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Vlaamse subsidies voor extra gepimpte
speelplaatsen voor scholen en de buurt

De Gentse scholen Sint-Gregorius, Ter Leie, De Triangel, 't Klimrek en BuSO

School aan de Waterkant hebben elk tot 15.000 euro aan Vlaamse subsidies

binnengehaald, voor de realisatie van een bewegingsvriendelijke en gedeelde

schoolspeelplaats.

Speelplaatsen voor de hele buurt

Met de hulp van Vlaamse financiële steun kunnen de Gentse scholen hun speelplaatsen pimpen

tot een kwaliteitsvolle en groene bewegingsruimte. Een initiatief dat aansluit bij de GRoene en

Avontuurlijke Grasspeelplaatsen (GRAS), die nu al in de helft van de Gentse basisscholen te

vinden zijn.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede

'Gent is koploper voor het vergroenen van speelplaatsen. Meestal is dat
samen met ouders, maar dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in het
buitengewoon onderwijs. We zijn dan ook blij dat deze scholen deze extra hulp
ontvangen én met de aandacht voor bewegen en het delen van de
speelplaatsen.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De speelplaatsen zullen niet enkel gepimpt worden, de scholen zullen hun schoolspeelplaatsen

buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties ook openstellen voor

jeugdwerk en andere gebruikers.

Vlaamse projectoproep

De subsidies kwamen er na een oproep van de ministers Hilde Crevits, Sven Gatz en Philippe

Muyters in 2018. De winnende scholen werden gekozen uit een jury van experts uit de sport-,

onderwijs- en jeugdsector. Van de 198 dossiers kregen 114 dossiers een positief advies, goed

voor een totaal van 1,728 miljoen euro. De scholen staan er niet alleen voor, MOEV zal samen

met de Ambrassade en tal van andere partners instaan voor de ondersteuning.

Contact

Marleen Cloetens, directeur Kleuterschool Ter Leie, tel. 09 323 55 20, e-mail

terleie.dir@onderwijs.gent.be

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Elke Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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