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Aanvraagformulier voor de  
inrichting van een speelstraat  

 

1. Voorwaarden 

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

1. De straat maakt deel uit van het netwerk auto wijk van het plan Good Move. 
2. Het betreft een straat waar de woonfunctie overheerst (weinig/geen handelszaken in de 

straat). 
3. De straat mag niet bediend worden door het openbaar vervoer. 
4. De omliggende straten blijven bereikbaar tijdens de sluiting van de speelstraat. 

De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Een normale 
doorstroming van het verkeer rond de speelstraat moet mogelijk zijn. 
Een straat moet niet noodzakelijk volledig worden afgesloten, er kan ook een deel van de 
straat als speelstraat worden gebruikt, bijvoorbeeld als het gaat om lange straten of straten 
met veel kruispunten. 

5. Minstens drie bewoners, hierna “peter/meter” genoemd, stellen zich verantwoordelijk voor 
de speelstraat.  
Minstens drie peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen waarvoor de aanvraag 
wordt ingediend, moeten zich vrijwillig engageren voor de organisatie van deze straat en zullen 
verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de straat tijdens de uren waarop ze 
voorbehouden is als speelstraat. De peters en meters plaatsen de hekken, houden toezicht 
tijdens de speelstraaturen en zijn de contactpersonen voor de bewoners en de 
gemeentediensten. 

 

2. Procedure 
1. Aanvraag 

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar: 
Per email: mobiliteit@vorst.brussels of per brief aan de Gemeente Vorst – Dienst Mobiliteit – 
Pastoorstraat 2 – 1190 Brussel 
 
Het document moet bij het gemeentebestuur zijn:  
- Ten laatste op 1 juli 2020 voor de speelstraten die in juli zullen plaats vinden 
- Ten laatste op 15 juli 2020 voor de speelstraten die in augustus zullen plaats vinden 
 

2. Communiceren aan de buurtbewoners 
De peters/meters moeten de bewoners van de straat op de hoogte brengen dat ze een 
aanvraag voor de inrichting van een speelstraat indienen. Ze zijn verantwoordelijk voor de 
verdeling van een brief aan alle bewoners waar de speelstraat aangevraagd wordt. Er is een 
standaardmodel van brief beschikbaar op de website van de gemeente Vorst. 
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3. Onderzoek van de aanvraag 
De dienst Mobiliteit onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies. Het 
College van Burgemeester en Schepenen bepaalt welke aanvragen voldoen aan alle 
voorwaarden en geeft zijn toestemming voor de speelstraten. 
Als volgens de voorwaarden en de ingediende aanvragen, meer speelstraten in aanmerking 
komen dan de gemeente Vorst kan of wenst te organiseren, wordt de lijst van alle kandidaat 
speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden, voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

 
4. Kennisgeving van de toestemming voor de inrichting van een speelstraat aan de 

peters/meters 
Na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen worden de peters/meters per 
e-mail op de hoogte gebracht van de haalbaarheid van de speelstraat en van de praktische 
modaliteiten voor het opstellen van de straat. 
 

5. Evaluatie van de speelstraat 
Aan het einde van de periode van de speelstraat zal er een evaluatie worden uitgevoerd 
door de peters/meters. 

 

Opgelet: 

Indiening van dit formulier is geen garantie op toestemming om de speelstraat te organiseren. De 
beslissing valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid (beslissing van het College) 
op basis van een geval-per-gevalanalyse door de politiezone en door de gemeentediensten. 

Bij intrekking van de aanvraag moet de organisator de dienst Mobiliteit zo vlug mogelijk 
verwittigen. Elke speelstraat op de openbare weg kan op het laatste ogenblik worden afgelast 
door de gemeente en/of de politie. 
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3. Aanvraag in detail 

Straat:  

Tussen het kruispunt met 
de [straatnaam]:  

En het kruispunt met de 
[straatnaam]:  

 
Periode: Zomervakantie: 

Aaneensluitende periode: van ……/……/20…… t/m ……/……/20……  
(Max. 14 dagen) 

 
OF: weekends  
 tussen ……/……/20…… en ……/……/20……  

(Max. 5 opeenvolgende weekends) 
 
OF: één vaste dag per week (omcirkel de gekozen dag) 
Maandag – Dinsdag – Woensdag – Donderdag – Vrijdag – 
Zaterdag – Zondag 

Tijdsperiode: Van ……u…… tot ……u…… 

 

4. Gegevens van de 3 « peters/meters » 

Het aanvraagdossier moet ondertekend worden door 3 personen die fungeren als peter/meter 
van het project. Hun contactgegevens staan hieronder vermeld (in volgorde van meest 
gemakkelijk te bereiken tijdens kantooruren).  

Hun taken en plichten staan vermeld in punt 5 van dit formulier. 

De gemeente kan de contactgegevens van de hieronder vermelde meters/peters doorgeven aan 
de politiediensten in het kader van het onderzoeken van de aanvraag voor inrichting van een 
speelstraat. Daarom zullen alleen de namen en achternamen van de meters/peters en de naam 
van de aangevraagde speelstraat aan het College worden meegedeeld na het interne 
validatieproces dat op alle aanvragen wordt toegepast. 
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Peter/ Meter nr. 1 

NAAM, Voornaam  

Adres  

E-mail  

Telefoonnummer/ GSM  

Peter/ Meter nr. 2 

NAAM, Voornaam  

Adres  

E-mail  

Telefoonnummer/ GSM  

Peter/ Meter nr. 3 

NAAM, Voornaam  

Adres  

E-mail  

Telefoonnummer/ GSM  

 

Privacy 

De gemeente Vorst verwerkt de in dit formulier verstrekte persoonsgegevens enkel in het kader 
van uitwisselingen met betrekking tot de aanvraag voor de inrichting van speelstraten. De 
persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de goede organisatie en de 
verwerking van de aanvraag, tot maximum een jaar. De gemeente kan de contactgegevens van 
de meters/peters alleen doorgeven aan de politie en alleen in het geval van een onderzoek naar 
het project.  

Voor meer informatie of om uw recht op toegang, wijziging of verwijdering van uw gegevens en 
beperking van de verwerking uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor 
de gegevensbescherming, per e-mail (ciso_dpo@vorst.bussels) of per post: Data Protection 
Officer (DPO), Gemeentebestuur Vorst, Pastoorstraat 2 - 1190 Vorst. 

 

5. Taken van de meters/peters  

Betreffende de communicatie aan de buurtbewoners van de speelstraat: 

 De peters en meters verbinden zich ertoe een informatiebrief te verspreiden in de brievenbus 
van de bewoners van de speelstraat minstens een week vóór het begin van de aangevraagde 
periode. Er is een standaardmodel van brief beschikbaar op de website van de gemeente Vorst. 
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De definitieve versie van de brief en de perimeter waarin deze verdeeld wordt, moeten door 
de gemeente Vorst worden gevalideerd vooraleer verspreid.  

 Deze brief kan op vraag van de peters/meters door de gemeente Vorst geprint worden (voor- 
of beide zijden A4, zwart-wit). 

 

Betreffende de hekken: 

 De gemeente stelt de hekken ter beschikking van de bewoners. Vervolgens nemen de 
meters/peters de dagelijkse plaatsing en verwijdering van de barrières op vaste tijdstippen 
voor hun rekening en zijn ze verantwoordelijk voor het op hun plaats houden van de barrières 
tijdens de uren die gereserveerd zijn voor het spelen op straat. 

 De hekken moeten op het aangevraagde tijdstip op straat worden geïnstalleerd. Deze hekken 
moeten voor de duur van de speelstraat op hun plaats blijven. In het begin is het raadzaam 
om te controleren of mensen die de straat mogen inrijden, de hekken altijd weer terugzetten.  

 De hekken moeten aan het eind van de dag worden weggehaald en op de stoep worden 
geplaatst, zodat ze het voetgangersverkeer niet hinderen. 

   Let op voor de volgende punten!   

 De hekken moeten zichtbaar zijn vanaf de aangrenzende straten. Plaats ze op de plaats waar 
ze bedoeld zijn, zodat automobilisten op tijd kunnen stoppen bij het binnenkomen van de 
straat.  

 Wanneer u de straat met twee hekken afsluit, moet het bordje "Verboden toegang" (C3) met 
het extra bordje "speelstraat" aan de rechterkant van de straat worden geplaatst. Als er drie 
hekken worden gebruikt, wordt het C3-bord op het centrale hek geplaatst. De hekken moeten 
zo worden geplaatst dat ze over de hele breedte van de straat worden afgezet.  

 De hekken moeten altijd worden verwijderd na de speelperiode.  
 De vrije doorgang van alle gebruikers moet te allen tijde worden gegarandeerd.  
 Het plaatsen en verwijderen van de hekken kan gebeuren met de kinderen die zich dus bewust 

zijn van het begin en het einde van de straatspelletjes.  
 In een eenrichtingstraat moeten de hekken ook aan elk uiteinde worden geplaatst. Het bord 

“verboden toegang” (C3) met de aanduiding “speelstraat van …u tot …u” mag alleen aan de 
toegangszijde worden geplaatst. Aan de andere zijde is dit bord niet noodzakelijk. 

 De hekken kunnen nooit op een andere plaats worden geplaatst dan de aangegeven plaats.  

Aangezien automobilisten niet gewend zijn aan speelstraten in het Brussels Gewest, worden de 
meters/peters uitgenodigd om na te gaan of automobilisten het verkeersverbod respecteren.  

Wat betreft het verloop van de speelstraat:  

 De meters/peters staan garant voor het goede verloop van de speelstraat  
 De meters/peters houden toezicht op en zorgen ervoor dat de activiteiten vlot verlopen.  
 De meters/peters zijn de contactpersonen voor de straat.  
 De meters/peters hebben niet de taak om toezicht te houden op de kinderen in de hele straat; 

de ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De speelstraten zijn geen extra ruimtes 
om kinderen op te vangen.  
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Relatie tussen de meters/peters, de inwoners en het gemeentebestuur: 

 De gemeente zorgt voor de administratieve en organisatorische aspecten.  
 De meters/peters zijn de sleutelfiguren in de straat; elk contact tussen de bewoners en de 

gemeente moet via hen tot stand komen.  
 

Evaluatie van de speelstraat: 

 De peters en meters verbinden zich toe aan een evaluatie aan het einde van de periode van 
de speelstraat uit te voeren. Daartoe wordt een formulier ter beschikking gesteld op de 
website van de gemeente Vorst. 

 

6. Herinnering aan de geldende regels  
Wegcode 
Artikel 2.36. :"Speelstraat”: een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de 
toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop 
de vermelding "speelstraat". 
Artikel 22septies. Verkeer in speelstraten 
 In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, 

in hoofdzaak door kinderen. 
 De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen 

van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing. 
 Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat 

gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun 
opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven 
door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten. 

 De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de 
doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig 
voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers 
die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig 
zijn ten aanzien van kinderen. 

Code van de wegbeheerder 

9.2bis. Verkeersbord C3 met onderbord "speelstraat". 

 De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de 
snelheid beperkt is tot 50 km per uur. 

 Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand 
verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk 
vervoer. 

 Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er 
speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en 
prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt. 
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 De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens 
tijdens dezelfde uren. 

 Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 
 Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat" vast bevestigd. 
 De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld. 
 De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de 

wegbeheerder. 

 

7. Praktische tips en aanbevelingen  

Uitgebreide praktische informatie is beschikbaar op volgende website: 
https://bral.brussels/nl/artikel/leg-eens-een-speelstraat-voor-je-deur 

 

8. Handtekeningen 

Met hun handtekeningen verklaren de “peters/meters” dat de aangegeven informatie in deze 
aanvraag juist, volledig en up-to-date zijn. 

Datum en handtekeningen  

Peter/ Meter nr. 1 Peter/ Meter nr. 2 Peter/ Meter nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Gereserveerd voor het gemeentebestuur: 
9. Haalbaarheid 

De straat maakt deel uit van het wijkautonetwerk in het plan Good 
Move 

JA - NEE 

Voornamelijk residentiële functie (weinig/geen winkels in straat) JA - NEE 
De straat wordt bediend door het openbaar vervoer.  JA - NEE 
Aangrenzende straten blijven toegankelijk bij het afsluiten van de 
speelstraat.  

JA - NEE 

Minstens drie bewoners « peters/meters » zijn verantwoordelijk voor 
de speelstraat. 

JA - NEE 

 


