Aanvraagformulier speelstraat Wortegem-Petegem
Straatnaam:
……………………………………………….…………………………………………………………..
Deelgemeente:
..……………………………………………..………………………………..………………………
Datum: …../…../……….
Welke speeluren (het kan tussen 10u en 20u):
……………………………………………………………………
De speelstraat wordt ingericht in:
□ de volledige straat
□

een deel van de straat, nl. tussen de volgende kruispunten/huisnummers:
…………………………………………………………………………………………………………

Gegevens speelstraatverantwoordelijken (minimaal 2 personen):
De speelstraatverantwoordelijken zorgen voor het plaatsen en weghalen van de
afsluithekken. Zij houden toezicht op de speelstraat. Zij zijn een aanspreekpunt
voor de buurt maar zij zijn niet verantwoordelijk voor spelende kinderen; de
ouders blijven verantwoordelijk.
Naam en
voornaam

Adres

Tel. of gsm

Leeftijd

E-mailadres

1
2
Om de beoordeling van de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om de
onderstaande checklist in te vullen:
 De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn).
 De snelheid in de straat is nu beperkt tot maximum 50 km/u.
 De straat heeft een overheersend woonkarakter.
Ondergetekende bevestigt op eer dat de inlichtingen vermeld in deze aanvraag waar en volledig zijn.
□

Ik heb het reglement betreffende speelstraten gelezen

Datum:………………………………………
Handtekening:

Handtekening:

Naam verantwoordelijke speelstraat:

Naam verantwoordelijke speelstraat:

……………………………………………

……………………………………………….

Formulier terug te sturen naar:
Jeugddienst Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
jeugddienst@wortegem-petegem.be
Voor meer informatie kan u terecht op het nummer: 056 68 81 14

Bewonersenquête speelstraat
Beste buurtbewoner,

Deze straat kan een speelstraat worden voor één dag. Omdat we het belangrijk
vinden dat de bewoners achter dit initiatief staan, laten we deze enquête rondgaan.
Om een speelstraat te mogen inrichten, moet 75% van de inwoners van de betrokken
wijk of straat akkoord gaan.
Wat is een speelstraat WEL?
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een
hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de
vermelding 'speelstraat' en de uren van de speelstraat
Om in aanmerking te komen moet de straat een snelheidsbeperking hebben van 50 km/u of lager.
Daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of
openbaar vervoer.
Op de momenten dat een straat een speelstraat is, kunnen kinderen en jongeren vrij op de straat
spelen en mag er ook speelinfrastructuur worden geplaatst.
De straat moet echter toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een
garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en mogen
de spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.
De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners
met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich
ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Vanuit de gemeente wordt er
materiaal ter beschikking gesteld.
Hoewel een speelstraat onmiddellijk het beeld oproept van spelende kinderen richt het initiatief zich tot
de volledige buurt. De gebruikers van de speelstraat zijn dus meer dan kinderen alleen. Aan een
speelstraat kan bv. ook een straatfeest gekoppeld worden voor alle buurtbewoners (mits het vervullen
van de nodige formaliteiten).

Wat is een speelstraat NIET?
Een speelstraat is geen opvang! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De
verantwoordelijken van de speelstraat zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de nadars en de
speelkoffer maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen.
Er is geen toezicht vanuit de gemeente nog vanuit de verantwoordelijken van de speelstraat. Het
inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.
Er wordt geen animatie voorzien in de straat vanuit de gemeente. Er is, via de uitleendienst,
(spel)materiaal ter beschikking zodat de kinderen vrij kunnen spelen op straat. Indien wenselijk
kunnen de bewoners zelf animatie voorzien

Praktische gegevens over de speelstraat
Straatnaam: ……………………………………………….……………………………………………………

Deelgemeente:
..……………………………………………..………………………………..……………………
Datum: …../…../……….

Welke speeluren (het kan tussen 10u en 20u):
……………………………………………………………………

De speelstraat wordt ingericht in:
□

de volledige straat

□

een deel van de straat, nl. tussen de volgende kruispunten/huisnummers:
………………………………………………………………………………………………

Gegevens peters/meters (minimaal 2 personen):
De peters en meters zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken.
Zij houden toezicht op de speelstraat. Zij zijn een aanspreekpunt voor de buurt
maar zij zijn niet verantwoordelijk voor spelende kinderen; de ouders blijven
verantwoordelijk

Naam en
voornaam

Adres

Tel. of gsm

1
2

Formulier terug te sturen naar:
Jeugddienst Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35
9790 Wortegem-Petegem
jeugddienst@wortegem-petegem.be
Voor meer informatie kan u terecht op het nummer: 056 68 81 14

Leeftijd

E-mailadres

Naam

Huisnummer Aantal gezinsleden
Kinderen (K) en Volwassenen
(V)

Handtekening
voor akkoord

Naam

Huisnummer Aantal gezinsleden
Kinderen (K) en Volwassenen
(V)

Handtekening
voor niet-akkoord

