
 

1 
 

                                                     

 

 

 

1 april 2014 
Vergaderverslag Wijk van de Maand 
 

 

Chatten met de schepen 
 
 
Inleiding 
 
Wijk van de Maand Sluizeken-Tolhuis-Ham ging van start met een skypegesprek tussen de leerlingen 
van leefgroep 4 van methodeschool De Buurt en schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke 
Decruynaere. De kinderen hadden samen hun vragen en voorstellen voorbereid, Tuur en Rocco 
zorgden voor de presentatie. 
 
De eerste vraag ging over afval in de wijk; iets waar de kinderen zich – net als veel volwassenen- 
aan ergeren. De schepen beaamde dit en gaf een overzicht van de initiatieven die de stad nu al 
neemt (buurt bestuurt, de gemeenschapswacht, …). De ultieme verantwoordelijkheid ligt natuurlijk 
bij de mensen zelf, maar zo’n mentaliteitsverandering is erg moeilijk. 
 
Men stelde ook de vraag om meer toiletten en drinkfonteintjes te voorzien aan de speelpleinen. De 
schepen vertelde dat er al een aantal openbare toiletten zijn in de wijk en dat er een kaart bestaat 
met meer dan 100 plaspunten in Gent (te raadplegen op 
http://www.gent.be/publieksanitair). De kinderen 
meldden dat ze het jammer vinden dat ze niet meer in de 
sporthal Tolhuis terecht kunnen, iets wat de schepen 
verder ging onderzoeken.  
Op hun vraag naar drinkfonteintjes moest de schepen 
helaas negatief antwoorden: die vragen immers veel 
onderhoud omdat ze makkelijk kapot gaan. Uiteraard 
kunnen de kinderen wel terecht bij de kraantjes in de 
openbare toiletten. Maar de kinderen vertelden dat het 
water uit de leidingen in de sporthal Tolhuis, vaak bruin 
ziet. Meestal wordt dit vanzelf proper als je het water 
even laat lopen. Maar de schepen ging het wel nakijken.  
 
Verder dromen de kinderen van een fontein in hun 
buurt. Schepen Decruynaere begreep perfect waarom ze 
dit graag willen, maar moest hen jammer genoeg 
teleurstellen: een openbare fontein is erg duur in 
onderhoud. Maar dat mag de kinderen natuurlijk niet 
weerhouden om met water te spelen in de parken! 
Emmers en waterballonnen kunnen in de zomer voor  
zalige afkoeling zorgen. De schepen houdt de vraag naar 
water als spelelement bij een nieuwe aanleg van een parkje of groenzone in de buurt, wel in het 
achterhoofd. 
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Tenslotte zitten in de klas een paar fervente skaters, waaronder Rocco. Hij liet de schepen zijn 
voorstel zien voor een klein skatepark in de wijk, aan de Buurttuin Ham. De schepen beloofde dit te 
onderzoeken. Intussen kunnen skaters nu al terecht in het indoor-skatepark Tondelier (waar ook 
buiten een kleine ramp staat) en op de skateparken verspreid in de stad, onder andere op het Jan 
Yoensplein in de Dracenastraat. BMX’ers kunnen ook gaan fietsen op de “pumptrack” op de 
Tondelier-site (andere speelterreinen, al dan niet met skate-toestellen, zijn online te vinden op 
http://www.gent.be/speelterreinen). De stad heeft bovendien het plan om een groot skatepark te 
bouwen in de Blaarmeersen. Hiervoor start de jeugddienst binnenkort met het bevragen van de 
skaters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Wenst u een gedrukt exemplaar van dit verslag, contacteer dan uw wijkregisseur Wendy De 

Man, wendy.deman@gent.be, 09/266 82 46. 

Sfeerbeelden en korte filmpjes van de burgemeester en schepenen vindt u op de blog 

www.gent.be/sluizeken-tolhuis-ham. Heeft u zelf een creatief idee voor de wijk, plaats het 

dan op onze digitale ideeënkaart op de blog. 
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