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Inhuldiging vernieuwde Doltotuin in Bloemenhofwijk.
In Brussel opent het vernieuwde Doltopark vandaag officieel de deuren. Het parkje aan de
Washuisstraat 15 is in het kader van het wijkcontract Bloemenhof geherwaardeerd, opengesteld voor
het publiek, en voorzien van nieuwe speeltuigen. Om 14u30 zullen Burgemeester Yvan Mayeur en
Schepenen Ans Persoons, Faouzia Hariche en Ahmed El Ktibi het park feestelijk voor geopend
verklaren. Randanimatie wordt voorzien door Het Huis van het Jonge Kind en het Jongerencentrum
van Bravvo.
“De tuin en de speeltuin hebben dankzij het duurzaam wijkcontract een hele metamorfose ondergaan.
Daar waar de ruimte vroeger aanzien werd als privétuin is er in deze drukbevolkte wijk een voor
iedereen toegankelijke groene oase ontstaan met een mooie speeltuin. Dit betekent een echte
verademing voor iedereen die in de wijk woont,” zegt schepen van Wijkcontracten Ans Persoons.
Het plein dat vroeger één grote heuvel met een basketbalveld was, heeft nu een uitgesproken familiaal
karakter. Het basketbalveld is gebleven maar er zijn twee nieuwe speeltuigen, waaronder een houten
avonturenparcours voor kinderen. Ook zijn er nieuwe aanplantingen en banken om op te rusten.
‘Ik ben verheugd met de herinrichting van deze groene ruimte voor jong en oud midden in het hart van
Brussel. Deze familiale ruimte, die gevestigd in een historische wijk van de stad, zal de samenhorigheid
van de bewoners versterken’, zegt Burgemeester Yvan Mayeur.
Met de bouw van een speeltuin werd ook aandacht besteed aan de allerkleinsten. Kinderen en jongeren
die vaak dicht op elkaar in kleine appartementen wonen krijgen de kans om zich in het nieuwe park en
speeltuin uit te leven. Bovendien bevindt er zich vlakbij ook een Huis van het Kind en een jeugdhuis.
‘Huizen van het Kind en jeugdhuizen zijn plaatsen van ontdekking, ontmoeting, maar ook van
ontwikkeling en ontspanning. Het zijn plaatsen waar kinderen en jongeren avonturen kunnen beleven
en zich ontplooien’, aldus Faouzia Hariche, schepen van Jeugd.
Ook schepen van Groene Ruimten Ahmed El Ktibi is erg tevreden. ‘Dit project past perfect in de
gedachte van de Franse kinderarts Françoise Dolto naar wie het park genoemd is: ‘Ik denk dat jongeren
veel meer daden verwachten dan woorden…’ Ik ben verheugd met deze nieuwe speeltuin die
toegankelijk is voor iedereen. Dat is onze bescheiden bijdrage aan de ontwikkeling van onze kinderen.’
Om 14u30 wordt het park feestelijk ingehuldigd door Burgemeester Mayeur en Schepenen Ans
Persoons, Faouzia Hariche en Ahmed El Ktibi. In de marge wordt kinderanimatie voorzien door het Huis
van het Kind en het jongerencentrum beheerd door Bravvo. Het park is vanaf nu vrij toegankelijk van
maandag tot zaterdag van 12 uur tot 18 uur. In de zomer blijft het park een uur later open.
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