Terugkoppeling inspraakmoment
speelplein Sint Rafael
Hoe pakten we dit inspraakmoment aan?
23 juli maakte onze communicatieverantwoordelijke een brief op waarbij de kinderen en
buurtbewoners van het speelplein Sint Rafael werden uitgenodigd op een inspraakmoment. Deze
brief werd ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur.
Eind juli werden er 600 brieven verdeeld in de buurt. Op het speelplein zelf werden een 4tal
(eenvoudige) affiches opgehangen om de mensen te informeren.
Op woensdagavond 28 augustus 2019 tussen 17u en 19u organiseerden de jeugddienst en
communicatiedienst het inspraakmoment voor de kinderen uit de buurt. Ouders en geïnteresseerde
buurtbewoners waren ook welkom.
Bedoeling van dit inspraakmoment was dubbelzijdig:
Kinderen en buurtbewoners informeren over het feit dat de speeltoestellen zullen
verdwijnen in de 3de week van september.
Kinderen en buurtbewoners bevragen welke speelfuncties belangrijk voor ze zijn zodat we dit
kunnen mee nemen in het ontwerp en aanbesteding van de nieuwe speelzone.
Dhr. Jan Romel werd ook uitgenodigd voor dit inspraakmoment maar liet zich verontschuldigen.
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen werd er via een methodiek van Kind&Samenleving gepolst
naar de favoriete spelvormen. Ze hadden keuze uit 14 spelvormen in picto-play vorm gaande van
glijden, slingeren tot balspelen. De kinderen werden gevraagd om hun 4 favoriete spelvormen te
selecteren. Kind&Samenleving zien zichzelf als bruggenbouwers en geven kinderen en jongeren een
stem in het beleid en vertalen onderzoek naar concrete adviezen, tools, opinies en publicaties.
Iets oudere kinderen mochten iets verder met deze oefening. Ze kregen 4 pagina’s met 4 thema’s
(hoog en laag, bodem en grond, speelse dingen, groen) en kregen de opdracht per thema om
minimaal één keuze te maken. Per thema hadden ze keuze uit minstens 8 pictogrammen. Iedere
keuze had een kostprijs. De kinderen hadden een budget van 10 punten en mochten zelf bepalen
waar ze hun budget aan spendeerden. Deze manier van werken leert de kinderen dat de stad moet
werken met een budget en ook grondwerken of gras of .. geld kosten. Deze oefening is eveneens
afkomstig van Kind&Samenleving.
Daarnaast kregen alle kinderen en tieners de mogelijk vrij hun mening te geven via een oplijsting of
een tekening dat ze zelf hadden gemaakt. Tijdens het inspraakmoment waren we er als luisterend
oor voor deze jonge doelgroep.
We hadden het grondplan (afgedrukt op A0 formaat) mee om een duidelijk beeld te brengen hoe het
speelplein er in de toekomst uit zal zien. Op het plan is een duidelijke afbakening waar de nieuwe

speelzone zal komen. Ook werd er duidelijk gecommuniceerd dat de speelzone tegen de zomer van
2020 in orde zal zijn.

Resultaten?
Er was een goede opkomst van 30tal buurtbewoners en geïnteresseerden. Jong en oud kreeg de kans
om vragen te stellen en suggesties te doen.
17 kindjes uit de buurt maakten de oefening waarbij ze de keuze moesten maken om hun 4 favoriete
spelvormen te selecteren. Slingeren en schommelen kregen de meeste voorkeurstemmen. Kort
gevolgd door glijden, klimmen en springen, draaien en zwieren en balspelen. In bijlage zit een
overzichtje.
Als ze zelf budget hebben kiezen de meeste kinderen ervoor om een kabelbaan en boomhut aan te
kopen. Voetbal is eveneens zeer belangrijk voor de kinderen en tieners uit de buurt.
Andere suggesties waren :
Een zandbak voor de kleinere kinderen met een toestel (meermaals gevraagd)
Pingpongtafel (meermaals gevraagd)
Basketbal
parcour om te steppen/skaten
…
Voor de groenaanleg is uit de inspraak van de kinderen gebleken dat ze graag een klimboom hadden
gezien in de speelzone. Een bosje of holle struik kregen ook veel stemmen. Een terrein met kleine
bulten of niveau’s vervolledigen de lijst.
Twee verantwoordelijken van een kinderopvang uit de buurt hadden ook zelf een inspraakmomentje
georganiseerd in hun opvang en overhandigden de wensen van deze kinderen.
Suggesties of opmerkingen dat we hebben ontvangen van de volwassen aanwezigen:
-

-

Schaduwrijke plaats met banken waar (groot)ouders kunnen zitten om op de kinderen te
letten.
Bewegingstoestel voor ouderen
Sociale controle: vandaag is er open zicht op het speelplein, met de beplanting zal dat in de
toekomst wat minder het geval zijn. Opletten dat er nog voldoende sociale controle is.
Opletten dat kinderen die op het speelplein zitten niet los de straat op kunnen, eventueel de
doorgang naar de straat bemoeilijken door een sas met hagen.
Hoge snelheid in de straat moet worden aangepakt. (vaak gesignaleerd)
Naast speeltoestellen is het ook belangrijk dat er een plek is waar ouders even kunnen zitten.
Op die manier kunnen zij (en dus ook hun kinderen) langer op het speelplein blijven. De
vrouw in kwestie vond het ook belangrijk dat er ook een vuilnisbak aanwezig is. (De discussie
werd gisteren ook wel gevoerd of vuilnisbakken niet extra vuil aantrekken, maar dat laten we
nu even in het midden).
Balsportzone voorzien van goeie omheining
…
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