
Kinderen gemeentelijke basisscholen 

Het Rad en De Beverboom genieten van nieuwe speelplaats

INHULDIGINGEN 08/09 en 10/09 

Twee gemeentelijke basisscholen (GBS Het Rad en GFS De Beverboom) kunnen genieten van nieuwe

speelplaatsen  dankzij  een  financiering  van  de  Vlaamse  Gemeenschapscommissie.  De  speelpaatsen

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 en  Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor scholenbouw.

De leerlingen van de Nederlandstalige gemeentelijke basisscholen Het Rad en De Beverboom zijn aan het

nieuwe schooljaar begonnen met een prachtige nieuwe, vergroende speelplaats. 

Beide speelplaatsen werden een pak avontuurlijker en multifunctioneler dankzij de indeling in actieve zones

en rustpunten. Concreet genieten de kinderen voortaan van regenwaterspeeltuinen, evenwichtstoestellen,

speelhuisjes, een parcours door de bomen en buitenklassen. Bij de herinrichting van de speelplaatsen zijn

zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt zoals hout en boomschors.

De VGC nam de kosten voor haar rekening. Voor elke school gaat het om bijna 100.000 euro. 

Elke Roex, schepen van Onderwijs: "Als ik zo'n avontuurlijke speelplaatsen zie, dan wou ik dat ik terug kind

was.  Intussen  hebben  we  al  6  van  onze  8  gemeentelijke  Nederlandstalige  basisscholen  een  groene

speelplaats gegeven. De andere 2 volgen ook in het kader van grotere infrastructuurwerken. Zo verhogen

we het welzijn van al onze leerlingen."

Fatiha  El  Ikdimi,  schepen  van  gemeentegebouwen:  "De  realisatie  van  deze  prachtige  speelplaatsen

gebeurde onder leiding van de dienst gemeentegebouwen op basis van de wensen van het schoolteam, de

ouders en de leerlingen. Deze voorbeeldprojecten kunnen andere scholen inspireren." 
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Sven Gatz, Brussels minister bevoegd voor scholenbouw: "Het succesvolle subsidiekader BuitenSpel kent

grote bijval, met al ruim 110 goedgekeurde dossiers. Elk dossier is anders omdat het tot stand kwam op

maat van de school, de leerlingen en de ouders. Overal kan avontuurlijk worden gespeeld en gesport. Maar

ook om te leren en tot rust te komen bieden deze nieuwe speelplaatsen ruimte. Voor de leerlingen en ook

voor de kinderen uit de buurt."
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