ROESELARE ZET IN OP RUIMTE VOOR SPEL EN
ONTMOETING VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Toelichting

8 mei 2019

Het speelplein in de verzonken Kasteel-wijk kreeg een opfrisbeurt en wordt samen met
de buurt geopend. Het is maar één van de vele kindvriendelijke initiatieven van stad
Roeselare. De komende jaren zetten we samen met kinderen en jongeren in op leuke
plekken om te spelen en elkaar te ontmoeten.
Inspraak is belangrijk
RSL is de sterkst groeiende centrumstad met een groeiprognose van 9,2% tegen 2026.
Naast vergrijzing is er ook een tendens naar sterke vergroening. Momenteel is één op vijf
inwoners minderjarig. Volgens de demografische prognose zal het aandeel 0-17 jarigen
met 11,1% stijgen tegen 2026. Op 1 januari 2018 woonden er in Roeselare 12.549
kinderen en jongeren (0-18 jaar), waarvan 1960 baby’s en peuters (0-2 jaar) en 6142
kinderen van 3 tot 11 jaar.
Roeselare is een stad die aantrekkelijk is en wil blijven voor kinderen en jonge mensen.
Daarom engageert Roeselare zich om een kindvriendelijke stad te zijn die de
kinderrechten garandeert.
Elk kind heeft recht op een eigen mening en op inspraak. Daarom wil RSL de ingezette
beleidsparticipatie versterken in de breedte en in de diepte. Projecten zoals
#toekomstvanRSL, den Overdracht i.s.m. De Batterie, Gangmakers en Koplopers,
Globaal Kabaal, advies vanuit de jeugdraad en inspraaktrajecten (aanleg speelpleinen,
OEPS speelpleinwerking,…) tonen aan dat kinderen en jongeren een veilige en groene
stad met voldoende leuke plekken om te spelen en te ontmoeten belangrijk vinden.
Maximale ontplooiing in speelse, veilige en groene omgeving
Onderzoek toont aan dat buiten spelen heel belangrijk is, want door het spelen
ontdekken kinderen de wereld om zich heen, krijgen ze inzicht in gebeurtenissen en
situaties en ontwikkelen ze sociale, motorische en emotionele vaardigheden. Spelen op
diverse plekken zowel thuis, in de buurt als op school is onmisbaar bij de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Alle spelen, zowel individueel, in beperkte kring (met broers,
zussen of vrienden) als in georganiseerd groepsverband (jeugdverenigingen) is
verrijkend.
RSL wil dat elke jongere zich kan ontplooien in een speelse, veilige en groene omgeving
waar ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. We willen het aanbod verder
intensifiëren met het skatepark, de TRAX-site en interactieve speelprikkels in het
straatbeeld (bv. bespeelbaar straatmeubilair en pop-up en mobiele speeltoestellen). Een
nieuwe speelpleinenkaart biedt een overzicht van de speelruimte VANRSL.
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Spelen en ontmoeten in de buurt
We willen dat kinderen op wandelafstand (400 meter) wonen van een speelterrein dat
gericht is op de leeftijd van de kinderen uit de buurt (peuters, schoolgaande kinderen en/
of tieners).
Stad Roeselare faciliteert het samen spelen in de buurt voor kinderen en jongeren.
Enerzijds door het vrijetijdsaanbod door jeugdverenigingen, buurtsport, … te
ondersteunen, anderzijds door een speelse, veilige en groene omgeving in de buurt te
creëren. Samen met de wijken wil de stad werk maken van veilige speelstraten en
aangepaste mobiliteitsinrichtingen. In dialoog met de wijken worden groen, speelruimte
en zorg verenigd tot kwalitatieve ontmoetingsruimtes.
Het groeipad van de speelterreinen (aanbod, onderhoud en vervangingen) wordt
uitgetekend in verhouding met het stijgend aantal kinderen en jongeren en evoluerend
met de bevolkingssamenstelling van de locaties.
We stellen ons tot doel om de speelse, veilige en groene omgeving voor kinderen en
jongeren te creëren via verschillende maatregelen:
-

Bekendmaken aanbod speelse omgeving voor kinderen en jongeren via de speelkaart (zowel digitaal als gedrukt). Alle speelpleinen per gebied worden hierin
weergegeven.
o In 2018 waren er 60 speelse omgevingen voor kinderen en jongeren in
Roeselare. In 2019 tellen we er 64.
o In verschillende wijken krijgt de bestaande groenzone er in het najaar een
speelplein bij:
▪ Groenzone Hazelstraat (najaar 2019)
▪ De Tassche: Marelput (najaar 2019)
▪ Rumbeke: Gaston Vallaeystraat/Notelaerewijk (najaar 2019)
▪ Rumbeke: Odiel Defraeyestraat/Sjepappewijk (najaar 2019): enkele
toestellen werden weggenomen ifv heraanleg groenzone. Na de
aanleg krijgen ze enkele toestellen extra.
Deze speelpleinen worden feestelijke geopend met de buurt eind oktober.
o

In het Centrum zal het pop-up speelplein de Forenzenparking verdwijnen.
Er werd daarom dit jaar, op wandelafstand een speelzone voorzien ter
hoogte van TRAX.

-

Vervangen van kapotte speeltoestellen of aanvullen van toestellen op bestaande
speelpleinen:
o 6-wekelijkse controle van alle pleinen
o Elke burger kan mankementen melden via 1788
o Vervangingen/ aanvullingen
▪ Verzonken Kasteel: nestschommel, veerwip, dubbel wip en
een draaitoestel ter vervanging van toestellen in de vroegere
groenzone die einde levensduur waren
▪ Sportstadion: nestschommel ter vervanging van combinatietoestel
▪ Koestraat: kabelbaan
▪ Noordhof - stadspark: draaitoestel tvv veerwip (voor meer differentiatie in het aanbod

-

Speelkansen door mobiele en pop-up speelprikkels
o Fitnesstoestellen: 4 toestellen reizen rond van april tot september
o Pannasoccer: 2 pannasoccers reizen rond van april tot september
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o
o
o

-

Speelcontainers: 6 speelcontainers reizen rond van juni tot september
Zomerspeelplaats van juli tot september op het stationsplein
Speelstraten: In 2018 werden 31 verschillende speelstraten aangevraagd
(waarvan 15 tijdens de buitenspeeldag):

Versterken van participatie en inspraaktrajecten
o Participatie van kinderen en jongeren bij de aanleg van een nieuw
speelplein in de buurt. Uit bevragingen van kinderen weten we dat ze
groene speelelementen zoals speelbomen, boomhutten leuk vinden én dat
de kabelbaan hun favoriete speeltoestel is.
o Kinderen en jongeren kunnen samen deelnemen aan de wedstrijd Win de
zomerspeelplaats en een (deel van het) speelplein winnen.
o Speelpleinwerking in de buurt met animatoren uit de buurt zowel in
Beitem als Oekene

Beleidsverantwoordelijke
Dirk Lievens | schepen van o.a. Jeugd | 0492 40 89 41
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