Tips voor speelstraten?
In een speelstraat beleef je gegarandeerd veel plezier. Hier vind je enkele redenen om een speelstraat te
organiseren:


kinderen kunnen op straat spelen



buiten spelen is gezond



kinderen kunnen samen spelen en hun speelgoed delen



kinderen kunnen er veilig leren fietsen en vaardigheden oefenen op straat



kinderen kunnen dicht bij huis spelen



bewoners leren elkaar (beter) kennen



ontmoeting voor jong en oud

Tips voor speelstraten:

















Begin tijdig aan het project. Wacht niet tot het allerlaatste moment om je aanvraag in te dienen.
Langs gaan bij alle buurtbewoners met de bewonersenquête vraagt meer tijd dan je zou denken.
Vergeet je speelstraatmateriaal niet aan te vragen bij de jeugddienst.
Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners en kinderen kan je op voorhand informeren via een
brief (een poster aan het vensterraam kan ook).Informeer niet enkel de bewoners van de
speelstraat, maar ook van de omliggende straten. Je kan de speelstraat officieel en feestelijk
openen en bewoners en kinderen daarbij uitnodigen. Een drankje en hapje kan het geheel wat
aangenamer maken. Bewoners leggen zo ook vlugger contact met elkaar. Maak ook gebruik van
bestaande kanalen zoals De Streekkrant, de website van Wortegem-Petegem, de regionale pers,
facebook,…
Een straat is niet altijd een speelstraat. Speelstraaturen zijn vaste uren. Je kan ze niet
telkens weer gaan wijzigen. Je bepaalt deze uren in overleg met de bewoners van je straat. Het
gemeentebestuur legt ze uiteindelijk vast. Bij regenweer raden we je aan om geen hekken te
plaatsen. Je straat afsluiten als er geen kinderen (kunnen) spelen omwille van de regen kan door
straatbewoners slecht worden onthaald…
Zorg ervoor dat je een 2-tal bewoners hebt die (speel)straatverantwoordelijke willen zijn. Zij
kunnen de organisatie coördineren en contacten onderhouden met de gemeente en
buurtbewoners. Zij mogen de hekken en borden plaatsen en weer weghalen
Je kan heel de straat tot speelstraat maken of een deel ervan. Woon je bijvoorbeeld in een lange
straat, dan kan je misschien beter een deel afsluiten in plaats van heel de straat. Dat is ook
gemakkelijker om een oogje in het zeil te houden.
Je kan best afspreken dat de speelstraatverantwoordelijken (of bewoners die zich geroepen
voelen) via een beurtrolsysteem toezicht houden. Elke ouder blijft wel verantwoordelijk voor zijn
eigen kind. De speelstraat is dus geen kinderopvang.
De bedoeling van een speelstraat is om kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Als je wil
kan je uiteraard ook activiteiten organiseren. Voor ideetjes en spelmateriaal kan je informeren bij
de Jeugddienst. Spreek vooraf duidelijk af welke spelen toegelaten zijn en welke niet. Voetballen
en luide muziek kunnen bijvoorbeeld voor overlast zorgen.
Door een speelstraat leren bewoners elkaar beter kennen. Ook voor hen kan je activiteiten
opzetten tijdens of na een speelstraat. Koffie en koekjes kunnen wonderen doen.
Kinderen kunnen veilig op straat spelen, maar na de uren is de straat weer een gewone
openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk de kinderen daar op
attent te maken, bijvoorbeeld door de speelstraat officieel weer te beëindigen. Ouders spelen hier
een belangrijke rol.
Als bewoner van de speelstraat moet je incalculeren dat ook kinderen uit nabijgelegen straten
kunnen geïnteresseerd zijn.
Als iemand al lang op voorhand plande om te verhuizen of iemand wil een herstelling laten
uitvoeren aan zijn huis en het kan moeilijk anders dan op de dag van de speelstraat, dat moet dit
kunnen. Het normale leven mag niet geboycot worden door een speelstraat.

Vragen? Opmerkingen? Aanvullingen? Eén adres: Jeugddienst Wortegem-Petegem, Waregemseweg
35 in Wortegem-Petegem. Tel. 056 68 81 14 of jeugddienst@wortegem-petegem.be

