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Een speelotheek voor Lochristi 

Speelotheken zijn van groot belang voor de maatschappij. Ze helpen mee aan het 
verkleinen van kansarmoede op vlak van ontwikkeling via speelgoed. Ze dragen bij 
tot sociaal contact onder de leden en tot de ontwikkeling van kinderen door middel 
van info en advies.  
 
Een speelotheek heeft een gedifferentieerd, innovatief speelaanbod, gericht op de 
ontwikkelingsfasen van het kind. Dit aanbod staat open voor peuters, kleuters, 
kinderen en hun opvoedingsverantwoordelijken, met prioritair aandacht voor 
diegenen in maatschappelijk kwetsbare posities. Een speelotheek verenigt minstens 
volgende functies : uitleenfunctie, informatie- en begeleidingsfunctie, buurt- en 
maatschappelijke betrokkenheid. Waar mogelijk versterkt de speelotheek de 
opvoedingscompetenties van de betrokken ouders en opvoedingsverantwoordelijken. 

Een speelotheek bevat een gezellige zit- en speelhoek waar men educatief 
spelmateriaal kan uitproberen en waar ouders en opvoeders mekaar ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen. Een speelotheek kent geen financiële drempels en stelt zijn 
aanbod gratis open naar alle kinderen, verenigingen, scholen, onthaalouders, 
jeugdwerkorganisaties,….. op het grondgebied van de gemeente. 

Nabijheid en bereikbaarheid zijn cruciale factoren. Veelal wordt de speelotheek in de 
bibliotheek geïntegreerd.  

Een andere optie die eventueel later kan bekeken worden is een plaats te voorzien in 
het nieuw te bouwen of te verbouwen RVT Sint Pieter.  

Immers, dan kan de speelotheek ook fungeren als een ontmoetingsplaats tussen 
ouderen en kinderen. De senioren krijgen dan regelmatig bezoek van hun piepjonge 
buren. Die contactmomenten verrijken het leven van jong en oud. Contacten tussen 
ouderen en kinderen zijn voor beiden belangrijk, het zorgt voor meer vertrouwdheid 
tussen de generaties en brengt  voor de senioren de betrokkenheid met de 
buitenwereld dichterbij.  

De fractie Groen- sp.a Lochristi verzoekt de Gemeenteraad : 

- om een princiepsbeslissing m.b.t. de oprichting van een speelotheekwerking in 
de gemeente te nemen; 

- om het College van Burgemeester en Schepenen, als uitvoerend orgaan,  
opdracht te geven tot uitwerking van een concreet voorstel, met calculatie van 



de benodigde personeelsinzet, huisvesting en inrichting, collectieverwerving, 
exploitatie- en investeringsbudget, gebruikersreglement, en eventueel  
samenwerkingsvormen met experten zoals opvoedingsdeskundigen; 

- hiervoor de nodige middelen in het budget en het strategisch meerjarig 
beleidsplan te voorzien. 
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