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Tips bij de openstelling van speelplaatsen


Goede afspraken = goede vrienden



Goede visie dat beide partijen weten waar het om gaat en welke lijnen we uittrekken



Vertrekken vanuit die gemeenschappelijke visie



Goede communicatie is belangrijk vanwege de diverse belangen



Jeugddienst instellen als tussenpersoon die voor vlotte communicatie zorgt



Transparante werking: echt tonen wat je doet is belangrijk om mee te nemen in een
goede samenwerking (bv animatoren weten niet altijd waarom een school zoveel belang
hecht aan bepaalde zaken)



Werken vanuit gemeenschappelijke noden

Moeilijkheden/zaken waar men nog mee worstelt:


Corona zet extra druk op de samenwerking, het is momenteel meer verplicht terwijl het
vroeger meer vrijblijvend was



(Pierre) Nog geen ondersteuning vanuit de jeugddienst

Zijn er nog zaken waar jullie extra ondersteuning in zouden kunnen gebruiken? Waar zitten
jullie nog mee?


(Tessa VDS vzw) Het zou misschien interessant zijn om hierin samen te werken. Wij
kunnen informatie aanleveren over de punten waarop speelpleinwerkingen botsen.



(Tim Jeugddienst Don Bosco) Vooral benieuwd naar input vanop de inspiratiedag. Delen
van good practices kan altijd inspirerend zijn



(Tessa VDS vzw) De invloed van politiek is ook interessant. Op welke mate zijn er lokale
besturen die echt achter de visie van gedeelde speeltuinen staan?

Tips van Peter:


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
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•

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

•

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

•

http://bredeschool.org



Betrek de jeugddienst: zij kennen als lokaal bestuur de lokale context goed. Misschien
kan er op die manier ook extra ondersteuning vanuit de gemeente komen: bv beheer



MOEV en De Ambrassade gaan samen een publicatie/handleiding publiceren rond aprilme. We willen zoveel mogelijk lokale besturen, beleidsmakers, onderwijskoepels en
dergelijk meekrijgen in dit verhaal.



Het relancecomité heeft een heel duidelijke nota geschreven met aanbevelingen die de
Vlaamse regering heeft opgenomen: het delen van ruimte.



Het is de bedoeling van de minister van jeugd om een infrastructuursubsidie te
ontwikkelen om kwalitatieve jeugdruimte plekken vorm te geven.



Er zijn ook linken binnen het JKP rond het delen van speelplaatsen.



Er zijn dus een aantal pistes die we nu spelen.

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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