BEHOEFTEANALYSE INFRASTRUCTUUR SPEELPLEIN BARTJE
-

een degelijk, functioneel lokaal (geen tijdelijke oplossingen meer)
in een veilige maar voldoende avontuurlijke omgeving die aanzet tot spelen

Terrein
-

-

in Beveren
oppervlakte: 2 à 3 ha
gemakkelijk bereikbaar (ook met de fiets)
veilige toegang (bij voorkeur in verkeersarme straat)
veilig afgebakend (zonder een ‘gevangenisindruk’ te wekken)
voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving om verkeerschaos tijdens de
ochtend- en avondpiek te voorkomen
toegankelijk voor leveranciers (traiteur, drankenhandel…)
bij voorkeur afsluitbare fietsenstalling
groene omgeving, met verharde terreinen/parcours om te sporten, te rolschaatsen, te
hinkelen, met de fietsjes te rijden…
spelstimulerende, creatieve inrichting: speeltuigen, speelhuisjes, amfitheater voor
groepsanimatie, waterpartij, niveauverschillen, bouwhoek (sjorbos), bandenparcours,
kleuterhoek met zandbak…
voldoende beschutting: struiken (verstopplaatsen), schaduwrijke plekken, zitbanken
wegwijzers in Beveren naar Speelplein Bartje
exclusief gebruik in de zomer tijdens de werkingsuren (publiek bekendgemaakt, zodat
buitenstaanders die tijdens deze uren voor overlast zorgen, van het terrein kunnen worden
gestuurd)

Lokaal
Oppervlakte:
- minimum 800 m² (binnenruimte + afdak)
- berekend op basis van gemiddeld +/- 150 kinderen per dag (min. 4 m² per kind + niet voor
kinderen toegankelijke ruimte), rekening houdend met periodes van aanhoudende regen of
hitte
- afhankelijk van het jeugd- en opvangbeleid moet stijging van aantal kinderen worden
ingecalculeerd in het bepalen van de oppervlakte
- exclusieve ruimten voor eventuele andere verenigingen niet inbegrepen
Watervoorzieningen:
- afwasbak in keuken (op maat van volwassene & kind)
- wasbak in knutsellokaal
- kraantjes op verschillende plaatsen binnen en buiten
- buiten ook pomp (spelelement)
- voldoende afvoerputjes binnen en buiten
- douches (in ehbo-lokaal en/of toiletruimte)
Elektriciteit en verlichting:
- veel veilige stopcontacten (ook in plafond)
- voldoende daglicht via ramen/koepels
- spots in knus lokaal, kleuterlokaal, polyvalente ruimte…
- omroepinstallatie (te bedienen vanuit het secretariaat)
Verwarming:
- maakt uitbreiding naar initiatieven in niet-zomerperiode mogelijk
- maakt toepassingsmogelijkheden van het gebouw groter
Veiligheid en inrichting:
- lokaal moet voldoen aan brandveiligheidsnormen
- toegankelijk voor gehandicapten
- vandalismebestendige ramen (met rolluiken), muren en deuren
- stevige materialen, bestand tegen intensief gebruik
- makkelijk te onderhouden
- mogelijkheid tot verduistering
- functionele, flexibele, kindvriendelijke inrichting

Functielokalen voor Bartje
1) Polyvalente zaal
- Opdeelbaar (minstens in 2 onderdelen)
- met (flexibel) podium
- verduisterbaar
- centrale ligging
- eventueel: potten in de grond om te bouwen (cf. Lochristi)
- aankleedbare muur
2)
-

Secretariaat
dicht bij ingang, maar met zicht op speelterrein
plaats waar de inschrijvingen gebeuren
met telefoonaansluiting
exclusief voor Bartje, ook buiten vakantieperiode

3)
-

Kleuterlokaal
grote doelgroep
met verschillende ‘hoeken’
dicht bij kleuterterrein en kleutertoiletten
muur met bordverf beschilderd

4)
-

Refter/cafetaria/keuken
met (kinder)kookhoek (apart afsluitbaar)
elektrische toestellen: fornuis, oven, microgolfoven
gemakkelijk toegankelijk voor leveranciers

5) Knutsellokaal
- met watervoorziening
- afsluitbare kasten voor gebruiks- en verbruiksmateriaal
6)
-

Knus lokaal
met niveauverschillen en spots
met vertelhoek, poppenkast
met televisieaansluiting

7) Materiaaluitleenpost
- aangrenzend aan speelterrein
- met striphoek, verkleedhoek, ruimte voor tafelvoetbal, minibiljart, …
8) Opbergruimte
- grootte afhankelijk van oppervlakte exclusieve ruimte (hoe minder exclusief, hoe groter deze
ruimte moet zijn; o.a. voor kampmateriaal, schoonmaakgerief…)
- te bereiken met bestelwagen voor laden en lossen
9) Leidingslokaal
- vergaderlokaal exclusief voor Bartje
- ook voor vergaderingen tijdens het jaar
10) EHBO-lokaal
- dicht bij secretariaat
- met wasbak en/of douche
11) Overdekte buitenruimte (afdak)
- aanpalend aan secretariaat (zodat ouders bij regenweer droog staan tijdens inschrijvingen)
- nodig bij regenweer en grote hitte
12) Sanitair:
- toiletten voor jongens en meisjes
- toiletten voor kleuters in de buurt van het kleuterlokaal
- wastafels (in toilet en ehbo-lokaal)
- douches
- zowel binnen als buiten bereikbaar

