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Advies: Aanvraag twee nieuwe 
speelzones 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen  
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem, Wilrijk. 

 
De jeugdraad heeft als opdracht om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren bij het beleid 
van 
* kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
* tieners van 10 tot en met 14 jaar 
* jongeren van 15 tot en met 26 jaar 
* jeugdverenigingen met personen van 6 tot en met 30 jaar 
door zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen hun mening te laten geven, 
op basis waarvan een gefundeerd advies opgesteld wordt. 
 
De jeugdraad vult deze opdracht in volgens 4 stappen: 

1. De districtsjeugdraad beslist om wel of niet op de adviesvraag in te gaan. Dit doen de leden 
van de jeugdraad door na te gaan of de adviesvraag relevant is voor het belang van 
minstens 1 van de 4 bovengenoemde doelgroepen. 

2. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om de relevante doelgroepen te 
betrekken. 

3. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om het advies te schrijven. 
4. De districtsjeugdraad geeft een akkoord aan de jeugdconsulent voor het agenderen van het 

advies op het districtscollege en de districtsraad of op het college en de gemeenteraad. 
 

Advies voor: college 
 

Onderwerp van de adviesvraag: nieuwe speelzones 
 

Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 20/04/2016 
 

Adviestermijn: 6 weken 
Datum inleveren advies: 18/05/2016 
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Inleiding 
 
Er zijn twee speelterreinen waarbij we naar de laatste inspraakfase gaan. 
Dat betekent dus ook twee adviesvragen.  
 
 
Speelterrein Steytelinckpark 

 ligt in district Wilrijk 

 voor dit speelterrein zijn er verschillende inspraakfases geweest 
 
Speelterrein Fort van Merksem 

 ligt in district Merksem 

 interessant voor jeugdraad Merksem 

 Inspraakfase is afgelopen, de meningen van de 2019 bevraagde kinderen,  tieners, jongeren 
en volwassenen zijn verwerkt tot een inspraakdossier.  
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1. Gegevens adviesverloop 
 
In dit deel staat welke districtsjeugdraden betrokken waren en hoe het advies tot stand kwam. Zo 
wordt op een transparante manier kenbaar gemaakt hoe het advies tot stand kwam, wie er aan heeft 
meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening hebben gegeven. 
 
De nieuwe jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden. 
De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden door de jeugdconsulenten.  

 De stedelijke jeugddienst deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over 
de wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

1.1 Wie geeft advies? 
 
Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vonden de tijd om en advies te geven: 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 De districtsjeugdraad Merksem  
 
 

Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen: 

 De districtsjeugdraad Antwerpen 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 districtsjeugdraad Borgerhout  

 De districtsjeugdraad Deurne 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 Districtsjeugdraad Hoboken  

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 

1.2 Hoe namen jullie de beslissing om in te gaan de adviesvraag? 
 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 21 april 2016. 

De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies opgemaakt.” 

 De districtsjeugdraad Merksem 
o “Bespraken de adviesvraag tijdens de bijeenkomst van donderdag 21 april 2013. De 

voorstellen werden besproken en zo werd er een advies opgemaakt.” 
 
 
 
 

1.3 Wie hebben jullie betrokken bij de opmaak van het advies? 
 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

o “De leden van de jeugdraad via een bevraging tijdens de jeugdraad.” 

 De districtsjeugdraad Merksem 
o “De jeugdraadsleden die op de vergadering aanwezig waren.” 
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2. Gegevens van de adviesgevers 
 
In totaal werkten 33 personen van 17 tot en met 29 jaar mee aan dit advies. 
 

2.1 Geslacht 
In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

geslacht aantal  

meisje 4 

jongen 8 

onbekend 
 totaal 1 

 

2.2 Leeftijd 
 
In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend 3  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17 1  

18 3  

19   

20   

21 3  

22   

23   

24 1  

25   
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2.3 Woonplaats 
Deze tabel bevat de woonplaatsen van de adviesgevers. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 
 

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen   

*Antwerpen 2000   

*Antwerpen 2018   

*Antwerpen 2020   

*Antwerpen 2030   

*Antwerpen 2050   

*Antwerpen 2060   

Berchem 2600   

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 9  

Borgerhout 2140   

Deurne 2100   

Ekeren 2180   

Hoboken 2660   

Merksem 2170 3  

Wilrijk 2610   

een andere gemeente: 2640   

een andere gemeente: 2650   

een andere gemeente: 2500   

totaal 12 
  

 
 

  

26 1  

27   

28   

29   

30   

totaal 12 
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3. Aard van het advies 
 

3.1 Type advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad kan kiezen uit volgende mogelijkheden: 

 Een negatief advies 

 Een positief advies met voorwaarden 

 Een positief advies 

 Een SWOT advies 
o Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met 

sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen. 
 
 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft een positief advies. 

 De districtsjeugdraad Merksem geeft een positief advies. 
 

Conclusie: de jeugdraad geeft voor deze adviesvraag een positief advies. 
 

 


