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HEUSDEN

Bewoners van de Welling
straat nemen een advocaat
onder de arm en stellen de
gemeente in gebreke voor bu
renhinder. Doorn in het oog:
de pas aangelegde kassei
strook. In een door 150 buren
ondertekende petitie eisen
de inwoners ook de invoering
van zone 30 en een verbod op
zwaar verkeer in hun straat.
Op een infovergadering in het
dienstencentrum van Heusden
werden de plannen voor de ver
dere afwerking van het derde
deel van de collectorwerken in de
Wellingstraat uiteengezet. De
werken van de derde fase liggen
al de hele winter stil door het fail
lissement van de aannemer en
zullen pas begin mei worden her
vat. Op aandringen van de bewo
ners wordt dit deel van het traject
gedeeltelijk anders ingevuld. Er
komen onder meer twee ver
keersplateaus en drie drempels
om de snelheid van het door
gaand verkeer af te remmen. De
smalle en lawaaierige kassei
strook wordt vervangen door as
falt.

Ingebrekestelling
Via een ingebrekestelling willen
de buurtbewoners nu ook de
slecht aangelegde kasseien zien
verdwijnen in het eerste en het
tweede deel van de Wellingstraat.
Schepen Rose Leirens (Open
VLD) beloofde de petitie mee te
nemen in de verdere beslissingen
over de straat. “Midden februari
roepen we de mobiliteitscom
missie samen. Die geeft advies
aan het college, en met hun be
slissing komen we dan naar jullie
terug”, zei ze. (ghl)

Populaire tentoonstelling over seks en relaties helemaal vernieuwd

‘Glazen Straatje’ op kindermaat
GENT

Een stalen kunstpenis,
uitleg over seks voor men
sen met een beperking en
een vlaggensysteem voor
seksueel grensoverschrij
dend gedrag. Dat en nog
veel meer is veranderd
aan de permanente ten
toonstelling over seksua
liteit in het huis van Kina.
Al 100.000 leerlingen
kwamen kijken.

SANDER LUYTEN

Een Glazen Straatje op kinder
maat. Niet met hokjes met daar
in een prostituee, maar met
hokjes waarin op een innovatie
ve en interactieve manier seks
en relaties aan bod komen. Dat
doen de permanente tentoon
stellingen ’k Zag Twee Beren en
Goede Minnaars sinds 2003 in
de Wereld van Kina, het voor
malige Schoolmuseum op het
SintPietersplein.

Vlaggen
De expo’s hebben succes, want
vrijdag kwam de honderddui
zendste leerling kijken: Julie
Geng (13) uit Laken. “Ik vind
het zeer leerrijk, maar ik heb
nog geen vriendje. De praktijk is
voor later”, zei ze wijs.
Omdat relaties en seksualiteit
actueel zijn, besliste de Stad
Gent om beide tentoonstellin
gen te vernieuwen. Onder meer
de filmzaal is aangepast, de hou
ten en versleten kunstpenis is
vervangen door een stalen
exemplaar, er zijn nieuwe hok
jes bijgekomen en de hokjes ko
men niet meer samen in een
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Een straatje met hokjes boordevol informatie over seksualiteit en relaties.

punt, waardoor mensen in een
rolstoel gemakkelijker kunnen
komen kijken. “Het is een soort
Glazen Straatje geworden”, zegt
Sensoa, het Vlaamse expertise
centrum voor seksuele gezond
heid. Dat ontwikkelde een vlag
gensysteem voor grensover
schrijdend gedrag. “Leerlingen
leren zo seksueel getinte situa
ties in te schatten”, zegt Sensoa.
“Naargelang een situatie gepast
of grensoverschrijdend is, ge
ven ze die een groene, gele, rode
of zwarte vlag.”

Ondeugende gummibeertjes
Schepen van Onderwijs Elke
Decruynaere (Groen) bena
drukte tijdens de heropening
het belang van een goede seksu
ele opvoeding en van de ten
toonstelling. “Veel jongeren zit
ten met vragen over seks en re
laties. Voor leerkrachten is het
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Julie Geng (13) uit Laken was vrijdag de honderdduizendste bezoeker.

niet altijd eenvoudig om die
thema’s aan te kaarten. Deze
tentoonstelling helpt daarbij.”
Tot slot nog een paar nieuwig
heden: het grote condoom werd
afgebroken en vervangen door
een kijkkast en twee nieuwe pa
nelen, de voelwand voor kleu

ters werd vernieuwd en er is
een nieuwe kijkdoos rond mas
turbatie. Onder de luikjes van
een infobord doen gummibeer
tjes ondeugende dingen.
INFO
www.dewereldvankina.be
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HOERA,
DE BABYSPECIAL
IS ER WEER!
Ontdek de baby’s uit jouw regio die geboren
werden in 2015 in onze unieke fotobijlage,
gratis bij De Gentenaar op woensdag 3
februari. Een niet te missen hebbeding voor
alle trotse ouders, grootouders, meters en
peters!

www.gentenaar.be/babyspecial

