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Buurtbewoners Rozebroeken redden bedreigde speeltuin - 27/04/2010
GENT - Nadat bezorgde buurtbewoners van het sportcomplex
Rozebroeken gisterochtend een petitie met vijfhonderd
handtekeningen overhandigden op het stadhuis, bleek gisteravond
dat het speeltuintje van de Rozebroeken wordt gered. Het wordt
uiteindelijk toch verplaatst.
De buurt rond de Rozebroeken stond de voorbije week in rep en
roer. Binnenkort beginnen op de terreinen de voorbereidingen om
een nieuw zwem- en sportcomplex te bouwen.
'Vorige week kregen wij ineens te horen dat daarvoor het
speeltuintje moet wijken', zegt Nathalie Amandels.
'En ook een stuk van een terras van het chalet dat op de terreinen staat, zou moeten verdwijnen.' Slecht
nieuws voor de buurt, zegt Nathalie, zelf moeder van zes kinderen. 'Er is in de omgeving al zo weinig
speelgelegenheid. Bovendien was het terrasje aan het chalet ideaal om je kinderen in de gaten te houden
en zelf ook nog wat te genieten.'
Nathalie besloot daarom om een petitieactie op het getouw te zetten en startte ook een Facebook-groep.
'In een paar dagen had ik al vijfhonderd handtekeningen en op Facebook steunen ruim 150mensen onze
vraag om de speeltuin niet zomaar af te breken. Er is op de Rozebroeken immers plaats genoeg, er zijn
daar nog grote grasvelden waar je die speeltoestellen makkelijk heen kunt verhuizen. Onze vrees is
immers dat het niet lang duurt om zo'n speeltuin af te breken, maar dat het een werk van lange adem zal
zijn om hem ooit weer naar de Rozebroeken te krijgen.'
Leidingen vervangen
Schepen van Sport Christophe Peeters (Open VLD) kon de actiegroep gisteravond al geruststellen.
'We zullen inderdaad, zoals die mensen voorstellen, het speeltuintje wat verplaatsen. Op de huidige plaats
moet het verdwijnen omdat er leidingen onder liggen die we bij de werkzaamheden moeten vervangen.
Maar eigenlijk is het altijd de bedoeling geweest om de speeltoestellen te behouden op de terreinen van de
Rozebroeken. Ik vermoed dat we gewoon slecht hebben gecommuniceerd in dit dossier.'
(tod)
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