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BESLISSING: Speeltuinen en skateterrein opnieuw toegankelijk vanaf 29 mei 2020. 
 
MOTIVERING: 
Voorgeschiedenis 

• 23 maart 2020 : Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
Coronavirus COVID-19 te beperken 

• 28 mei 2020: mail van Cris Wandelseck, korpschef politie Zuiderkempen, betreffende het toezicht op 
de speeltuinen 

Feiten en context 
• 26 mei 2020: publicatie aangepaste FAQ betreffende Covid-19:   

◦ Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Worden onder meer beschouwd als 
noodzakelijk verplaatsingen zoals:  8) De verplaatsing van en naar een speeltuin in openlucht; 

◦ 19. Mag ik met mijn kind naar de speeltuin gaan? Ja, de gemeentelijke, provinciale en regionale 
overheden mogen beslissen of volgende speeltuinen toegankelijk zijn: 
▪ de buurtspeeltuinen in openlucht; 
▪ de grote speeltuinen in parken. 
De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk 
achten om volgende voorwaarden te respecteren:  
Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar.  
De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het 
bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.  
Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 
kinderen tegelijk.  

• Politie Zuiderkempen neemt deze plaatsen op in hun reguliere en covid-toezicht (zonder permanente 
aanwezigheid). 

• Op het grondgebied van Hulshout bevinden zich geen grote speeltuinen, enkel maar 3 buurtspeeltuinen 
en 1 skateterrein: 
◦ Haverdries te Westmeerbeek 
◦ Site Schoolstraat te Houtvenne 
◦ Sportpark Joris Verhaegen te Hulshout 
◦ Skatepark te Westmeerbeek 

Juridische gronden 
• 23 maart 2020 en latere wijzigingen: Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken 
Argumentatie 
Om de kinderen tot en met 12 jaar opnieuw de kans te geven zich uit te leven en te spelen/skaten kunnen we 
deze buurtspeeltuinen en het skateterrein heropenen mits communicatie van de bijhorende voorwaarden aan 
onze bewoners via sociale media en het uithangen van affiches aan alle terreinen met telkens de specifieke 
voorschriften voor dat terrein. We vragen uitdrukkelijk om hoffelijk te zijn en iedereen de kans te geven om te 
spelen of te skaten. 

• Algemene richtlijnen voor elk terrein: 
◦ Was thuis je handen vooraleer je naar een buitenterrein gaat. 
◦ Ben je ziek? Blijf dan thuis. 
◦ Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen. 
◦ Hoest of nies in je elleboog. 

• Specifieke richtlijnen voor de speeltuinen 
◦ De speeltuinen mogen enkel gebruikt worden door kinderen jonger dan 12 jaar. 
◦ 20 kinderen is het maximaal aantal personen die tegelijkertijd mogen spelen. Check de affiche en 

houd je aan de regels! Is het maximum aantal bereikt? Kom dan op een later moment terug. 
◦ Samenscholingen blijven verboden. 

• Specifieke richtlijnen voor het skatepark 
◦ Maximaal 15 skaters tegelijkertijd (= 1 persoon per 30 m²). Is het maximum aantal bereikt? Kom 

dan op een later moment terug, ter plaatse blijven wachten mag niet. 
◦ Kom enkel naar het skatepark om te skaten. Klaar? Ga dan naar huis en blijf niet hangen. 
◦ Samenscholingen blijven verboden. 
◦ Skaten mag enkel met eigen materiaal. 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De burgemeester beslist dat de buurstpeeltuinen en het skateterrein op het grondgebied van Hulshout opnieuw 
toegankelijk zijn vanaf 29 mei 2020: 



• Haverdries te Westmeerbeek 
• Site Schoolstraat te Houtvenne 
• Sportpark Joris Verhaegen te Hulshout 
• Skatepark te Westmeerbeek 

Artikel 2: 
De bijhorende voorwaarden worden aan onze bewoners gecommuniceerd via sociale media en het uithangen 
van affiches aan alle terreinen met telkens de specifieke voorschriften voor dat terrein. We vragen uitdrukkelijk 
om hoffelijk te zijn en iedereen de kans te geven om te spelen of te skaten: 

• Algemene richtlijnen voor elk terrein: 
◦ Was thuis je handen vooraleer je naar een buitenterrein gaat. 
◦ Ben je ziek? Blijf dan thuis. 
◦ Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen. 
◦ Hoest of nies in je elleboog. 

• Specifieke richtlijnen voor de speeltuinen 
◦ De speeltuinen mogen enkel gebruikt worden door kinderen jonger dan 12 jaar. 
◦ 20 kinderen is het maximaal aantal personen die tegelijkertijd mogen spelen. Check de affiche en 

houd je aan de regels! Is het maximum aantal bereikt? Kom dan op een later moment terug. 
◦ Samenscholingen blijven verboden. 

• Specifieke richtlijnen voor het skatepark 
◦ Maximaal 15 skaters tegelijkertijd (= 1 persoon per 30 m²). Is het maximum aantal bereikt? Kom 

dan op een later moment terug, ter plaatse blijven wachten mag niet. 
◦ Kom enkel naar het skatepark om te skaten. Klaar? Ga dan naar huis en blijf niet hangen. 
◦ Samenscholingen blijven verboden. 
◦ Skaten mag enkel met eigen materiaal. 

Artikel 3: 
De toegankelijkheid kan ten allen tijden ingetrokken worden indien omstandigheden hiertoe dwingen of indien 
gemerkt wordt dat de bijhorende voorwaarden onvoldoende in acht genomen worden. 
Artikel 4: 
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de dienst noodplanning van de federale diensten van 
de gouverneur alsook politie Zuiderkempen. 
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