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ADVIES 

Subsidiereglement voor Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen  

 

Datum: 14 juni 2021         Advies-nr. JR/21/12 

 

Strekking van het advies:     
Positief mits opmerkingen 

Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  
 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 

Team jeugdruimte – Thibalt Bonte 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

 

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad adviseert het herwerkte subsidiereglement voor Groene en Avontuurlijke 

Speelplaatsen positief, maar formuleert hierbij toch graag nog een tweetal opmerkingen.  

 

1. Wij vinden het een goede zaak dat het subsidiëren van groene en avontuurlijke speelplaatsen wordt 

verdergezet met dit herwerkte reglement. Daarbij vinden we het positief dat er in het nieuwe 

reglement ook kleinere ingrepen mogelijk worden. Desalniettemin vinden wij het een 

gemiste kans dat secundaire scholen uitgesloten blijven van subsidiëring. Is daar een 

bepaalde reden voor? 

 

Zo lezen we immers in artikel 1 (Doel) dat de Stad Gent via het reglement een bijdrage wil leveren 

aan de doelstellingen om de meest kind- en jeugdvriendelijke stad te worden. Wanneer het dan 

gaat over de doelen van het reglement lezen we zaken als ‘kinderen meer speelkansen te geven’ en 

‘kinderen meer in contact te laten komen met natuur en natuurlijke speelaanleidingen’… Waar zijn de 

jongeren gebleven? 
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2. In artikel 3 (Doelgroep en toepassingsgebied) lezen we vervolgens: “Voor de subsidie komen in 

aanmerking: Alle kleuterscholen en lagere scholen (Vlaamse erkende onderwijsinstellingen) die niet tot het 

netwerk van het stedelijk onderwijs behoren”. Waarom kunnen scholen behorend tot het 

stedelijke net geen subsidie aanvragen? We hoorden dat dit te maken heeft met het feit dat de 

speelplaatsen van de stadsscholen worden aangelegd en onderhouden door de Groendienst van de 

Stad Gent. Wie het onderhoud op zich neemt is volgens ons evenwel van ondergeschikt belang aan 

de wens van de school zelf om voor haar kinderen een groene en avontuurlijke speelplaats aan te 

leggen. We stellen ons m.a.w. vooral de vraag of de stadsscholen (los van subsidiëring) 

nog steeds een GRAS-speelplaats kunnen worden? 

 

Naast deze twee opmerkingen die specifiek op dit reglement van toepassing zijn, verwijzen we ook 

graag naar een document dat we eerder opstelden. Dit document bevat een aantal meer 

algemene aandachtspunten waar bij de opmaak van nieuwe reglementen of bij de 

herwerking ervan best mee wordt rekening gehouden.  

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

Namens de Jeugdraad,  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

  Voorzitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


