
De aanleg van een speelplein op het Pocket Park, gelegen op de Wolvengracht, gaat deze week van start. 
Als de weersomstandigheden het toelaten, is het einde van de werken voorzien tegen half februari. Deze 
speeltuin, bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar, bestaat uit een combinatie van twee torens, verbonden 
aan een kruip-of klimstructuur – waarvan één van de torens aansluit op een glijbaan en een schommel met 
twee stoelen. Een bodem van groene rubberen tegels rond de speeltuin moet eventuele vallen opvangen.
De banken rond het nieuwe speelplein zullen het voor ouders mogelijk maken om zich te ontspannen terwijl 
hun kinderen genieten van het spelen. 

Ahmed El Ktibi: “Het creëren van nieuwe ontspanningsruimtes voor Brusselse gezinnen is een vraag die 
ik graag wil beantwoorden. Het speelplein van het Pocket Park heeft lang op zich laten wachten maar de 
werken zijn nu van start gegaan en ik verheug mij om er de eerste kinderen te zien genieten van de glijbaan 
en schommels”. 

Het Pocket Park is eind 2013 aangelegd, als gevolg van de samenwerking tussen Pascal Smet, toen Vlaams 
Minister van Brusselse Aangelegenheden, Els Ampe, Schepen van Openbare Werken van de Stad Brussel en 
Ahmed El Ktibi, Schepen van Groene ruimtes van de Stad Brussel.Het Pocket Park, gelegen op de hoek van de 
Wolvengracht en de Leopoldstraat, biedt een ruimte aan van 155m². De Vlaamse Gemeenschap, die eigenaar 
is van het terrein, heeft €46.000 vrijgemaakt voor de aanleg en inrichting van het speelplein. Het onderhoud 
van het speelplein zal verzorgd worden door de dienst van de Groene ruimtes van de Stad Brussel.

Els Ampe : “Het Pocket Park met speeltuin is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen 
Vlaanderen en Brussel. De Stad Brussel wil zeker ook in de toekomst nog dergelijke mooie projecten met de 
Vlaamse Gemeenschap realiseren”.

De Stad Brussel dankt Pascal Smet voor het voorbeeldige partnerschap dat in het kader van de aanleg van het 
Pocket Park ontstaan is en verheugd zich om de verfraaiing voort te zetten, samen met de nieuwe Vlaamse 
Minister van Brusselse Aangelegenheden, Sven Gatz.

“Ik juich het initiatief toe van collega’s Els Ampe, Ahmed El Ktibi en Pascal Smet om kinderen meer speelruimte 
te geven in de stad. Het Pocket Park, gelegen achter het Muntplein, is voor kinderen een toffe vluchtheuvel in 
een al attractieve omgeving, vlakbij de belevingsbibliotheek Muntpunt, De Munt en de winkelstraten. Kleine 
projecten als deze, maken het verschil in de stad,” zegt Minister Gatz.

De nieuwe speelstructuren zullen officieel toegankelijk zijn in de loop van de maand maart.
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