
 

Persmededeling JONGCD&V Kortrijk van 26/06/2018  
 
Hoe vriendelijk is Kortrijk voor kinderen met een beperking deze zomer?  

JONGCD&V Kortrijk doet concrete voorstellen voor een betere toegankelijkheid van de Kortrijkse 

speelpleintjes voor kinderen met een rolstoel of andere beperking.  

  

Bij het begin van de zomervakantie wil JONGCD&V Kortrijk de aandacht vestigen op de kans die elk 

kind verdient om in eigen buurt veilig en plezant te kunnen buitenspelen, in het bijzonder voor 

kinderen met een beperking.   

“Onze jongerenkandidate Sien Vandevelde heeft 42 speelpleinen in Kortrijk bezocht en getoetst naar 

speelmogelijkheden en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking en hun ouders.” zegt 

jongerenvoorzitster Anais de Bethune.   

“Vervolgens heb ik alle onderzochte speelpleintjes een kleurencode gegeven op toegankelijkheid voor 

kinderen in een rolstoel. We zijn er ons echter van bewust dat er heel wat meer vormen van 

toegankelijkheid bestaan, rolstoeltoegankelijkheid is echter de fysiek meest aanwezige beperking en 

het makkelijkst te onderzoeken.” vult Sien Vandevelde aan. “Daarnaast zijn er voor elk speelpleintje 

ook enkele aanbevelingen gemaakt om het speelplezier van kinderen met een rolstoel te verhogen.”  

  

Bij haar onderzoek hanteerde Sien verschillende criteria, zoals de toegankelijkheid van de plaats waar 

het speelplein staat (aanleg paadjes etc...), de ondergrond van het speelplein, de toegankelijkheid van 

de toestellen, de mogelijkheid om de toestellen aan te passen of de nood aan nieuwe toestellen, ...  

  

Conclusie is dat Kortrijk slecht scoort  

 11 speelpleintjes (26%) krijgen code rood omdat ze niet toegankelijk zijn of geen speeltoestel 

hebben voor kinderen met een beperking.  

 23 speelpleinen (55%) krijgen code oranje, en zijn niet toegankelijk , maar de toestellen 

kunnen wel, mits lichte aanpassingen, rolstoeltoegankelijk worden.   

 7 speelpleinen (17%) krijgen code geel omdat ze op goede weg zijn, en mits enkele 

aanpassingen toegankelijk kunnen worden.   

 Slechts 1 (2%) speelplein krijgt code groen, en kan gelden als voorbeeldproject. Het betreft 

het speelplein ‘t Weisternest te Aalbeke.  

  

De CD&V-jongeren stellen dat dit onderzoek een concrete leidraad is voor het Kortrijks stadsbestuur 

in de toekomst.  

Een handgreep uit de voorstellen van JONGCD&V Kortrijk:  

 Er moet een rolstoelvriendelijke ondergrond geplaatst worden onder een toegankelijk toestel;  

 daarnaast dienen speeltoestellen verbonden te worden met paden;  

 het is eveneens nuttig om een ruimte te voorzien om de rolstoel te plaatsen tijdens het spelen;  

 het is tevens ook belangrijk dat de toegang tot een toegankelijk speeltoestel een hellend vlak  

is;   

 daarnaast is het goed rustpunten op het speelterrein dienen over een arm- of rugleuning te 

beschikken en zich buiten de paden te bevinden;  

 het is ook belangrijk dat er voldoende handgrepen aanwezig zijn op de toestellen;  

 het is aangeraden om speelwanden te voorzien op de toestellen;   



 

 inzake speeltuininrichting is het belangrijk om met contrasterende kleuren te werken; 

 informatie kan verduidelijkt worden aan de hand van pictogrammen en braille.  

 

Anaïs en Sien benadrukken dat de jongeren dit werk in de toekomst zullen verderzetten. Zo moet er 

ook oog zijn voor de concrete noden van kinderen met ADHD of autisme en slechtziende/blinde 

kinderen, alsook kinderen met een mentale beperking... We gaan voor een toegankelijk Kortrijk voor 

iedereen.  

In de volgende gemeenteraad van 2 juni zullen de jonge raadsleden van CD&V, Carol Leleu en Astrid 

Destoop, hierbij aansluiten met concrete vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.   

  

Meer info:  

Anaïs de Bethune   | adebethune@hotmail.com     | 0493/15 09 89  

Sien Vandevelde   | sienvandevelde@hotmail.com  | 0498/53 87 18  

  

QUOTE  

“Een inclusief speelplein betekent niet dat elk kind overal op kan spelen, maar dat elk kind op minstens 

één speeltoestel kan spelen” zegt jongere Sien Vandevelde.  

  

 


