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Groep Bo
Aanwezigen: Maarten Corneillie (Dienst Onderwijs Geel), Annelies Staelens (Dienst jeugd en kinderopvang
Zwevegem), Dries Bosmans (Jeugddienst Zutendaal), Griet De Witte (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen),
Dorien Verhavert (De Ambrassade), Liesbet Haghenbeek (De Ambrassade)
1.

Kort verslag:
1.

Tips bij openstelling van speelplaatsen:


Een tussenpersoon inzetten: jeugddienst als tussenschakel, als begeleider



Contact formaliseren



Duidelijke afspraken zijn héél belangrijk



Vanaf het begin rond de tafel zitten met ALLE mogelijke actoren (dit zorgt voor meer
respect naar elkaar)



2.

•

Denk niet in vakjes, betrek echt IEDEREEN erbij

•

Neem tijd om elkaar te leren kennen: elkaars belangen goed bekijken/in kaart
brengen, laat iedereen zich op zijn gemak voelen

Zorgen voor aanspreekpunten die mee kunnen bewaken, sociale controle maakt en
wereld van verschil (bijvoorbeeld vrijwilligers uit de buurt aanstellen om eens een kijkje
te gaan nemen)

Moeilijkheden/zaken waar nog men nog mee worstelt


(Annelies Jeugd Zwevegem) Er ontbrak een langetermijnvisie met als gevolg dat we nu
een nieuwe visie moeten realiseren
•

(Maarten Dienst onderwijs Geel) Dit is een voorbeeld waar de jeugddienst van
bij het begin zou moeten worden betrokken.

•

Een kader vanuit het bestuur zou de stappen, een kader moeten vastleggen.
Moet breed gedragen worden en geïmplementeerd zijn in stadsontwikkeling



(Dries Jeugddienst Zutendaal) Moeten nog starten met het project



(Maarten Dienst Onderwijs Geel) Brede openstelling is een stap groter, dat zorgt voor
argwaan bij de scholen
•

DA: Camera’s kunnen helpen maar ook buurtbewoners/vrijwilligers kunnen
een oogje in het zeil houden

•

Zorgen voor aanspreekpunten die mee kunnen bewaken (sociale controle!!)

•

(Maarten Dienst Onderwijs Geel) Scholen moeten de klik maken naar de
toekomst toe over gedeeld gebruik van de ruimte, zeker als er een nieuw
schoolgebouw wordt gezet! Dat willen we hard stimuleren naar onze scholen.
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2.

Links:
1.

3.

Bekijk zeker de volgende links:


http://slimgedeeld.be



https://ambrassade.be/nl/handleiding-ruimte-delen/praktisch/administratie



https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/speelplaatsen-breken-uit



https://www.facebook.com/pimpjespeelplaats/?ref=bookmarks



https://www.pimpjespeelplaats.be/gedeelde-ruimte-is-meer-ruimte.php



https://www.agion.be/onderzoek-brede-school



http://bredeschool.org

Goede voorbeelden:
1.

Basisschool/Chirosite/Openbaar speelplein in Heestert (Annelies Dienst jeugd Zwevegem)

2.

Kruisem, De Marolle – Passionistenstraat achter de chiro-lokalen (Griet Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen)

3.

Basisschool Bengel: avontuurlijke speelplek met looppiste, ook voor de buurt, bibcaravan
(Ignace – Jeugdconsulent Lokeren)

4.

MPI Oudenaarde / Buurtsite Deftinge / Putte, Maarkedal achter het gemeentehuis (Griet
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen)

5.

Den Bleek in Geraardsbergen – in volle ontwikkeling (Griet Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen)
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