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Mondelinge vraag van de h. Van de Cauter: Speelpleinen. 
 

De h. Van de Cauter wenst informatie over het aantal jonge kinderen in Ukkel en de capaciteit van de 
spelinfrastructuur. Uit het antwoord op een vroegere schriftelijke vraag van hem blijkt dat niet alle Ukkelse wijken 
over een speelplein beschikken. Het speelplein van de wijk Neerstalle (in een erbarmelijke toestand) zal 
bovendien verdwijnen. Wat zal het college doen om deze toestand te verbeteren? 

 
De kwaliteit van de speelpleinen laat soms te wensen over (zoals in het Wolvendaelpark). Hoe vaak worden 

speeltuigen vervangen en kan dit sneller gebeuren door meer budget te voorzien? 
 
Schepen De Brouwer antwoordt dat er in Ukkel ± 3.000 kinderen jonger dan 3 jaar zijn en 6.000 kinderen 

tussen 3 en 17 jaar. Ukkel is goed voorzien van speelpleinen. Ze heeft sinds haar aanstelling maar één aanvraag 
voor een nieuw speelplein ontvangen (Kalevoet). Er zijn nieuwe speelpleinen voorzien in het kader van de 
projecten rond de vallei van Sint-Job. 

 
Schepen De Brouwer kan nog geen budgettaire cijfers geven omdat er nog geen bilaterale gesprekken met 

de schepen van Financiën hebben plaatsgevonden. Het college is er zich bewust van dat sommige infrastructuur 
vervangen moet worden. De parkwachters van het Wolvendaelpark controleren de infrastructuur zo goed als 
dagelijks en het bestuur vraagt elk jaar aan een erkend controleorgaan om een risicoanalyse op te stellen. 
Beschadigde spelen worden hersteld, buiten dienst gesteld indien onmiddellijke herstelling niet mogelijk is, of 
vervangen indien herstelling uitgesloten is. De levensduur van een spel is ongeveer 15 jaar. Het spinnenweb van 
het Wolvendaelpark zal vervangen worden voor een bedrag van ± € 10.000. Het speelplein van Neerstalle zal 
behouden worden in het kader van de restauratie van de tuin van de pergola. 

 
De h. Van de Cauter vindt dat kinderen geen prioriteit vormen voor de meerderheid omdat het college niet 

echt de intentie heeft om een speelplein in elke wijk te voorzien. Een stad zoals Moskou heeft speelpleinen die 
moderner zijn dan die in België. 

 
Schepen De Brouwer vraagt wat de h. Van de Cauter met "modern" bedoelt. 
 
De h. Van de Cauter antwoordt dat de speelpleinen in Moskou is goede staat zijn. 
 
Schepen De Brouwer geeft aan dat het college wel degelijk ernstig nadenkt over de uitbouw van de 

speelpleinen. Het speelplein van Neerstalle zal daarom ook niet geschrapt worden. Speelpleinen zijn voor haar 
van groot belang omdat ze gratis toegankelijk zijn voor gezinnen. 


