Beste,

Bij de inrichting van het plekje speelnatuur in De Dorens willen we jullie, de gebruikers, informeren en
betrekken. Op de infovergadering van 19 maart 2018 worden de verenigingen en omwonenden
geïnformeerd over de toekomstplannen. De presentatie van het overleg kan u na 21 maart 2018
opvragen bij info@rldevoorkempen.be.
Over de eigenlijke inrichting van het speelterrein richten we ons voornamelijk op de kinderen zelf. Een
enquête op kindermaat zal worden verspreid aan de jeugd –en sportclubs zodat ieder kind zijn zegje
kan doen. Indien u het belangrijk vind om ook uw gedachten te kunnen formuleren, kan u
onderstaande vragen invullen.
Alle enquêtes moeten voor 1 mei 2018 worden terugbezorgd aan Regionaal Landschap de
Voorkempen of via de milieudienst van de gemeente (milieu@wuustwezel.be)

Speelnatuur?
Een natuurrijke en avontuurlijke omgeving waar kinderen vrij kunnen spelen is van groot belang voor
elk kind. Omdat de populieren, gelegen naast het “wasbord” van de cross, kaprijp zijn en
veiligheidshalve gekapt zullen moeten worden, wil de gemeente dit aangrijpen om een klein
speelnatuurplekje in te richten.
Speelnatuur? Dat is spelen in en met natuurlijke elementen. Bomen, struiken, grasruigte,
speelheuvels, speelbosjes, wilgenhut, klimboom, …

Vragenlijst - duid aan wat past
De inrichting van het plekje in speelnatuur vind ik:
-

Een goeie zaak, buiten spelen is gezond!
Overbodig, de meesten komen naar de Dorens om te sporten/naar de jeugdbeweging
Geen mening

Duid aan wat je belangrijk vind:
-

niks, zolang ze maar buitenspelen
avonturen beleven geen alledaagse speeltoestellen
Beweging
Natuurbeleving

Als kind hield ik van:
-

Klimmen en klauteren
Crossparcours
Natuurbeleving: Insecten zoeken, vogels spotten
Vul aan: ……………………………………………………

Welke extra’s voor volwassenen:
-

(Picknick)bank of zitplekje
Fietsenstalling of vast plekje om fietsen te plaatsen
Toegankelijkheid (ook met kinderwagens en rolstoelen)
…

Opmerkingen? Aanvullingen?
…

Terugbezorgen aan:
Regionaal Landschap de Voorkempen
tav Marie Kuppens, marie.kuppens@rldv.be
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst, Oelegem

