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doeltjes worden vervangen 
door doel/basket combinaties

VAN TUIN TOT TAFEL
Eetbare tuintjes van en voor 
de buurt: zaaien, onderhouden, 
oogsten, eten en educatie

SPINOZAPARK
Een modern en openbaar toegankelijk stadspark 
in het centrum van Lombardijen

 

SPELEN IN DE KERN
Compleet spelaanbod voor 
de jongste kinderen in 
het hart van de speeltuin

                              SCHOOLSPORTZONE
Rondbaan van 100 m en vrije speelruimte voor sport, 
spel, picknicks, voorstellingen, bootcamp, etc.

ONTMOETINGSPLEIN
Ruimte voor jong en oud voor ontmoeting, toezicht, 
beweging, spelletjes en tijdelijk spelaanbod

KRAJICEK-VELDEN
Diverse sporten onder begeleiding 
van buurtsportverenigingen en 
buurtcoaches 

BUURTWERKPLAATS
Duurzaam paviljoen met opslagruimte en overdekte 
werkplaats, geschikt voor onderhoudswerkzaamheden 
door vrijwilligers en re-integratie

AVONTUURLIJK SPELEN
Avontuurlijk spelaanbod en spelaanleiding in 
de Agroene rand van de speeltuin laat de kinderen 
ongemerkt bewegen en gaat obesitas tegen

TOEGANKELIJKHEID
Diverse voorzieningen speciaal voor mindervaliden 

geïntegreerd in de speeltuin en met een goede 
toegankelijkheid vanaf het plein

 

SENIOREN
Prettige ontmoetings- en 

bewegingsruimte voor de ouderen 
in een rustige hoek van de speeltuin

SPEELTUIN PASCAL
BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST
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BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST
Een attractief wijkgebouw, bij voorkeur twee keer zo groot als 
de huidige kantine, als ontmoetingsplaats voor de buurt, met 
lichte horeca, cursusaanbod (computer), activiteiten (bridge, 
knutselen) en een werkplek voor jonge ouders (wifi)


