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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Betreffende: Heropening speelpleinen BHG.  
 

Mijnheer het Collegelid, 

 

De Nationale Veiligheidsraad keurde op 13 mei een reeks nieuwe maatregelen goed in het kader van 

de exit strategie uit de coronacrisis. Eén van de maatregelen is dat buitensporten met regelmatige 

trainen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in een georganiseerd 

verband mogelijk zijn. Dit voor een maximum van 20 personen en steeds in aanwezigheid van een 

trainer of een meerderjarige toezichter en met respect voor de social distancing regels. 

Er wordt voor deze maatregel in de eerste plaats naar sportverenigingen gekeken, maar ook lokale 

besturen en (jeugd)verenigingen komen in aanmerking. De publicatie van het ministerieel besluit 

maakt het immers mogelijk dat ook (feitelijke) verenigingen activiteiten organiseren.   

Concreet betekent dit dat lokale sportterreinen (basketbalterreinen, skateparken, …) kunnen worden 

opengesteld voor jongeren op bepaalde tijdstippen en onder toezicht. De lokale besturen kunnen zelf 

kiezen hoe ze deze 2 voorwaarden invullen en kunnen hiervoor ook samenwerken met 

(jeugd)organisaties op het terrein. 

Door deze maatregel kunnen lokale besturen de kans geven aan jongeren die geen lid zijn van een 

sportclub om toch te sporten in de publieke ruimte. Voor Brusselse kinderen en jongeren die over 

weinig ruimte thuis beschikken is dit extra goed nieuws gezien zij op deze manier terug de kans om te 

bewegen en te sporten in de buitenlucht.  

Uit de reactie van minister-president Vervoort in de plenaire van vorige week blijkt dat hij de toegang 

tot openbare ruimte zoveel mogelijk heeft verdedigd. 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Neemt de VGC een rol op in de organisatie van het toezicht op de speelpleinen gedurende de 

openingstijden? Is er reeds overleg geweest of staat er overleg gepland met sport- of 

jeugdorganisaties over deze kwestie?  

- Bent u in overleg met bevoegde collega van de COCOF om op een snelle heropening aan te 

dringen? Welke initiatieven hebt u genomen naar gemeenten toe om zo tot een 

gecoördineerde, uniforme en algemene heropening te komen over het Gewest? Bent u hierin 

geslaagd? 

- Voorziet het VGC-college flankerend beleid? Hoe worden de bijkomende middelen worden 

vrijgemaakt om de heropening te stimuleren en te faciliteren in het gewest? 

- In het kader van de psychologische gezondheid van kinderen en ouders is de heropenstelling 

van de openbare ruimte en infrastructuur een belangrijke maatregel. Hebt u een overzicht in 

welke openbare ruimte en welke infrastructuur reeds beschikbaar is? Hebt u contact met de 

gewestelijke administraties die een kadaster bezitten over de aanwezige speelpleinen in BHG? 

- Welk tijdskader stelt u voorop om de volledige capaciteit weer ter beschikking te hebben?  

 



Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


