
Kinderen gemeentelijke basisscholen Scheut en Veeweide genieten van nieuwe 

groene speelplaats!

INHULDIGINGEN 15/10 en 22/10 

Twee gemeentelijke basisscholen (GBS Veeweide en GBS Scheut) kunnen genieten van nieuwe, 

groenere speelplaatsen dankzij een financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De 

speelplaatsen werden heraangelegd op initiatief van de schepen van Nederlandstalig Onderwijs 

Elke Roex en de schepen van Gemeentegebouwen Fatiha El Ikdimi, met de steun van het College 

van Burgemeester en Schepenen.

Afgelopen zomer is er hard gewerkt om de kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar te  

laten genieten van een grondig vernieuwde, groenere en leukere speelplaats. 

Schepen  van  Nederlandstalig  Onderwijs  Elke  Roex  is  erg  tevreden  over  deze  projecten:  “De 

vernieuwde  speelplaatsen  met  extra  uitdagende  en  groene  speelplekken zijn  een  schitterend  

middel om de  creativiteit van de kinderen te stimuleren.  Het is belangrijk dat de kinderen op  

school sociale vaardigheden ontwikkelen door veel samen te spelen. Tergelijk is het essentieel dat  

ze elke dag voldoende bewegen en in contact komen met de natuur. Daarom nam ik het initiatief  

om deze speelplaatsen te vernieuwen."

De  Vlaamse  Gemeenschapscommissie,  kortweg  VGC,  nam  de  kosten  grotendeels  voor  haar 

rekening. Voor elke school gaat het om bijna 100.000 euro. 

Brussels minister voor het Nederlandstalig Onderwijs Sven Gatz: “Uit mijn jeugd herinner ik me de  

schoolspeelplaatsen als plekken waar je kon voetballen en tikkertje spelen. In een soms grote of  

soms kleine maar meestal lege en afgesloten vierhoek, met een ondergrond van asfalt of vierkante  
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tegels. De tijden zijn veranderd, en stilaan ook de schoolspeelplaatsen. De oude “koer” wordt nu een  

minispeeltuin waarin spel gecombineerd wordt met opvoeding, avontuur gepaard gaat met sociale 

ontwikkeling en les geven voortaan ook buiten in het zonnetje mag. Ik ben blij  dat ik dankzij  de  

projectsubsidies  BuitenSpel van  de  VGC  volop  kan  investeren  in  hedendaagse,  prachtige  

schoolspeelplaatsen zoals deze in Veeweide en Scheut.”

De realisatie van de werken gebeurde onder leiding van de dienst Gemeentegebouwen op basis  

van de wensen van het schoolteam en de leerlingen. Tijdens een uitgebreid participatietraject  

hebben de leerkrachten, ouders en leerlingen een doordachte en gezamenlijke visie ontwikkeld. 

Zij  kozen sfeerbeelden en  formuleerden concrete  voorstellen  waarmee de  ontwerpers  van  de 

nieuwe speelplaatsen maximaal rekening hebben gehouden.

Het resultaat in beide scholen mag gezien worden, maakt de schoolkinderen heel blij en zorgt voor 

minder ruzies op de speelplaats. Daarnaast wordt de beschikbare ruimte nu veel  beter benut.  

Voortaan is het ook interessanter om af en toe buiten les te geven. Voorts zijn de speelplaatsen 

ingedeeld in actieve zones en rustpunten. Bovendien is de heraanleg gerealiseerd met natuurlijke 

materialen, harmonieuze vormen, kleuren en veilige infrastructuren die het welbevinden, het vrij 

spel en de creativiteit van de kinderen stimuleren.  

Na GBS Scheut,  GBS Veeweide en eerder al  GBS Goede Lucht en GBS Dertien,  zullen ook alle 

andere Nederlandstalige gemeentescholen op hun beurt een nieuwe groene speelplaats krijgen. 

De inhuldigingen vinden plaats  op  15 en 22 oktober in  aanwezigheid van het  schoolteam, de 

leerlingen,  de ouders  van beide scholen,  de gemeentelijke autoriteiten en minister  Sven Gatz, 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. 

Afspraak op dinsdag 15 oktober om 15u30 in GBS Veeweide: Veeweydestraat 80

En/of dinsdag 22 oktober om  15u30 in GBS Scheut: ingang De swaefstraat 38
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