
 16 maart 2019, 13:30 (CET)

Admiraaldreef wordt elke zaterdag
'jeugdwerkstraat'

Naar analogie met de schoolstraten maken de Stad Gent en de gemeente

Destelbergen een 'jeugdwerkstraat' van de Admiraaldreef. Elke zaterdag zal de

straat autovrij gemaakt worden bij de aanvang en aan het einde van de activiteit

van de lokale jeugdbeweging KSA Sint-Lieven Jongens.

De jeugdbeweging was zelf vragende partij om de straat tijdelijk verkeersvrij te maken. De Stad

Gent en de gemeente Destelbergen gingen aan de slag, en in samenspraak met de buren werd

beslist om de jeugdwerkstraat in te voeren.

De Admiraaldreef zal de tweede 'geknipt voor jeugdwerk'-straat worden in Vlaanderen en zal de

verkeersleefbaarheid voor de leden van de jeugdbewegingen sterk verbeteren.
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'Geknipt voor jeugdwerk' is een project om straten waar jeugdbewegingen gevestigd zijn tijdelijk

autovrij te maken voor en na de activiteit van de jeugdvereniging.

Praktisch

Voor de Admiraaldreef betekent dat concreet dat de straat niet toegankelijk is voor doorgaand

autoverkeer, elke zaterdag van 13.30 tot 14 uur en van 17.15 tot 17.45 uur.

De straat blijft uiteraard wel toegankelijk voor buurtbewoners en hulpdiensten. De knippen

worden aangeduid met een mobiel dranghek en bijpassend bord. Bij de hekken zullen er steeds

leiders van de KSA'ers aanwezig zijn die door politie opgeleid werden tot gemachtigd opzichter.

'Een jeugdbeweging trekt heel wat jonge weggebruikers aan. Dankzij deze
kleine ingreep kunnen we hun verkeersveiligheid fel verbeteren. De KSA Sint-
Lieven Jongens vroeg zelf om maatregelen en we gaan hier met veel plezier
op in.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Stad Gent

'Dankzij de jeugdwerkstraat zal de verkeersveiligheid in de Admiraaldreef er
sterk op vooruitgaan, fietsen en te voet gaan worden aantrekkelijker. Ook de
bewoners halen er voordeel uit: zij zullen geen overlast meer ondervinden van
parkerende ouders die hun kinderen naar de jeugdbeweging brengen. Het is
dus een win-winsituatie.'
— Michaël Vercruyssen, schepen van Mobiliteit Destelbergen

'We zijn benieuwd naar de resultaten en de reacties. Als de evaluatie positief
is, bekijken we of we ook voor andere jeugdbewegingen in Destelbergen en
Heusden een jeugdwerkstraat kunnen opstarten.'
— Eva Rombaut, schepen van Jeugd Destelbergen

Contact

Jeroen Paeleman, ondersteuner jeugdwerk Jeugddienst Stad Gent, gsm 0473 81 66 48, e-mail

jeroen.paeleman@stad.gent

Michaël Vercruyssen, schepen van Mobiliteit Destelbergen, gsm 0485 62 81 21 (niet voor

publicatie)

Eva Rombaut, schepen van Jeugd Destelbergen, gsm 0473 30 06 63 (niet voor publicatie)

mailto:jeroen.paeleman@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Bevoegd

Bevoegd voor de gemeente Destelbergen

Eva Rombaut, schepen van Jeugd Destelbergen

Michaël Vercruyssen, schepen van Mobiliteit Destelbergen

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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