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Roeselare telt 76 speelpleinen en andere originele speelplekken. 
Genoeg dus om elk weekend ergens anders op ontdekking te gaan. In dit 
praktische boekje vind je alle speellocaties per gebied. Per locatie vind je 

ook een handig overzicht van alle speelmogelijkheden: 
schommelen, glijden, klimmen, skaten,…

We wensen je veel speelplezier!

Om de veiligheid voor iedereen te garanderen, vragen we je om wel 
rekening te houden met de geldende coronamaatregelen.



Voetbal

Klimmen

Basketbal

Fitness

Kabelbaan

Tennis

Evenwicht Avontuurlijk 

Speelhuisje

Petanque

Ping Pong

Skaten

Boomhut

Speelboom

Zitbank

Blote voetenpad

Schommel Zandbak

Fietstrapper

Veerwip

Glijbaan

Wipplank

Draaitoestel

LEGENDE Centrum      07 
Beveren      11
Godelieve      17
Krottegem     21
De Tasche     25
Schiervelde     27
Rodenbachkwartier     29  
Meiboom      31
Sint-Jozef     33
Rumbeke      37
Zilverberg     41
Oekene      43
Beitem      45
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SPELEN IN DE STAD - BEIRE MOBIELE SPEELPRIKKELS SPELEN IN DE STAD - BEIRE MOBIELE SPEELPRIKKELS 
Naast de speelpleinen zijn er nog heel wat andere speelprikkels te ontdekken. 

PANNASOCCER: 
de twee pannasoccers reizen rond vanaf april tot oktober. 
Ze blijven telkens twee weken op een locatie staan. 

SPEELCONTAINERS: 
van juni tot en met september reizen 4 themacontainers vol met spelmateriaal rond in de 
stad. Een container blijft telkens 3 weken staan in een bepaalde wijk.

ZOMERSPEELPLAATS: 
van juli tot eind september kunnen kinderen zich uitleven op het tijdelijke speelplein dat 
ingericht wordt op het Stationsplein. De Zomerspeelplaats biedt fun en plezier voor jong en 
oud en is een fijne ontmoetingsplaats!

Alle informatie, data en locaties kun je terugvinden op onze 
website: www.jeugd.roeselare.be > Spelen in de stadwww.jeugd.roeselare.be > Spelen in de stad
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1788
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen in verband met speelpleinen? 
Je kan hiervoor terecht bij het centrale meldpunt 1788 via mail, telefoon, 

WhatsApp of het invulformulier op de website. 

Tijdens de openingsuren: 

Gratis bellen naar het nummer 1788

Online via www.1788.be

E-mailen naar 1788@roeselare.be

Via WhatsApp op het nummer 0499 92 1788 
(niet om te bellen/sms’en)




