Het ABC van speelruimten
Vormingsdag

Brussel

Bent u tijdens uw werk bezig met speelruimte? Bent u betrokken bij planning, ontwerp of onderhoud van plekken waar veel
kinderen en jongeren komen? Dan nemen wij u graag op sleeptouw tijdens de vierde editie van onze interactieve vorming. Een
dag lang toetsen we een verfrissende kijk op spelen aan concrete projecten op het terrein.
Waar?
Dit jaar kiezen we Brussel als uitvalsbasis. In deze uitdagende context zijn er de laatste jaren heel wat grote en kleine
innovatieve projecten gerealiseerd. Bij deze fietsrondrit ontdekt u een uitgebreid netwerk van parken en interessante
speelruimtes. Mensen van ter plaatse lichten het project toe.
Zo kunnen wij een mooie staalkaart bieden van de kansen en uitdagingen voor het speelruimtebeleid.
Voor wie?
We richten ons op ontwerpers, speelruimteconsulenten, jeugddienstmedewerkers, medewerkers van groendiensten en andere
gemeentelijke diensten met een hart voor speelruimten en speelkansen. Ook werknemers van andere organisaties, overheden
en bedrijven zijn meer dan welkom. Uit de vorige edities leerden we dat ook de contacten tussen gemeenten en diensten
verfrissend en inspirerend zijn.
Wat?
We gaan een dag op pad met de fiets, verkennen diverse speelterreinen en gaan dieper in op de speelkansen. Op die manier
kunnen we een theoretisch kader toetsen aan de praktijk. Bovendien zullen beleidsmakers ook hun visie op het speelweefsel
toelichten.
Volgende thema's en vragen komen aan bod:
Heeft elke buurt of wijk een speelterrein nodig?
Hoe pak je de groeninrichting van speelruimten aan?
Hoe creëer je een kindvriendelijke publieke ruimte?
Hoe ga je creatief om met de beperkingen van de
Wat is de beste plek voor een speelruimte?
plaats waar het terrein gelegen is?
Welke ingrepen en toestellen maken een
Hoe organiseer je het best inspraak met volwassenen
speelterrein aantrekkelijk?
en kinderen in de buurt?

3 oktober

Praktisch
We starten om 9.15u en eindigen
om 17u aan het Cyclo fietspunt
aan Brussel-Centraal.
Kostprijs: 75 euro
Aantal plaatsen: 22
Huur van fiets, koffiepauze,
broodjeslunch en infopakket zijn
inbegrepen

