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Met 224 op de glijbaan
Als alle Vlaamse kinderen op hetzelfde moment naar de speeltuin trekken, dan lopen er op de
bestaande gemeentelijke speeltuinen gemiddeld 224 kinderen van minder dan 14 rond. Dat staat in
een studie die sectorvereniging Recreabel op 4 februari bekendmaakt op de Dag van de Openbare
Ruimte.
In de grootsteden Antwerpen en Gent moeten 493 kinderen een speelterrein delen. Nochtans geven
precies deze steden per inwoner het meest uit aan speelinfrastructuur. Gemiddeld geeft een
Vlaamse gemeente jaarlijks minder dan 2 € uit per inwoner. De laatste jaren is dat bedrag nog
gedaald.
De cijfers geven aan dat de gemeenten speeltuinen bouwen waar er ruimte is, maar niet noodzakelijk
waar er nood aan speelterreinen bestaat. Net waar veel jongeren wonen en weinig private
speelruimte is, bestaat het minste speelinfrastructuur.
Recreabel vraagt de gemeenten om te blijven investeren in infrastructuur voor kinderen. De
vereniging moedigt de lokale besturen ook aan om creatief om te gaan met ruimte. Speelstructuren
die hoog maar toch veilig zijn, kunnen op een beperkte oppervlakte veel speelplezier creëren. Kleine
speelelementen kunnen duidelijk maken dat trottoirs en pleintjes er ook voor kinderen zijn. Idealiter
beschikt elke Vlaamse gemeente over een doordacht en fijnmazig speelweefsel, zodat ook kinderen
en jongeren zich thuis voelen in de openbare ruimte.

Recreabel vzw (www.recreabel.be) is de Belgische vereniging van leveranciers van speeltoestellen,
park‐ en straatmeubilair en andere producten en diensten ten bate van de recreatieve sector. De
vereniging behartigt de gezamenlijke belangen van zijn leden en streeft in het bijzonder naar een
hoog kwaliteits‐ en veiligheidsniveau van producten en diensten voor de recreatiesector.
De Dag van de Openbare Ruimte (www.dagvandeopenbareruimte.be) is een jaarlijkse vakbeurs met
seminaries over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
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