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Principebeslissing om vanuit de gemeentelijke overheid mee de kaart te trekken van
bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen, om zo o.m. jeugdbewegingen
extra speelruimte te bieden.
Over Vlaanderen gespreid staan vele schoolspeelplaatsen en andere buitenruimtes van scholen leeg
na de schooluren en in het weekend. In het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan van de Vlaamse
Regering is een doelstelling opgenomen rond 'Ruimte' om de beperkte beschikbare ruimte zo groot
mogelijk en zo goed mogelijk bruikbaar te maken voor kinderen en jongeren. Dit kan door volop in te
zetten op ‘doordacht medegebruik'. In heel veel omstandigheden kan de ruimte meervoudig gebruikt
worden door activiteiten in elkaars nabijheid te brengen of te verweven.
Ook in Oosterzele kunnen de schoolruimtes en speelplaatsen nog optimaler benut worden. Er zijn
reeds verschillende scholen die al gebruikt worden door verenigingen, maar die kaart kan nog meer
getrokken worden.
Op 9 november 2018 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van de ministers Sven Gatz, Hilde Crevits
en Philippe Muyters een projectoproep gelanceerd voor scholen met het thema:
bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.
De Vlaamse Regering trekt 1 miljoen euro uit om de Vlaamse onderwijsinstellingen een duwtje in de
rug te geven en om hun schoolspeelplaatsen buiten de schooluren, tijdens het weekend en in
schoolvakanties open te stellen voor jeugdwerk en eventueel andere gebruikers. De Vlaamse
Regering wil van de schoolspeelplaatsen kwaliteitsvolle, groene bewegingsruimtes maken. Plaatsen
waar kinderen en jongeren graag vertoeven en prikkels ontvangen om te bewegen.
Alle Nederlandstalige kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en
universiteiten in Vlaanderen en Brussel kunnen tot 22 februari 2019 een subsidieaanvraag indienen.
Het zijn de onderwijsinstellingen die zelf een subsidie-aanvraag moeten indienen (per project
maximaal 15.000 euro). Voor de scholen die overwegen om een dossier in te dienen wordt ook een
ondersteuning geboden: in december en januari worden onder coördinatie van De Ambrassade expert in het delen van ruimte voor kinderen, jongeren en hun organisaties – en MOEV infosessies
gegeven.
Er zijn enkele harde voorwaarden, waaronder de volgende:
•

•

•
•

De indiener verklaart dat er een gegarandeerde openstelling zal zijn voor minstens het lokale
jeugdwerk gedurende drie jaar, en dat de openstelling niet beperkt is tot de schoolvakanties,
maar ook betrekking heeft op andere momenten tijdens het jaar (bv. weekends en/of
weekavonden).
De indiener verklaart dat er overleg is geweest met het College van Burgemeester en
Schepenen over de (extra) openstelling voor het jeugdwerk en eventueel anderen, en dat de
lokale jeugd- en/of sportdienst en de huidige medegebruikers werden betrokken.
De indiener verklaart dat het dossier is opgemaakt in samenspraak met ouders, leerlingen en
schoolteam.
De indiener vinkt aan dat er een akkoord is van het instellingsbestuur.

Volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid:
•

•

onroerende infrastructuurwerken: omgevings- en grondwerken, ontharding, groenaanleg,
aanleg sportterrein, vast of verankerbaar sport- en spelmateriaal, aankoop natuurlijke
materialen voor sport- en spelaanleidingen, belijning, verlichting, bergruimte voor sport- en
spelmateriaal, fietsenstallingen, deuren, poorten, sloten, beveiligingssysteem, automatische
toegangssystemen die extra personeelskosten overbodig maken (bv. badgesysteem),
ingrepen voor integrale toegankelijkheid … De oproep vraagt aandacht voor een duurzame
materiaalkeuze.
het honorarium van een tuin- of landschapsarchitect of adviseur in een gespecialiseerde
organisatie, voor hulp bij het ontwerp en de opvolging van het project (voor max. 20% van de
subsidies).

Onder meer volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
•
•
•
•
•
•

los sportmateriaal (bv. ballen, netten, kegels, losse kasten, verplaatsbare muziekinstallatie …)
cafetariavoorzieningen
aankoop van een perceel grond
energie- en waterkosten
rioleringswerken (infrastructuuringrepen voor het bovengronds opvangen van hemelwater
zijn wel toegelaten)
personeelskosten

Er kan niet gewacht worden op een nieuw bestuursakkoord voor de beleidsperiode 2019-2024 om te
beslissen hieraan mee te werken. Aanvragen voor subsidies moeten immers ingediend worden tegen
22 februari 2019. Omdat het zinvol lijkt te bekijken welke initiatieven er kunnen worden genomen
voor de gemeentelijke scholen, maar ook omdat andere scholen genoodzaakt zijn een overleg op te
starten met de gemeentelijke overheid om hierrond werk te maken, acht onze fractie het belangrijk
hier een principiële beslissing rond te nemen hieraan te willen meewerken. Want verschillende
jeugdbewegingen zijn nog op zoek naar extra speelruimte.
Open Vld plus nam hierover in haar verkiezingsprogramma reeds op: “Gedeeld ruimtegebruik creëert
nieuwe kansen. We kiezen voor brede scholen. We willen onze gemeentelijke scholen prioritair
openstellen voor jeugdwerkorganisaties en de jongeren zo bijkomende speelplekken bieden. Maar
ook andere groepen moeten welkom zijn. Ook de scholen van andere netten stimuleren we om hun
steentje bij te dragen.”
De gemeenteraad,
BESLUIT
Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met de keuze om werk te maken van gedeelde
schoolspeelplaatsen voor de afdelingen van het gemeentelijk onderwijs en ook positief samen te
werken met scholen van andere netten op de gemeente die deze kaart willen trekken.
Artikel 2. Principieel akkoord te gaan dat de dienst Vrije Tijd (jeugd en sport) mee werk maken van
mogelijke dossiers die zich aandienen

Artikel 3. Kennis van deze beslissing over te maken aan de directies van de verschillende
Oosterzeelse scholen, de dienst Vrije tijd, het lokaal scholenoverleg én de jeugd- en sportraad..
Artikel 4. De gemeentelijke diensten te laten bekijken welke opportuniteiten er zich aandienen om
de speelruimtes van het gemeentelijk onderwijs bewegingsvriendelijker te maken en open te stellen
voor gedeeld gebruik.

