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SPEELPLEK DEKEN GELAESPLEIN VLIJTINGEN OFFICIEEL 
GEOPEND 

Deze namiddag ging het speelpleintje op het Deken Gelaesplein in Vlijtingen officieel 
open. Het pleintje werd opgevrolijkt met twee voetbaldoelen, een evenwichtsparcours, 
een vogelnest schommel en een speeltoestel met glijbaan. Hiermee is Vlijtingen een 
kindvriendelijke en veilige speel- en ontmoetingsplek rijker. 

 
Er werd een schriftelijke enquête afgenomen bij de buurtbewoners, met daaropvolgend een 
buurtoverleg waarop alle deelnemers hun ideeën kwijt konden. 
 
Bert Cilissen, schepen van Jeugd: ‘Door de buurtenquête en het buurtoverleg konden we de 
behoeftes van de inwoners duidelijk in kaart brengen. We zijn met hun ideeën aan de slag 
gegaan om een plan uit te werken voor de speelplek in Vlijtingen. Mede dankzij de 
betrokkenheid van de buurtbewoners zijn we er in geslaagd om een kindvriendelijke en 
veilige speel- en ontmoetingsplek te creëren in Vlijtingen.’ 
 
Op het speelplein in Vlijtingen werden ook een aantal reliëfwijzigingen gedaan, om enerzijds 
de veiligheid in de buurt te verhogen en anderzijds een meer uitdagend speellandschap te 
creëren op het plein. De Ophemmerstraat en Smisstraat zullen ook heringericht worden, 
waardoor het speelplein beter en veiliger bereikbaar is. Dit alles kadert in het groen 
speelweefselplan, een plan waarmee de gemeente een uitdagend en kindvriendelijk 
recreatief landschap wil creëren met dorp overschrijdende verbindingen.  

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: ‘Een goed weefsel van groene speelplekken zorgt ervoor 
dat kinderen de ruimte krijgen om te spelen en dagelijks terug in contact komen met de 
natuur. Op die manier willen we de leefbaarheid in de dorpen versterken voor jonge 
gezinnen en worden de dorpen via het speelweefsel met elkaar verbonden.’ 
 
Naast het speelplein in Vlijtingen werd recent ook het speelplein in Bolder vernieuwd, vorig 
jaar werd de speelweide in Millen geopend en ook het speelbos in Kanne staat op het 
programma. De gemeente streeft er immers naar om in elke dorpskern een speelplek in te 
richten. Dit sluit naadloos aan bij het label van kindvriendelijke gemeente, dat Riemst in 2018 
wil behalen. Hierbij wordt er bij elke beleidsbeslissing een kindvriendelijkheidstoets 
uitgevoerd. 
 
Mark Vos, burgemeester: ‘Kinderen en jongeren moeten integraal deel uitmaken van de hele 
gemeente en dus ook van het beleid dat gevoerd wordt. Door rekening te houden met de 



noden en de leefwereld van kinderen en jongeren zijn we op de goede weg om nog 
kindvriendelijker te worden. 
 
Het speelplein in Vlijtingen is goed voor een investering van 30.533 euro. 
 

- Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be    

Bert Cilissen, schepen van Jeugd – gsm 0495 79 88 47 - bert.cilissen@riemst.be 
Tine Kellens, communicatieambtenaar – gsm 0477 743158 – tine.kellens@riemst.be 
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