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Advies:  
Aanvraag 2 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 van 28 augustus 2015 en gemeenteraad 21 september 2015 stad Antwerpen 
 

Onderwerp van de adviesvraag: inhoudelijke wijzigingen politiecodex 
 

Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 17 september 2015 
 

Adviestermijn: 6 weken 
Data inleveren advies bij  roel.camps@stad.antwerpen.be : vrijdag 9 oktober 2015 om 09:00 uur 
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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. 
Daarom nam elke districtsjeugdraad apart een beslissing om in te gaan op de adviesvraag.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden door de jeugdconsulenten.  

 Een jeugdconsulent deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over de 
wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

1.1 Wie geeft advies? 
 
Volgende districtsjeugdraad vond 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 Berchem 
 
 
Volgende districtsjeugdraden gaven geen antwoord of ze de adviesvraag al dan niet relevant vonden 
voor het belang van kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en gaven geen advies. 

 De districtsjeugdraad Antwerpen 

 De districtsjeugdraad Borgerhout 

 De districtsjeugdraad Deurne 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Merksem 

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 
De reden waarom er geen antwoord van deze jeugdraden is vermoedelijk omdat deze in periode de 
jeugdverenigingen nog in opstartfase zijn van het nieuwe schooljaar. 
 

1.1 Hoe verliep het adviesproces? 
 
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 17 september 

2015. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt. 

 

1.2 Wie hebben jullie betrokken/bevraagd bij dit advies?  
 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o De leden van de jeugdraad 

 

1.3 Hoe hebben jullie de relevantie doelgroepen betrokken? 
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 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o Via een bevraging tijdens de jeugdraad 

 

2 Gegevens van de adviesgevers 
 

2.1 Geslacht 
 
 

geslacht aantal  

meisje 3 

jongen 6 

onbekend 
 totaal 9 

 

2.2 Leeftijd 
 
 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17 1  

18 2  

19   

20 1  

21 1  

22   

23 1  
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2.3 Woonplaats 
 
 

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   

Wilrijk 2610   

een andere gemeente   

onbekend   

totaal 
   

 

2.4 Wat is de inhoudelijke vorm van het advies?  
  
In de vorm van een SWOT-analyse gaf de districtsjeugdraad advies. 
 
 

2.5 Type advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag: 
 

 een positief advies 

24 1  

25 2  

26   

27   

28   

29   

30   

totaal 9 
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3. Invultabellen per wijziging 
 

Nieuwe speelzone in het Nachtegaelepark 

Er komt een nieuwe extra speelzone in het Nachtegaelenpark. Het gaat over de uitbreiding van het 
huidige speelterrein door de toevoeging van een speelbos. Wat vinden jullie als jeugdraad hier 
van? 
 

Meer info zie bijhorende documenten: 

 aanvraag Nachtegaelenpark 

 inspraakdossier Nachtegaelenpark 

 besluit speelzones 
 
De jeugddienst organiseerde hierover al een inspraaktraject om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen, tieners, en jongeren (en ook volwassenen) hun mening konden geven. 247 
personen gaven al hun mening. De jongste bevraagde was 3 en de oudste was 76 jaar.  
Check dus zeker het inspraakdossier voor hun meningen. 
 

De jeugdraad heeft hierover wel een 
mening.  
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Zeer goed dat er weer een speelterrein bijkomt. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

 / 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 / 

Bedreiging 

 / 

Opmerkingen 

 / 

 Kansen 

 / 

 

Nieuwe speelzone in Berendrecht 

Er komt een nieuwe extra speelzone aan de Zandweg in Berendrecht. Het gaat over een volledig 
nieuw speelterrein. Wat vinden jullie als jeugdraad hier van? 

Meer info zie bijhorende documenten. 

 aanvraag Zandweg 

 inspraakdossier Vossestaartstraat-Zandweg 

 besluit speelzones 
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De jeugddienst organiseerde hierover al een inspraaktraject om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen, tieners, en jongeren (en ook volwassenen) hun mening konden geven. 111 
personen gaven hun mening. De jongste bevraagde was 6 en de oudste was 42 jaar.  
Check dus zeker het inspraakdossier voor hun meningen. 
 

De jeugdraad heeft hierover wel een 
mening.  

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

 Zeer goed dat er weer een speelterrein bijkomt. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 

 / 

Vragen aan college/gemeenteraad 

 / 

Bedreiging 

 / 

Opmerkingen 

 Oppassen voor processierupsen 

 Duidelijk aangeven dat je er mag spelen d.m.v. 
signalisatie. 

 Kansen 

 / 

 

 


