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Speelpleinen in provinciedomeinen gaan
opnieuw open
De speelpleinen in de West-Vlaamse provinciedomeinen gaan opnieuw open op donderdag
28 mei. Het provinciebestuur volgt daarmee de federale richtlijnen die zijn opgesteld in het
Ministerieel Besluit van 25 mei 2020 omtrent grote speeltuinen in parken onder toezicht van
een lokale overheid.
De speelpleinen en -zones werden op 17 maart afgesloten in de strijd tegen het
coronavirus.
Maatregelen
Er gelden wel enkele maatregelen om de veiligheid voor de kinderen en hun begeleiders te
garanderen. Er zullen telkens maximaal 20 kinderen, jonger dan 12 jaar, de speelpleinen
en-tuigen mogen gebruiken. Bij grote drukte mag er niet langer dan 30 minuten gespeeld
worden. De Provincie rekent op de nodige verantwoordelijkheid van de burgers zodat alle
kinderen kunnen genieten van het speelplein.
Daarnaast moeten ook de gekende regels opgevolgd worden. Regelmatig wassen of
ontsmetten van handen blijft nodig en contactbubbels mogen zich niet mengen.
Samenscholing blijft verboden en ook de ouders of begeleiders van de spelende kinderen
moeten de nodige afstand van elkaar houden. Infoborden zullen de bezoekers wijzen op de
maatregelen en beperkingen.
Controle
Voor de grote speelpleinen voorziet de Provincie de inzet van toezichters en stewards. Ook
de lokale politie houdt een oogje in het zeil.
Gesloten
Cafetaria’s blijven tot nader order gesloten. Sanitaire blokken zullen niet of beperkt
toegankelijk zijn.
Ook de bezoekerscentra in Bulskampveld, De Palingbeek, De Blankaart, Duinpanne, De
Gavers en Raversyde blijven in het Pinksterweekend dicht.

Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88

Dienst Communicatie

voor andere vragen of beeldmateriaal:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen.
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ].

