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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Pop-up speeltuin Sint-Nicolaasplein 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Bart De Bruyne; 

Bondige toelichting 
ln het MJP 2020-2025 heeft het stadsbestuur het engagement genomen om ook de komende 
jaren een pop-up zomerspeelplek in te richten. Dit is een doelstelling die onze fractie ten volle 
ondersteunt en het succes van de pop-up speelplek de afgelopen jaren toont eveneens aan dat 
er hier een grote vraag en nood aan is. We zijn dan ook alvast benieuwd naar de concrete 
inrichting van de pop-up speelplek de komende zomer. 

Omtrent die inrichting hebben we alvast volgende vragen: 

• Zal de pop-up speelplek deze zomer opnieuw ingericht worden op het Sint 
Nicolaasplein? 

• Naar welke locatie zal de speelplek aan het eind van de zomer verplaatst worden om 
daar zijn definitieve stek te krijgen? 

• De voorbije jaren werd de speelplek afgebaard door middel van hoge betonnen 
boordstenen. 

o Zal dat deze editie ook zo gebeuren? 
o Verschillende ouders drukten hun bezorgdheden uit omtrent deze afboordinq. 

Deze is nl. zeer hoog waardoor het een gevaar vormt voor kinderen die uit de 
speeltuin kunnen vallen en zich op die manier bezeren. Kan er op enige manier 
tegemoet gekomen worden aan deze bezorgdheden? Bijvoorbeeld door het 
spannen van een net rond de speeltuin, of het voorzien van valtegels aan de 
buitenzijde van de speelplek, enz.? Graag had ik uw mening en visie hieromtrent 
gekregen. 

o Graag had ik ook geweten wat men in de verplichte keuring van deze 
speelinstallatie stelt over deze afboording en of men daar concrete voorwaarden 
omtrent oplegt? 
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bijlagen

Pop-up speeltuin Sint-Nicotaasplein

Beste raadstid,
Kare[,

Het co[ege keurde in zitting van 23 december 2019 de pl.aatsing van edn pop-up speeLtoestel
op het Sint-Nicol.aasplein goed. ln zitting van 15 januari 2020 besliste het coLLege hêt
speeltoestel een permanente ptaats te geven in het Reynaertpark. Deze definitieve ptaatsing is
opnieuw voorzien in de week voorafgaand aan de Vredefeesten.

Het stadsbestuur kocht vorig jaar 32 betonbLokken aan die gebruiktworden a[s afboording voor
de pop-up speelpl.ek. Deze betonblokken zijn 80cm hoog. Het is pas vanaf lm en hoger dat er
verpl.ichtingen zijn rond het aanbrengen van valdemping. Naar aanLeiding van een

controleverstag van de FOD Economie op t7 jul.i 2018 werd een betonblok van 40cm
toegevoegd om de toegankelijkheid van de speetzone te vergemakkel.ijken. Net zoats bij andere
speelplekken hanteren we de wettel.ijke hoogtes uit de regelgeving voor het aanbrengen van
va[demping

Voor de veil.igheid btijft het een permanent aandachtspurit dat de directe zone rond de

betonblokken obstaketvrij is. Team jeugd en de horecacoach némen dit op in de contacten en

communicatie rond het project met de horeca op het Sint-Nicol,aaspLein.

De speelzone wordt jaartijks vtak voor ingebruikname gekeurd door de firma Kinderspe[. Zowet
in 2018 ats 2019 werd een rapport afgeleverd waarin het terrein getoetst werd conform artikel
5 93 van het KB betreffende de uitbating van speettoestellen en de normen EN1iZ6 en EN

1777. Het terrein was steeds met een gekend en aanvaardbaar risico te gebruiken. Dit jaar
hanteren we dezelfde werkwijze.

Mocht u vragen hebben dan kan u contact opnemen metSeppe Van Bogaert, deskundige
jeugdruimte bij team jeugd via seppe.vanbogaert@sint-nikl.aas.be.
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