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Jeugd - Tijdelijke verkeersverordening n.a.v. de organisatie van Play Mobiel:
Vaststelling
Het college,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
Ook dit jaar zet de gemeentelijke jeugddienst kinderen en jongeren uit verschillende wijken
en straten in onze gemeente aan het spelen. Omwille van de opgelegde federale maatregelen
werd een aangepaste planning uitgewerkt die voldoet aan de voorschriften. Door op deze
locaties een spelaanbod voor kinderen en jongeren te creëren, wil de jeugddienst actief en
creatief met de buurt bezig zijn.
Voor de veiligheid van de kinderen worden volgende straten tijdens de Play Mobiel werking
afgesloten:
 06/07/2020 - 10/07/2020: Hogenopstal
 27/07/2020 - 31/07/2020: Eksterveldlaan
 10/08/2020 - 14/08/2020: Hogenopstal
 24/08/2020 - 28/08/2020: Hazelaarlei.
Voorgeschiedenis
23/06/2020: Advies Hammels Leen, Eerste inspecteur LP Bodukap.

Feiten en context
 De Play Mobiel zal dit jaar voor het 17de jaar plaatsvinden.
 Nieuw sinds enkele jaren is dat de verplaatsingen van en naar de wijken zullen
gebeuren met een bakfiets. De bakfiets wordt door jobstudenten volgeladen met
speelgoed en daarmee fietsen ze naar de verschillende straten of pleinen.
 Play Mobiel biedt spelplezier aan voor kinderen vanaf 6 jaar.
 De kinderen hoeven niet in de straat te wonen om van de Play Mobiel te kunnen
genieten.
 Omwille van de Corona-maatregelen zal de planning dit jaar een andere vorm
aannemen als andere jaren.
 De werking zal per week op eenzelfde locatie plaatsvinden
 Maatschappelijk kwetsbare wijken, straten waar een speelstraat werd aangevraagd of
straten waar via het participatieproject aanvraag gedaan werd om langs te komen
zullen dit jaar op het programma staan.
Advies
Hammels Leen, eerste inspecteur LP Bodukap, verleende op 23/06/2020 positief advies.
Juridische grond
 Het Decreet over het lokaal bestuur.
 De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 130 bis.
Argumentatie
Het al of niet en het veel of weinig buiten spelen heeft zijn effecten op de ontwikkeling van
kinderen.
Kinderen maken vrienden als ze buiten spelen, kunnen zich buiten vrij uiten en leren veel
over de manier waarop zij met andere kinderen moeten omgaan.
Bovendien zijn er veel aanwijzingen dat het buiten spelen van kinderen de leefbaarheid van
de buurt zeer ten goede komt.
Doordat kinderen snel contacten leggen, bouwen ze hun eigen netwerk in de buurt op.
Daarbij betrekken ze ook hun ouders.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Gaat akkoord om naar aanleiding van het bezoek van de Play Mobiel van de
jeugddienst, volgende straten autovrij te maken tussen 13.00 u. en 17.00 u.
 06/07/2020 - 10/07/2020: Hogenopstal
 27/07/2020 - 31/07/2020: Eksterveldlaan
 10/08/2020 - 14/08/2020: Hogenopstal
 24/08/2020 - 28/08/2020: Hazelaarlei
Artikel 2 - Geeft opdracht aan de technische uitvoeringsdienst tot het plaatsen van de
nodige verkeersborden.

