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Jeugdinspraak Deurne
Adviesvraag i.v.m. de aanleg van een Tuinstraat in de Jan Olieslagersstraat..

In Deurne is geen jeugdraad. Inspraak wordt georganiseerd door bevragingen te organiseren bij kinderen
of jongeren. Rond de aanleg van de Tuinstraat werd geen aparte bevraging georganiseerd. In 2017 en
2018 organiseerde het district Deurne een groot speelruimteonderzoek. Dit onderzoek resulteerde in een
speelweefselplan voor Deurne Oost. Bij de opmaak van dit speelweefselplan waren 700 kinderen
betrokken. Op deze manier werden heel wat meningen verzameld.
Dit advies is gebaseerd op de bevindingen uit het speelweefselonderzoek. In dit onderzoek geven
kinderen een mening over de openbare ruimte in hun buurt en het district.
Advies:
Het is belangrijk dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in hun buurt.
Een kindvriendelijke woonstraat heeft volgende eigenschappen:
- Maximale veilige ruimte voor voetgangers en fietsers
- Indien gemotoriseerd verkeer: zo laag mogelijke frequentie
- Zo laag mogelijk snelheidsregime voor gemotoriseerd verkeer (max. 30 km/u, liefst 20 km/u, ook voor
elektrische fietsen).
- Een weginrichting die dit snelheidsregime afdwingt is noodzakelijk. Strenge handhaving indien dit niet het
geval is.
- Parkeren concentreren en clusteren langs de ontsluitingsstraten zodat de buurten zo veel mogelijk
autoluw blijven.
Op de vraag wat kinderen graag in hun buurt willen kregen we volgende antwoorden:
- Vooral speelelementen
- Ruimte voor voetbal, met kleine goaltjes
- Meer groenelementen, in het bijzonder: meer bomen of bloemen
- Banken
Naast het ruimtelijke blijkt er ook veel interesse in buurtactiviteiten voor kinderen op de pleintjes.
Verschillende types activiteiten (zowel sport, cultuur als groen) kunnen op belangstellingen rekenen.
Een aantal van deze elementen is terug te vinden in het concept voor de Tuinstraat.
Hierbij wordt gestreefd naar een groen woonerf met meer groenelementen en er is een streven naar een
zo laag mogelijk snelheidsregime (snelheid 20 km per uur).
De aanleg van een Tuinstraat is een positieve ingreep en kan van deze straat ook een kindvriendelijke
straat maken.
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