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Betreft: advies Molenhoek speeltuinen – infrastructuur voor jongeren
Beste,
De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een spontaan advies aangaande de speeltuinen in Molenhoek
en de speelinfrastructuur voor jongeren. Ook kan dit advies gekaderd worden binnen het
masterplan ‘Spelen en verpozen’ waarbij we speelruimten voor de jongeren van Knokke-Heist in een
optimale staat willen houden en deze zo aangenaam en uitdagend mogelijk willen inrichten.
In 2007 vond de grote opening van Molenhoek plaats, een sportterrein dat Westkapelle zou
opwaarderen. Er kwamen heel wat voetbalvelden, een skatepark, een mooie speeltuin met
speeltuigen voor groot en klein. Helaas, nu ongeveer 13 jaar later, is er van dit mooie speelterrein
weinig over. De speeltuigen werden enkele jaren geleden afgekeurd wegens slecht onderhoud. Nu
staan er enkel bankjes en 2 of 3 kleine wiptoestellen. Daarnaast is het skate park verhuisd naar
T’verzet. Daar is nu een open ruimte. Verder is het BMX parcours ook zeer verwilderd en niet goed
onderhouden.
In Westkapelle zijn er nog heel wat jonge gezinnen, maar er is tegenwoordig weinig voor hen te
beleven. Het zou aangenaam zijn indien er op de lege terreinen wat meer variatie zou zijn. Dit kan
gaan van een fietsparcours tot een klimrek tot een leuk parkje om te zitten voor jongeren. In Knokke
en in Heist kregen heel wat speeltuinen een grote make-over. In Westkapelle kwamen er enkele
speelhuisjes achter de kerk. Dit is helaas niet echt uitdagend voor de iets grotere kinderen en
jongeren.
Het leek ons dan ook interessant om inspraak te vragen van de kinderen en jongeren die hier het
meeste aanwezig zouden zijn. We stellen voor om samen met de kinderen van het dorp in
samenwerking met de school een eigen ontwerp te maken voor een nieuwe bestemming van de
terreinen van de Molenhoek. We doelen op het verharde deel aan de ingang en de grasvelden naast
het BMX parcours. Zo kunnen we samen met hen denken over wat zij zouden willen.
De nieuwe speelterreinen zouden Westkapelle wat meer kunnen opwaarderen en zo ook kunnen
bijdragen aan het toeristische elan van de gemeente.
Ook voor de Sint-Niklaaskerk zou dit een positieve uitbreiding kunnen zijn. De polyvalente ruimte
biedt de mogelijkheden om er een communiefeest of een trouwfeest te organiseren. De terreinen
van Molenhoek zijn hier niet zo ver van weg en zo kunnen kinderen daar ook met volle van de
speelterreinen gaan genieten.

In de zomervakantie maakt ook de speelpleinwerking gebruik van deze terreinen. Helaas merken we
dat de kinderen echt nood hebben aan iets uitdagends in de buurt. Aan de Marge is er bijvoorbeeld
een heel groot speeltuig waar de jongeren vanaf 7 jaar met volle teugen kunnen klimmen en
klauteren. Westkapelle zou zeker iets dergelijks kunnen gebruiken. Het kan zo ook de spelen die de
monitoren maken wat meer uitdaging bieden.
Hieronder kunt u enkele linken vinden met leuke en leerrijke dingen voor kinderen en jongeren:
 https://www.kompan.be/
 https://www.speelplaatsmeubel.be/nl-BE/parcours-8/
 https://nl.wesco-eshop.be/alle-producten/buitenspellen/speeltoestellen-opspeelplaatsen.html
 https://www.wickey.be/openbare-speeltuigen.html
 https://www.junglegym.be/professionele-speeltoestellen?___store=jg_nl_be
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