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#ravoteensuitjekot: 175 speeltuinen vanaf
morgen opnieuw toegankelijk

Vanaf woensdag 27 mei 2020 stelt de Stad Gent haar speeltuinen opnieuw open

voor kinderen tot en met 12 jaar. 175 speeltuinen openen onder voorwaarden,

conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

Een bezoekje brengen aan één van de 175 speeltuinen is voorlopig nog voorbehouden voor

kinderen tot en met 12 jaar. Oudere kinderen kunnen wel al terecht op de sportterreintjes en in

de skatezones. Alle afbakeningslinten rond speeltuigen en -pleinen worden de komende dagen

in sneltempo verwijderd, en aan elke speeltuin komt een informatiebord met richtlijnen.

⏲



Links: infobord dat geplaatst wordt aan de buurtspeeltuintjes. Rechts: infobord dat geplaatst

wordt aan de grote speeltuinen.

In grote speeltuinen is de toegang beperkt tot maximum 20 kinderen tegelijk. Bovendien is

toezicht van een volwassen begeleider er verplicht. Aan de begeleiders wordt ook gevraagd om

zoveel mogelijk buiten de speeltuin te blijven.

'Gent heeft de federale regering vorige week gevraagd om snel mogelijk de
speeltuinen opnieuw te mogen openen. Ik ben bijzonder blij dat er vanaf
woensdag opnieuw gespeeld kan worden in 175 buitenspeeltuinen. Al geldt
het voorlopig enkel voor de kleinsten, het belang daarvan kan niet worden
onderschat. Veel kinderen beschikken niet over een tuin of buitenruimte, en
verlangen intens naar contact met leeftijdsgenoten.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede 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. Meer info via www.stad.gent.
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Sofie Bracke
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