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Het nieuwe speelpleintje aan de Koolstraat zal ingehuldigd
worden op woensdag 6 mei om 14u
Sinds enkele dagen is er aan de Koolstraat een nieuw mini-speelpleintje voor de ‘kids’ van 1 tot 12 jaar. Er zijn
twee grote speeltuigen waarvan eentje van het type ‘combi’ specifiek voor kinderen van 1 tot 6 jaar is en de
andere met klimmogelijkheden voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Aangevuld met enkele zitbanken is dit speeltuintje een ideaal plekje om even te verpozen in de schaduw van
de drukke commerciële Nieuwstraat. Schepen Ahmed El Ktibi wil zo het drukke van de stad en kleine rustige
plekjes met elkaar afwisselen: “ Het aanbrengen van kleine ruimten ter ontspanning van ‘jonge’ Brusselse
gezinnen is beantwoorden aan een noodzaak. Dit speeltuintje aan de Koolstraat is tevens gecreëerd voor zeer
jonge kinderen want men kan er al spelen vanaf 1 jaar. Met genoegen zullen we de kleine ukjes zien genieten
van de verschillende speeltuigen.”
Schepen Els Ampe : “Het implementeren in Brussel van “mini-speelpleintjes” op plekken waar men het a
priori niet verwacht, is een echte meerwaarde voor de vele (jonge) gezinnen die in de buurt wonen. Dit nieuw
speeltuintje aan de Koolstraat , in het hartje Nieuwstraat, een van de meest bruisende commerciële straten
van Brussel waar, tussen het shoppen door, de ‘ketjes’ zich op een veilige manier kunnen amuseren terwijl
de ouders genieten wat rust op een van de nieuwe banken of op een terrasje aan de overzijde. Het pleintje
bevindt zich ook in een voetgangerszone die vanaf 29 juni zal uitgebreid worden tot een van de grootste van
Europa.”
De nieuwe speeltuigen zullen officieel toegankelijk zijn op woensdag 6 mei om 14u.
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