners en gebruikers worden hiernavolgend uitgenodigd op 
een inspraakmoment waarbij de ‘case’ voorgelegd wordt en er, op basis van de resultaten van de 
enquêtes, overgegaan wordt tot een gezamenlijke visie op de speelruimte. De betrokken 
ambtenaren werken vervolgens verder uit. 
 
Na een interne terugkoppeling naar de betrokken diensten en het college van burgemeester en 
schepenen zal een (onwerp)plan opgesteld worden. Dit plan zal schriftelijk of via een georganiseerd 
moment teruggekoppeld worden naar de betrokken kinderen, de buurtbewoners en eventuele 
andere gebruikers (bv. jeugdbewegingen). Eventuele opmerkingen kunnen opnieuw opgenomen 
worden in de opmaak van het definitieve plan.  
 
Het is in de laatste participatiefase eveneens belangrijk om goede afspraken te maken met de 
betrokkenen. Bijvoorbeeld wanneer erop gespeeld mag worden of welke plekken nog eerst 
ontwikkeld moeten worden. 
 
Uiteraard is bij kleinschalig onderhoud, waarbij bijvoorbeeld slechts één speeltoestel vervangen 
wordt, de graad van participatie en communicatie minder intensief. 
 
Daarnaast wil Wevelgem zijn inwoners ook betrekken in het algemeen speelruimtebeleid. Niet alleen 
bij de planning of realisatie van concrete speelruimte, maar ook door kansen te creëren tot bv. socio-
culturele activiteiten die betekenis geven aan de speelruimte in het kader van kindvriendelijke 
verbindingen. 
 
Doelstelling 5: Het bevorderen van de communicatie en participatie van buurtbewoners, kinderen en 

andere gebruikers op basis de vastgestelde procedure.   
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Weefsel van diensten: naar een geïntegreerde en integrale aanpak 
 
De jeugddienst, cel groen en de voorman dienst gebouwen hebben een trekkende rol in het 
speelruimtebeleid. Maar ook de betrokkenheid van andere diensten en personen is aangewezen om 
de visie van het speelweefsel ingang te laten vinden en te laten groeien.  
 
Het nieuwe speelruimtebeleid doorkruist verschillende beleidssectoren en vraagt daarom om een 
geïntegreerde aanpak afgestemd op één van de drie elementen in het speelweefsel. 
 
Beheer van formele speelruimtes 
 
Organisatie & administratie 
 
De jeugddienst staat in voor de administratie van de formele speelruimtes: opvolgen logboeken, 
aanschrijven controle-instanties,… 
 
Controle 
 
Er wordt een jaarlijkse keuring gehouden door een externe gespecialiseerde firma. Daarnaast staat 
de voorman dienst gebouwen in voor de tussentijdse controles en inspecties. 

Herstellingen 
 
Het aanpassen van speeltoestellen vraagt een goede kennis van de Europese Normering en de 
Koninklijke Besluiten betreffende de uitbating van speelterreinen en de veiligheid van 
speeltoestellen (zie veiligheid).  
 
De voorman dienst gebouwen (ook deskundige speelpleinen) volgt deze reglementering op en volgt 
hiertoe specifieke opleidingen. Zo haalt de gemeente Wevelgem kennis in huis.  
 
Concreet zijn de taken van de voorman dienst gebouwen: 

x Nazicht van de speelpleinen in functie van eventuele herstellingen. 
x Adviseren van de jeugddienst betreffede het technische aspect van speeltoestellen. 
x Coördineren en opvolgen van herstellingen aan speeltoestellen. Dit houdt onder meer in: 

bestellen van de juiste onderdelen bij de verschillende fabrikanten en het vervangen van 
oude/kapotte toestellen en onderdelen. 

Onderhoud 
 
De cel groen staat in voor het onderhoud van de terreinen (maaien, onderhoud beplanting,…). De 
ploeg reiniging staat in voor het onderhouden van de speelzone: ledigen vuilnisbakken, verwijderen 
zwerfvuil,… 
 
Sociale tewerkstellingsprojecten staan in voor het reinigen van groenaanslag en het onderhoud van 
de zandbakken. De voorman dienst gebouwen volgt op zijn beurt deze sociale 
tewerkstellingsprojecten en hun opdrachten op. 
 
Beheer van informele speelruimtes 
 
Ook al gaat het op informele speelruimtes veelal om natuurlijke (speel)elementen in de 
buitenruimte, de gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie en het onderhoud ervan. De cel 
groen staat in voor het beheer van de informele speelruimtes. Toch is het belangrijk dat ook de 
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jeugddienst en het lokale jeugdwerk hierbij betrokken wordt en een adviserende rol krijgt. Zo kan het 
potentieel van een gewone groenzone als mogelijke speelzone optimaal benut worden. 
 
Bij het beheer van natuurspeelplekken wordt rekening gehouden met speelaanleidingen. Zo kan 
bijvoorbeeld gemaaid gras worden gebruikt in het spel en kan het snoeiafval worden gebruikt om 
hutten te maken. Hutten en andere zelfbouwsels verwijdert de gemeente minimaal één keer per 
jaar. 

 

Doelstelling 6: De jeugddienst krijgt een adviserende rol in het beheer van informele speelruimtes wat 
een garantie moet betekenen voor speelaanleidingen in deze ruimtes.  

van de gemeente is verantwoordelijk voor de 
Speelse verbindingen: interdisciplinair overleg 
 
Er wordt structureel een multidisciplinair overleg (dienst gebouwen, cel groen, dienst OIM en 
jeugddienst) uitgebouwd als motor van het nieuwe speelruimtebeleid. Dit overlegorgaan is belangrijk 
voor het beheer van speelruimtes alsook voor het verankeren van speelse verbindingen. Op die 
manier ontstaat gedragenheid over de verschillende diensten heen en kan het theoretisch kader echt 
in praktijk omgezet worden.  
 

Doelstelling 7: Installeren van een intern multidisciplinair overleg als motor van het nieuwe 
speelruimtebeleid. 

 
beheer van natuurspeelplekke 
n wordt extra rekening 
gehouden met speelaanleidingen. Zo kan gemaaid gras worden 
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Veiligheid 
 
De veiligheid van speelterreinen is een grote zorg voor alle betrokken partijen. Van uitbater tot 
ouders over kinderen en andere gebruikers. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gemeente 
Wevelgem alle aandacht schenkt aan de veiligheid bij het (her)inrichten van de speelruimtes.  
 
Een speelterrein zonder enig risico op een ongeval (waar geen ongevallen kunnen plaatsvinden) zou 
nogal vreemd zijn en zou eerder een signaal zijn van een speelterrein zonder spel. Kinderen tasten 
hun grenzen af, zoeken uitdagingen op, exploreren en lopen daarbij onvermijdelijk de nodige blauwe 
plekken (en schaafwonden) op. We moeten evenwel vermijden dat kinderen zich ernstig bezeren. 
 
Het is een belangrijke verantwoordelijkheid om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het 
speelplezier van de kinderen en anderzijds hun veiligheid. 
 
De veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen valt onder het globale Koninklijke Besluit van 9 
februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. Deze wetgeving is van belang 
voor iedere verantwoordelijke die een speelterrein openstelt voor publiek. Sinds 1998 zijn de 
Europese Normen over de veiligheid van speelterreinen (EN 1176 en EN 1177) een leidraad voor het 
creëren van een veilige speelomgeving. De Europese norm EN1176 handelt over speeltoestellen. De 
Europese norm EN1177 handelt over valdempende ondergrond. Normen zijn noodzakelijk omdat ze 
een houvast bieden, ze zorgen voor uniformiteit. De normen zijn technische richtlijnen, maar geen 
verplichting. Dit betekent dat wanneer een speeltoestel niet voldoet aan de Europese normen het 
toch nog veilig kan zijn, mits het toestel onderworpen is aan een risicoanalyse met een goedgekeurd 
resultaat. In Wevelgem staat veiligheid voorop en moet de Europese normering, al is die niet 
verplicht, gehaald worden. 
 
Doelstelling 8: Wevelgem stelt veiligheid voorop en voldoet aan de niet-verplichte Europese Normen 

over de veiligheid van speelterreinen. 
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CONCLUSIE 
De ambitie van het speelweefsel in de praktijk brengen, vraagt tijd, ruimte en planmatig werken. 
Doelstellingen moeten richting geven aan deze visie: 
 

x Doelstelling 1: Afbouw van formeel traditionele (buurt)speelterreinen op het moment dat 
deze einde levensduur zijn. Deze terreinen kunnen omgevormd worden tot formeel 
alternatieve of informele speelterreinen.  

x Doelstelling 2: Communiceren en inzichten aanreiken over het potentieel van informele 
speelterreinen zonder daarvoor voorziene toestellen maar met natuurlijke speelelementen.   

x Doelstelling 3: Het creëren van een combinatie aan formeel traditionele, formeel 
alternatieve en informele speelterreinen op wandelafstand en daarbij rekening houdende 
met de grootte van de speelruimte. 

x Doelstelling 4: Het creëren en bewust zijn van kindvriendelijke speelverbindingen tussen de 
verschillende speelterreinen.  

x Doelstelling 5: Het bevorderen van de communicatie en participatie van buurtbewoners, 
kinderen en andere gebruikers op basis de vastgestelde procedure.  

x Doelstelling 6: De jeugddienst krijgt een adviserende rol in het beheer van informele 
speelruimtes wat een garantie moet betekenen voor speelaanleidingen in deze ruimtes. 

x Doelstelling 7: Installeren van een intern multidisciplinair overleg als motor van het nieuwe 
speelruimtebeleid. 

x Doelstelling 8: Wevelgem stelt veiligheid voorop en voldoet aan de niet-verplichte Europese 
Normen over de veiligheid van speelterreinen. 
 

 
Over welke speelterreinen gaat het? Welke verbindingen worden aangepakt? Moet speelplein x een 
informeel speelterrein worden? Moet speelplein y er anders gaan uitzien? Deze doelstellingen zijn 
slechts een kapstok om de nieuwe visie van het speelweefsel aan op te hangen. De doelstellingen 
moeten jaarlijks resulteren in een concreet actieplan.  
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ACTIEPLAN 2017 
Doelstelling 1: Afbouw van formeel traditionele (buurt)speelterreinen op het moment dat deze 
einde levensduur zijn. Deze terreinen kunnen omgevormd worden tot formeel alternatieve of 
informele speelterreinen.  
 
Doelstelling 2: Communiceren en inzichten aanreiken over het potentieel van informele 
speelterreinen zonder daarvoor voorziene toestellen maar met natuurlijke speelelementen.   
 
Actie 2.1: Wevelgem werkt gedurende 2 werkjaren, 2017 en 2018, samen met een dienstverlener die 
deze speelpleinvisie ook effectief vertaalt in praktijk en via workshops en experiment inzet op 
alternatieve speelruimte.  
 
Doelstelling 3: Het creëren van een combinatie aan formeel traditionele, formeel alternatieve en 
informele speelterreinen op wandelafstand en daarbij rekening houdende met de grootte van de 
speelruimte. 
 
Actie 3.1: Bij nieuwe woonprojecten wordt duidelijk gecommuniceerd naar de ontwerpers, 
verkavelaars en projectontwikkelaars. Indien mogelijk worden de toekomstige bewoners en 
gebruikers van in het begin betrokken bij de planning en het ontwerp. 
 
Actie 3.2.: Bij nieuwe verkavelingen stelt de groennorm dat er 45m² per wooneenheid dient voorzien 
te worden. Bij kleine verkavelingen kan hierbij gekeken worden naar speelgelegenheden in de straat 
zelf, waar een goed aanbod voor kleuters zeker grondig dient onderzocht te worden.  
 
Actie 3.3: De bestaande skateruimtes worden geëvalueerd  volgens de noden, behoeften en 
veiligheidsvoorschriften. 
 
Actie 3.4: Centrum Moorsele krijgt een grondige restyling waar aandacht zal zijn voor speelse 
elementen. Daarnaast onderzoeken we de noodzaak aan extra speelelementen in het Groen Lint . 
 
Actie 3.5: De mogelijkheden voor speelzone in deelgemeente Gullegem worden onderzocht: 
omgeving sporthal Gullegem, centrum, … 
 
Actie 3.6: De procedure wordt opgestart voor de terreinen in Lommergoed, De Knok, Meiweg, Hoge 
Akker, Gemeentelijke Hovingen en terreinen Deken Jonckheerestraat. 
 
Actie 3.7.: De mogelijkheden worden bekeken tot het openstellen van  schoolinfrastructuur als extra 
speelruimte. 
 
Doelstelling 4: Het creëren en bewust zijn van kindvriendelijke (speel)verbindingen in de algemene 
publieke ruimte en specifiek op plaatsen waar kinderen vaak gebruik van maken.  
 
Actie 4.1: In het kader van de heraanleg van centrum Moorsele zal er aandacht zijn voor speelse 
elementen. 
 
Actie 4.2: Er wordt een label ontworpen waaronder alle ‘buitenactiviteiten’ opgenomen worden 
zodat mensen bewust gemaakt worden op buiten te komen, waar, met wie, wanneer of hoe dan ook. 
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Actie 4.3: Er worden minimum 2 buitenactiviteiten georganiseerd door diensten vanuit het 
gemeentebestuur. Daarnaast ondernemen verschillende gemeentelijke diensten acties die dit beleid 
ondersteunen en versterken (o.a. door het organiseren evenementen passend binnen deze visie). 

 
Actie 4.4: De mogelijkheden worden bekeken om dit speelpleinoverzicht overzichtelijk weer te geven 
op de gemeentelijke website. 
 
Actie 4.5: Het organiseren van speelstraten worden verder gepromoot en mogelijk gemaakt. 
 
Actie 4.6: De jeugddienst werkt rond het thema ‘speelweefsel’. Dit betekent een teaser voor het 
speelweefselproject én kan aanbodversterkend werken. 

Actie 4.7: De mogelijkheden worden onderzocht om veilige en kindgerichte oversteken op drukke 
verkeersassen te installeren. 

Actie 4.8: De  mogelijkheden worden onderzocht om in iedere schoolomgeving minimum één 
spelprikkel te integreren 

Actie 4.9: De mogelijkheden worden onderzocht om speelse toegangen te voorzien voor trage 
wegen. 

Doelstelling 5: Het bevorderen van de communicatie en participatie van buurtbewoners, kinderen 
en andere gebruikers op basis de vastgestelde procedure. 
 
Doelstelling 6: De jeugddienst krijgt een adviserende rol in het beheer van informele speelruimtes 
wat een garantie moet betekenen voor speelaanleidingen in deze ruimtes. 
 
Doelstelling 7: Installeren van een intern multidisciplinair overleg als motor van het nieuwe 
speelruimtebeleid. 
 
Actie 7.1.: De diensten worden voor het eerst samengebracht rond deze nieuwe visie. Wie welke rol 
hierin zal opnemen, alsook timing van bijeenkomsten moet hierbij duidelijk worden. 
 
Doelstelling 8: Wevelgem stelt veiligheid voorop en voldoet aan de niet-verplichte Europese 
Normen over de veiligheid van speelterreinen. 
 

Actie 8.1: Een externe deskundige firma staat in voor een jaarlijkse controle van de speelpleinen. 

Actie 8.2: De voorman dienst gebouwen volgt het onderhoud van de speelpleinen op en coördineert 
taken hieromtrent naar andere diensten. 
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BIJLAGE 1 

       
  

  Plaats Soort  Peuter/kleuter Kinder Tiener 
  Architect Vanhoornelaan Formeel x x   
  Informeel    
  T Vrije Formeel x x   
  Minister De Taeyelaan Formeel x x   
  Ter Gracht Formeel x x   
  Secretaris Vanmarckelaan Skate     x 
  Nieuwenhove Formeel x x   
  Groen Lint Moorsele Informeel   x x 
  Formeel    
  OC brouwerij Formeel x x   
  Noordkouter  Informeel   x x 
  Ter Gracht (vijver) informeel   x x 
      

 
Vrijheidsstraat Formeel x x x 

  Gemeentelijke Hovingen Formeel x x   
    Informeel   x x 
  Koetsierstraat Formeel x x   
  Leeuwerikstraat  Formeel x x x 
  Blauwbloemstraat Formeel x x   
  Hoge Akker Informeel   x x 
  Vinkestraat Formeel   x x 
 Vinkestraat-Moerstraat Informeel    
 Veldstraat Informeel    
 Reutelstraat Informeel    
  Sportcentrum Wevelgem Skateruimte     x 
  sport    
  Wallaysplein Formeel x x   
  Toekomststraat Formeel x x   
  Kolverikstaat (school) Formeel x x   
  Vliegpleinstraat Formeel x x x 
  Paridaanstraat Formeel x x   
  Leuricock         
  Kolverikstraat Informeel   x x 
  Zwanebloemstraat Formeel   x x 
  Informeel    
  Nonnebosstraat Sport   x x 
  Informeel    
  Paridaanstraat  Informeel   x x 
  Weiland Informeel   x x 
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  Eikenstraat  Informeel   x x 
  Krokusstraat Informeel   x x 
  Normandiestraat         
      

 
De Knok Formeel x x x 

  Westakker - Kwadries Formeel x x x 
  Informeel    
  Losweg Formeel x x x 
  Ter Walle Formeel x x x 
  Informeel    
  Groen Lint Formeel x x   
  Groen lint Informeel     x 
  Meiweg Informeel   x x 
  Sporthal Skate Gullegem Skateruimte     x 
  Gullegem/Kerkstraat Formeel x x   
  Pereboomhof Formeel x x x 
  Bergelen Formeel x x   
    informeel     x 
  Hendrik Consciencestraat Formeel x x   

  
P.V. Ostaeyenstraat/P. 
Benoit Formeel x x x 

  Tjokkenplein Formeel x x   
  Informeel    
  Omgeving KSA Informeel   x x 
  Omgeving Chiro Informeel   x x 
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BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 3 
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BIJLAGE 4 
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BIJLAGE 5 

Advies speelpleinplan 

 

De jeugdraad keurde het ontwerp ‘speelpleinplan’ op 25 februari 2017 unaniem goed. 

 

Namen de jeugdraad, 

Voorzitter, 

Annabel Parmentier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


