Omgevingswerken terrein Floralaan: standpunt van Speelpleinwerking Bartje VZW

1)

Omheining: prioritair -> geen speelpleinwerking zonder omheining
Onze ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat het noodzakelijk is over een afgebakend terrein te beschikken dat tijdens de
zomerwerking (ten minste van 8.00 uur tot 17.00 uur) exclusief is voorbehouden aan de speelpleinwerking. Dit om de veiligheid van de
kinderen te garanderen (verkeersongelukken, toenadering van ‘verdachte figuren’) en organisatorische problemen en overlast te vermijden
(kinderen die zich niet inschrijven maar toch deelnemen aan de activiteiten van Speelplein Bartje, jongeren die de activiteiten komen
storen, uitwerpselen van honden, enz.).
Wij zijn er ook voorstander van om het terrein bij zonsondergang voor het publiek af te sluiten om vandalisme en overlast te vermijden.
De graffiti en de schade toegebracht aan het lokaal in opbouw tonen aan dat het terrein nog steeds een trekpleister vormt voor vandalen
(cf. vandalisme aan eigen lokaal op die plaats). Wij stelden vandaag (23/09/04) vast dat er aan de werfomheining een condoom met
sperma hing, wat er op zou kunnen wijzen dat jongeren er nog steeds experimenteren: ook in de jaren ’90 troffen wij er condooms en
drugsnaalden aan. Dit is niet alleen vies en gevaarlijk, maar ook slecht voor het imago van onze vereniging, want het terrein wordt
vereenzelvigd met de werking van Speelplein Bartje.
Zonder omheining kunnen wij de ouders niet overtuigen van de veiligheid en de kwaliteit van de speelpleinwerking en zelf willen wij de
risico’s zo veel mogelijk beperken: de verantwoordelijkheid van onze jonge vrijwilligers en verantwoordelijken moet draaglijk zijn. Geen
speelpleinwerking zonder omheining wat ons betreft! Als de gemeente niet aan deze vraag wil voldoen, zal zij zelf de verantwoordelijkheid
mogen dragen voor alle mogelijke gevolgen.
Wij hebben een concreet voorstel over de plaatsing van de omheining, die gepaard gaat met het doortrekken van de wegel tussen de
Kallobaan en de Floralaan, zoals schepen Marc Van de Vijver ook al heeft geopperd, langs de zijkant van het terrein. Wij zouden ook op
verschillende plaatsen grote toegangspoorten voorzien, die dan kunnen worden opengezet zodra het terrein beschikbaar is voor derden. Wij
zijn er voorstander van om de omheining zo veel mogelijk te camoufleren met groen, zodat er geen gevangenissfeer ontstaat. Wij willen
minimum permanent kunnen beschikken over het stuk tot aan de beek.

2)

Inrichting -> avontuurlijk speelterrein
De huidige indeling van het terrein kan wat ons betreft grosso modo behouden blijven. De pluspunten vinden wij: de verschillende zones,
de niveauverschillen, de beplanting, het speelbos, de brugjes over de beek, de zandbak, de speeltoestellen. De huidige verhardingen, het
fietsenrek het pad door het terrein mogen wat ons betreft weg.
Wij zijn voorstander van bijkomende zones die aansluiten bij onze activiteiten:
• Ruime verharde fietsjes- en terraszone in vol beton rond het lokaal (stuk van kleuterzone over de breedte van kleutermuurtje en
volledige zijkant naar speelterrein gericht): vormen mogen rond en speels zijn, dambord inbouwen kan leuk zijn
• Kleuterzone: stuk achter het lokaal tot aan de beek, afgebakend t.o.v. rest van het terrein met haag; enkele kleuterspeeltuigen
• Amfitheater: voor circa 150 personen, tegen de wand van ‘de berg’ aan, naar lokaal gericht; vast ‘geraamte’ voor decorelementen (cf.
Lochristi)
• Bouwzone: met voorafgeplaatste palen (cf. Sint-Gillis-Waas) op ‘de berg’; container met bouwmateriaal beneden naast zandbak, met
deur gericht naar ‘de berg’
• Waterspeelruimte: fonteinen zoals op de Markt of zwembad zoals in Lochristi
• Gocartparcours: huidige verharding met kasseien vervangen door parcours afgezet met halve autobanden en bedekt met dolomiet;
overdekte ‘parking’ voor gocarts
Verder zijn wij vragende partij voor:
• Verharding (eventueel grastegels) van keuken naar Floralaan in verband met leveringen met (bestel)wagen
• Drainage van de kleuterzandbak + maken van ‘poortje’ in de kleuterzandbakomheining
• Pomp aan de (huidige) zandbak
• Basketring aan het lokaal (muur links van zij-ingang gericht naar speelterrein)
• Permanente (betonnen) pingpongtafel(s)
• Voetbalgoalen
• Fietsenrek aan de hoofdingang van het speelplein
• Uitbreiding van de speeltuin met veilige speeltoestellen
• Verlichting rond lokaal + plaatsing megafoons of iets dergelijks
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