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Kinderparticipatie in Het Peltorama-project 

In augustus 2022 deed Kind & Samenleving, in samenwerking met de gemeente Pelt een verdiepend traject met 
kinderen i.f.v. de 2de fase van het Peltorama project.  In de eerste fase waren reeds acties opgezet met kinderen.  
Met dit verdiepend traject wilden we daar verder op doorgaan en concreet zicht krijgen op het perspectief van 
kinderen voor de verdere kindvriendelijke ruimtelijke ontwikkeling van Pelt.  Het uitgangspunt daarbij is dat het 
zinvol is om het perspectief van kinderen te leren kennen, en dat het een werkelijke inhoudelijke invloed kan 
hebben op de concrete visieontwikkeling en besluitvorming.

Het participatietraject werd opgezet binnen de speelpleinwerking van de gemeente Pelt, De Speelvogels.

Deze nota geeft een overzicht van de aanpak en de inzichten die we opdeden.

Peter Dekeyser
September 2022
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Woensdag 10 augustus 8 kinderen
Donderdag 11 augustus 12 kinderen
Vrijdag 12 augustus 11 kinderen

Leeftijd van de kinderen: tussen 9 en 13 jaar.
Het traject liep in samenwerking met
de Peltse speelpleinwerking de Speelvogels

Een driedaags traject met een bonte bende kinderen uit Pelt
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Heel beknopte beschrijving van de aanpak …

De toekomstige kindvriendelijke 

ruimtelijke ontwikkeling in Pelt… Hoe zien 

kinderen dat zélf?

Dat was het uitgangspunt van het 

participatietraject.

Met een reeks speelse methodieken, met 

opdrachten binnen en buiten, gingen we 

aan de slag.
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Waar wonen wij?  

‘Ik weet niet waar ik woon…!’
Een kennismakingsspelletje… om het ijs 

te breken

Niet alles is goed… Zelfs niet in 

Pelt…  

Wat zijn knelpunten die we 

willen laten zien aan de grote 

mensen?

Even voorbereiden: nadenken op 

kaart zetten…  

En daarna gaan we op stap 
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‘Dit zijn 2 jongens die pas in Pelt zijn 

komen wonen…!’

Wat moeten ze zeker leren kennen ?  

We gaan op stap en laten het hen zien…
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Je woonbuurt bouwen.  

De blanco blokjes zijn een woonplek voor een gezin.  Je kunt ze plaatsen zoals je wilt: spreiden, 

stapelen, …  Maar misschien willen we ook ruimte voor andere dingen…?  De gekleurde blokjes zijn 

‘voorzieningen’ (= andere dingen dan wonen, dingen die ze ook in de buurt willen hebben…).

In gesprek gaan met volwassenen… 

Je ideeën uitleggen is best spannend.
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PELT …     Het lied
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K&S in samenwerking met de gemeente Pelt…   
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We konden het traject met de kinderen opzetten dankzij de ondersteuning van vele mensen bij het 

Peltse Bestuur.  Dank!  

Het was ook heel fijn dat we welkom waren bij de Speelvogels, de Peltse speelpleinwerking.

Een echte samenwerking opzetten betekende in dit geval ook samen sessies geven.  

De 3-daagse werd begeleid door 

Peter Dekeyser (stafmedewerker bij Kind & Samenleving) en 

Greet Sleurs (beleidsmedewerker participatie bij de gemeente Pelt).



De thema’s

Uit het participatietraject hebben we inzichten gekregen over het perspectief van 

de kinderen. We hebben deze inzichten geordend in de volgende rubrieken:

- Wat zeggen kinderen over publieke voorzieningen?

- Welke plaats heeft mobiliteit volgens de kinderen?

- Wat zeggen kinderen over wonen?

- Hoe zien kinderen de relatie met volwassenen? 

Hierna beschrijven we ze nader…

& jeugd
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Wat zeggen kinderen 

over publieke voorzieningen?
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1. Wat zeggen kinderen 

over publieke voorzieningen?

Pelt heeft alle voorzieningen die we nodig hebben, en dat is méér 

dan speelruimte of school.

Zoals we in de eerste fase hebben vastgesteld vinden de kinderen 

het heel fijn dat Pelt ‘alle voorzieningen heeft die we nodig hebben’. 

In dit participatietraject zien we eenzelfde insteek.  

De aanwezigheid van die voorzieningen zien ze als een aspect van 

kindvriendelijkheid.  Het gaat hier niet enkel om de voorzieningen 

die speciaal voor kinderen zijn gemaakt! Natuurlijk vinden ze 

speelkansen belangrijk, en ook de school neemt een plek van 

belang in, …  maar van vergelijkbaar belang zijn de voorzieningen 

‘voor iedereen’: We mogen met andere woorden niet over het 

hoofd zien dat ook deze deel uitmaken van het kindvriendelijke 

Pelt, en dat ook deze voorzieningen kindgericht mogen zijn. 

En er is méér: kinderen vinden die ‘grote-mensen-voorzieningen’ 

belangrijk, precies omdat ze daar echt in contact kunnen komen 

met volwassenen.  Kinderen maken graag deel uit van de hele 

samenleving, en behoeven niet enkel ‘specifieke 

kindvoorzieningen’.  
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1. Wat zeggen kinderen 

over publieke voorzieningen?

Bereikbaarheid van de voorzieningen

Voorzieningen in de nabijheid hebben is één ding… maar het gaat 

er ook om dat deze voor hen echt te bereiken zijn.  

Dat de voorzieningen behoorlijk geconcentreerd liggen in de 

dorpskern (en niet in de verre rand van de samenleving) maakt dat 

alles bereikbaar is voor kinderen. Ze kunnen er naartoe per fiets, 

en zelfs te voet.

De kinderen kennen de voorzieningen, en eens ze in de dorpskern 

zijn weten ze de weg ernaartoe.  Het weefsel is op hun maat.   

Geconcentreerde gemeenschapsvoorzieningen in het centrum zijn 

een kwaliteit, een element van kindvriendelijke ruimte.

Dat geeft kinderen van op jonge leeftijd een mental map van de 

kern en haar voorzieningen.  Op die manier kunnen ze er sterker 

gebruik van maken.  
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1. Wat zeggen kinderen 

over publieke voorzieningen?

Het is evident dat er een voldoende omvangrijke speelruimte is in 

de kindvriendelijke dorpskernen in Pelt. 

Uiteraard vinden kinderen ruimtelijke speelkansen belangrijk.  Ze 

vinden het eigenlijk evident dat er vrij toegankelijke speelkansen 

zijn in de woonomgeving.  

Kinderen maken wel het onderscheid tussen speelkansen ‘centraal 

in de kern’ en ‘speelkansen in hun directe woonomgeving’.  

Het Pelterke is zo’n centrale speelruimte, als een trefplek tussen de 

andere sociale voorzieningen.  ‘Zijn er dorpen waar zoiets niet 

bestaat…?’  Dat vinden ze nogal ondenkbaar.

Het Pelterke als een soort middelpunt van de diverse 

voorzieningen.. Dat is het allerbeste.  

Het Pelterke is minder gericht op tieners, maar het lijkt dat dat niet 

echt een probleem is .
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Welke plaats heeft mobiliteit 

volgens kinderen?
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2. Welke plaats heeft mobiliteit 

volgens kinderen?

Autonome mobiliteit (alleen mogen / durven onderweg zijn).

Kinderen komen herhaaldelijk op het thema van de autonome 

mobiliteit. De verkeerscontext blijkt voor kinderen van het 

allergrootste belang.  Met betrekking tot hun autonome mobiliteit 

is het een kwestie van ‘mogen’ of ‘niet mogen’ (of ook ‘durven’/ 

‘niet durven’).

Wanneer verkeerssituaties niet geheel ‘op hun maat’ zijn heeft dit 

meteen tot effect dat deze een oninneembare barrière vormt.  

Dan kan het jaren duren eer ze deze plek autonoom kunnen 

‘gebruiken’.  Met andere woorden: het heeft een rechtstreekse, en 

zeer bepalende invloed op hun autonome mobiliteit.

Gedurende het participatietraject: 

- laten kinderen voortdurend blijken dat het hen gaat om op 

autonome manier deel te zijn van de samenleving, en deze te 

verkennen en hun actiegebied te vergroten.

- halen kinderen diverse voorbeelden en situaties aan die voor 

hen een barrière vormen (niet mogen, niet durven gebruiken).  

Verkeerspunten die niet kindvriendelijk zijn vormen een 

onneembare barrière.

En ook dit: Naar school gaan doe je bij voorkeur met de fiets 

vinden ze!  

De verkeerscontext blijkt voor kinderen van 

het allergrootste belang, en is bepalend voor 

het al dan niet hebben van autonome 

mobiliteit. 
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2. Welke plaats heeft mobiliteit 

volgens kinderen?

Verkeerspunten op maat van kinderen.

Verkeerspunten die niet kindvriendelijk zijn vormen een 

onneembare barrière.  Dit betekent dat kinderen slechts later in 

hun leven deze punten nemen.  

Problematisch zijn:  

- complexe (moeilijk leesbare) situaties. Bv verkeerslichten 

Ringlaan t.h.v. Kerkdijk en Veldstraat.

- verwaarloosd, onverzorgde verkeerssituaties

- Verkeerssituaties die niet zijn aangepast aan hun behoeften 

(vb. gebrek aan verlichting en gebrek aan sociale controle)

Het lijkt erop dat verkeerspunten die één of meerdere van 

bovenstaande kenmerken hebben een belemmering vormen voor 

de autonome mobiliteit.

Kruispunten – indien niet optimaal georganiseerd = heel snel een 

reden voor gezinnen om kinderen daar niet alleen te laten 

oversteken.  

Kruispunten die toegang geven tot de dorpskern zijn cruciaal voor 

de autonome mobiliteit.

Een voorbeeld van een kruispunt (een dubbel 

kruispunt in feite) dat problematisch is voor 

kinderen.  Door de complexiteit ervan = 

verboden voor kinderen om autonoom te 

gebruiken.  

Dit kruispunt betekent de toegang tot de kern 

(met haar voorzieningen), dus: indien 

barriere => geen toegang tot de 

voorzieningen.
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2. Welke plaats heeft mobiliteit 

volgens kinderen?

Troeven voor een kindvriendelijke mobiliteit

Het weefsel dat de voorzieningen verbindt = een kwaliteit!

Geconcentreerde voorzieningen in het centrum = een kwaliteit.

Deze zijn onderling met de fiets bereikbaar.

Ik kan er autonoom gebruik van maken.

Trage wegen sterke troef voor de autonome mobiliteit.  Zwakke 

schakel betekent echter -> niet te gebruiken.

Vb. donker paadje (geen verlichting), zonder sociale controle. 

(Fietspad rond ziekenhuis. Verbinding Ringlaan-Masensstraat). 

Wordt onbruikbaar, terwijl heel sterke potentie.

Verkeersarme straatjes.  

Ook verkeersarme straatjes vormen een sterk verschil.  Gedrag van 

de kinderen verandert… Bijvoorbeeld Vloeterstraat.

Een voorbeeld van een verkeersarm 

straatje.  Op hun tocht suggereerden 

kinderen om deze weg te nemen.  Dat 

is een leuk straatje, daar komen bijna 

geen auto’s…  Hier kunnen we in het 

midden van de weg lopen zonder ons 

zorgen te maken over auto’s.

Op het ogenblik dat ze deze straat in 

stapten veranderde hun gedrag 

spontaan.  Een meer relaxte vrolijke, 

ongespannen houding.  

Dit leek louter te liggen aan de aard 

van de straat…
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Wat zeggen kinderen 

over wonen?
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3. Wat zeggen kinderen over wonen?

Aandacht voor publieke open ruimte

• In de ordening van het wonen hebben de kinderen uitgesproken aandacht 

voor  publieke ruimte.  Daarbij komen ze vlot op de insteek waarbij de 

publieke ruimte centraal wordt gesteld.   Het wonen wordt er als het ware 

rondom geordend.  

• Kinderen passen al snel het idee van gezamenlijke tuinen toe.  Privétuinen 

kunnen soms ook, vinden ze (men gaat ervan uit dat er ook wel woningen 

kunnen bestaan die alleenstaand zijn en een eigen buitenruimte hebben). 

Maar ze lijken vlot in te zien dat gemeenschappelijke buitenruimte, 

bereikbaar voor alle omwonenden een mooie kans betekent.  Vaak 

hoorden we ook wel dat ze geneigd waren om in de mate van het 

mogelijke enige (kleine) privé-buitenruimte te voorzien bij het 

gemeenschappelijke wonen.  

• Speelruimte voorzien ze spontaan, steeds heel dicht bij het wonen.  Maar 

tegelijk ook: iets verderop -> Ze zijn geneigd om in de buurt toch nog 

onderscheid te maken tussen enerzijds de speelkansen die aanliggend zijn 

aan het wonen, en anderzijds ook nog speelkansen die in relatie staan tot 

groen.  Net iets verderop, maar nog steeds in de buurt (t.t.z. nog binnen 

het getekende vierkant).

• Overigens wordt het belang van groen in de woonomgeving vaak 

genoemd.  Groen in de verre rand van de gemeente is fijn, maar daar mag 

het zich niet toe beperken.
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Publieke ruimte staat 

centraal.  Het wonen 

wordt er rond geordend.

Een groepje begint met het ordenen van vrijstaande 

woningen, met privétuinen (1). 

Gaandeweg evolueren hun ideeën. (2) 

1

2



3. Wat zeggen kinderen over wonen?

Aandacht voor woontypologieën

• Kinderen passen spontaan een diversiteit aan woontypologieën toe.

• Kinderen wilden niet ‘écht hoog’ gaan.  Echte hoogbouw vinden ze 

ongeschikt.  Aanvankelijk worden wel wat torens gebouwd, maar eerder 

omwille van het spelletje (hoog stapelen), niet als een echte 

woonoplossing.

• Door een diversiteit aan woontypologieën toe te passen maken ze plaats 

voor publieke ruimte, en voor andere publieke voorzieningen die ze 

voldoende centraal willen plaatsen.  

Aandacht voor groen

Speelkansen in de onmiddellijke nabijheid van het wonen

Meer speelnatuur kan wat verderaf, maar toch in de buurt (ook bereikbaar…)

Het groen ligt nooit ‘verder weg’, het is steeds ‘binnen het getekende 

vierkant’, dus in de buurt.

Kinderen proberen voorzieningen te concentreren.  

• In de nabijheid van het wonen: winkels , cafés en dergelijke.  

• Gegroepeerd: handig, alles bijeen

Aandacht voor woontypologieën.

Na wat experimenteren wordt hoogbouw vrij snel 

opzij geschoven.  Dan duikt een variatie aan 

typologieën op.

Alleenstaande woningen met (beperkte) privétuinen.  

Centraal publieke ruimte.   Gedeelde tuinen, 

speelruimte;…

Noot: Hier zijn nog geen voorzieningen ingebracht.  

In de volgende stap zal dit groepje de publieke 

voorzieningen (gekleurde blokjes) inbrengen. 

Kind &

Samenleving



3. Wat zeggen kinderen over wonen?

Een kind experimenteert met hoogbouw.  Het andere 

kind vindt dit niet leuk.  ‘Ik haat appartementen!’  

Bij hoogbouw verliezen kinderen contact met de 

omgeving.

De publieke ruiimte ligt centraal.  Het wonen ligt errond geordend.  Nabij het 

wonen worden speelkansen voorzien (groen blokje), veel aandacht voor 

nabijheid van voorzieningen zoals de school, en iets verderop, maar nog 

steeds  in de buurt zijn voorzieningen zoals, bibliotheek, …  ‘of een museum…’  

(de gekleurde blokjes bovenaan de foto.)

Ook hier variatie in woontypologieën.  Het wonen 

geordend rondom de publieke ruimte.  De gekleurde 

blokjes stellen voorzieningen voor (spelen, winkels, …).  

Ook mogelijk: Een winkel waar boven kan worden 

gewoond.

Na wat gepuzzel is de open ruimte 

in deze oplossing  centraal komen 

te liggen.  Winkels zijn 

gegroepeerd (met ruimte voor 

wonen boven de winkels).  Ze 

liggen in de rand, maar zijn sterk 

bereikbaar.  

School en sportruimte zijn 2 van 

de publieke voorzieningen  (blauw 

en groen blokje) die deel 

uitmaken van de buurt.
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Hoe zien kinderen de relatie met 

volwassenen?
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4. Hoe zien kinderen 

de relatie met volwassenen?

Ontmoeting tussen generaties.

Regelmatig geven kinderen te kennen dat ze de relatie tussen 

kinderen en volwassenen (en leeftijdsgroepen daar tussenin) 

waarderen.  

De kans om te ontmoeten tussen generaties. Om in interactie te 

gaan.  Verweven waar het kan.

Kindvriendelijkheid zal zich dus niet enkel afspelen waar kinderen 

onder elkaar zijn, maar zal actief erop gericht zijn om kinderen en 

‘anderen’ met elkaar in contact te laten komen.

Een kindvriendelijk beleid isoleert de kinderen NIET van de grote-

mensen-wereld. Intergenerationaliteit  is dus een belangrijk aspect 

voor een ruimtelijk, maar ook een programmatorisch beleid in Pelt.

‘Zo’n boekenkastje is leuk.  Het staat op een 

speelterrein, maar daar waar volwssenen én 

kinderen komen.  Het lokt interactie uit tussen 

generaties..

Kind &

Samenleving



4. Hoe zien kinderen 

de relatie met volwassenen?

Dit vind ik niet kunnen!  

Historische elementen, oude bouwwerken, … daar hebben 

verschillende Peltse kinderen wel interesse in, maar het lijkt dat, 

indien deze niet onderhouden worden, ze daar toch problemen 

mee hebben.

‘Vergane glorie’ zien ze niet zo zeer als iets spannend, als iets wat 

ontdekt kan worden…  Relicten behoeven de nodige zorg of 

dienen desnoods verwijderd.  

‘Dit vind ik niet kunnen!’ is de tekst op het 

tekstballonnetje.

Oude, vervallen plekken lijken ze niet zozeer 

spannend te vinden, dan wel een bewijs dat de 

dingen niet goed genoeg worden 

onderhouden.  
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4. Hoe zien kinderen 

de relatie met volwassenen?

Slechte mensen…

We konden dan wel vaststellen dat kinderen een actieve interesse 

hebben in de ontmoeting tussen generaties.  Toch zien we dat dit 

–wanneer er enige bedreiging is – een sterke invloed heeft op de 

beleving van kinderen.

Het lijkt er op dat dit geen ruimtelijk thema is. Dat je dit met 

andere woorden niet meteen via een ruimtelijk beleid aanpakt.  

Niettemin zal het een nadrukkelijk thema zijn omdat het een 

voorwaarde vormt voor kinderen om ‘buiten’ te komen.

‘Slechte mensen!’ is de tekst op het 

tekstballonnetje. …Kind &

Samenleving
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