Heraanleg speelplein doornweg -gaarlemstraat
Geachte mevrouw
Geachte heer

Op 13 september starten de werkzaamheden voor de heraanleg van het speelplein in de
Doornweg - Gaarlemstraat. De werkzaamheden zullen vermoedelijk tot begin 2022 duren;
Het ontwerp waarvoor gekozen werd, kwam tot stand mede dankzij de omwonenden. Om te
peilen naar hun mening organiseerde Openbaar Domein in samenwerking met de
Jeugddienst enkele inspraakmomenten:
- Op 3 oktober 2018 organiseerde de Stad een inspraakmoment voor de omwonenden om te
luisteren naar suggesties.
- Op 14 juni 2019 was er een terugkoppelingsmoment waarop het ontwerp werd
voorgesteld.
Speelplein
Een deel van de bestaande asfaltvlakte wordt opgebroken en op het overige gedeelte wordt een
basketbalring, skate-toestellen, een panna-voetbalarena en een hangplek voor jongeren ingericht.
Verder worden 2 speeleilanden aangelegd voor de allerkleinsten met een piramide-net en een
schommel + speeltoestel met glijbaan.
Petanque
Naar aanleiding van de vraag van de lokale petanque-vereniging breiden we het aantal
petanquevelden uit van 7 naar 10.
Paden
Om de zichtbaarheid te verhogen wordt de toegang naar het multifunctioneel lokaal zijde Doornweg
verplaatst richting school. Dit pad vanaf de Doornweg wordt aangelegd in een ecologisch polymeergebonden verhardingsmateriaal om de verstoring in de wortelzone van de bomen tot een minimum
te herleiden. We voorzien tevens een nieuw toegangspad in okerkleurig beton vanaf de
Gaarlemstraat dat ook aansluiting geeft naar het pad richting parochiaal centrum.
Voor het bufferen van hemelwater afkomstig van de verharde oppervlaktes wordt aan de zijde van
de Gaarlemstraat een wadi, met een omranding van oeverplanten, gegraven met overloop naar de
straatriolering. De uitgegraven grond gebruiken we voor de aanleg van een talud als natuurlijke
barrière van de speeleilanden.
Beplanting
Aan de zijde van de school wordt een gemengd groenscherm aangeplant als afscherming van het
gebouw. Ter hoogte van het multifunctioneel lokaal voorzien we een terras met vaste plantenborder,
afgeschermd van de asfaltvlakte met een haag. Alle bomen op het terrein blijven behouden en
verspreid over het terrein worden 3 nieuwe bomen aangeplant. Om kleur te geven in het voorjaar en
de vroege zomer worden als onderbeplanting onder de bestaande populieren bloembollen ingeplant.
Aannemer en kostprijs
- William Vermeulen BVBA uit Evergem staat in voor de heraanleg voor 234.985,18 euro (incl. BTW).

