
 

 

Het nieuwe speelplein in provinciedomein Kemmelberg in Heuvelland mag open, na 

anderhalf jaar wachten. In haar zitting van donderdag 18 juni beslist de provincieraad over 

een dading tussen de Provincie West-Vlaanderen en de buur die de opening van de 

speelzone verhinderde. 

 

Overeenkomst 

Met de overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de betrokken buur komt er 

een einde aan de gerechtelijke procedure. De Provincie komt de eigenaar gedeeltelijk 

tegemoet en zal het terrein en het wandelpad tussen de speelzone en de private eigendom 

inrichten en aanplanten zodat beide zones zoveel mogelijk afgeschermd worden. Daar 

tegenover staat dat de buurman accepteert dat het speelterrein op die plaats behouden 

blijft. De beslissing van de provincieraad staat toe het speelpleintje meteen te openen. 

 

Historiek 

Anderhalf jaar na de realisatie kan de educatieve speelzone in het provinciedomein 

opengaan. De speelzone bevindt zich nabij de Lettingstraat en Gremmerslinde en de 

voormalige comandobunker, en vormt een recreatief rustpunt aan de voet van de 

Kemmelberg. Na de realisatie in december 2018 dagvaardde een buur de Provincie op 11 

januari 2019, waardoor de speelzone sindsdien afgesloten bleef. Er werd door de buur 

aangedrongen op de integrale verwijdering van de speelzone, onder meer op basis van 

stedenbouwkundige redenen en bovenmatige burenhinder. Dat werd betwist door de 

Provincie. 

 

Praktisch – fotomoment voor pers 

 

Waar: speelzone, kruising Gremmerslinde/Lettingstraat in Heuvelland 

Wanneer: vrijdag 19 juni, 13u30 

 

Aan pers wordt gevraagd rekening te houden met de coronamaatregelen van de Nationale 

Veiligheidsraad. 

 

 

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 
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Speelplein in provinciedomein Kemmelberg 
(Heuvelland) mag na anderhalf jaar open 



 

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 ]. 

 


