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PERSBERICHT
Beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen van
donderdag 29 september 2016
RIEMST WIL GROEN SPEELWEEFSELPLAN ONTWIKKELEN

Al geruime tijd streeft het college van burgemeester en schepenen ernaar om onze
gemeente kindvriendelijker te maken. Het ontwikkelen van een groene speelruimte
past binnen dit kindvriendelijk beleid. De voorbije jaren zijn er al meerdere nieuwe
groene speelpleintjes- of weides aangelegd. Daarnaast wordt binnenkort ook een
speelbos gerealiseerd in Kanne.
Om nog meer kinderen en gezinnen dit aanbod te laten ontdekken, wil de gemeente
Riemst een actieplan ontwikkelen om niet alleen de aanleg van groene speelplekken,
maar ook het onderhoud en de bewegwijzering ervan te verankeren in het beleid. Een
goed weefsel van groene speelplekken zorgt er voor dat kinderen dagelijks op een
speelse manier terug in contact komen met de natuur en hierin hun ruimte krijgen.
Op die manier wordt de leefbaarheid van de dorpen opnieuw versterkt voor jonge
gezinnen en worden de dorpen via het speelweefsel met elkaar verbonden. Dit laatste
kan ook toeristisch een meerwaarde en versterking betekenen voor de
horecabedrijven als het gekoppeld wordt aan het fietsroutenetwerk en de talrijke trage
wegen binnen onze dorpskernen. Op die manier wordt er werk gemaakt van
kindvriendelijke verbindingen: routes die veel door kinderen genomen worden, wil de
gemeente beter bewegwijzeren en veiliger maken. Via dit plan wil de gemeente Riemst
vooral een uitdagend landschap creëren, waardoor kinderen Riemst letterlijk kunnen
beleven.
De gemeente Riemst gaat nu op zoek naar een externe firma die het actieplan zal
opstellen. De kostprijs voor het opstellen van het speelweefselactieplan bedraagt
ongeveer 5.200 euro. Een onderdeel van het actieplan zal zijn om zoveel mogelijk
gebruik te maken van bestaande subsidiemogelijkheden, om zo de actiepunten
maximaal te kunnen uitvoeren.
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