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Datum 

 
 

Een speelstraat in ……..………….. (naam van de straat)  
 
Beste buren,  
 
Wij, ……….…………………………………….…………………..………………………………… 
………………………………………..……………(namen van de peters/meters), zouden graag 
een aanvraag voor de inrichting van een tijdelijke speelstraat in onze straat indienen bij de 
Gemeente Vorst. 

 
Wat is een speelstraat? 
Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur 
tijdens de schoolvakanties afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de 
mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op de ganse breedte van de straat te spelen. 
(Meer details en aanbevelingen kan je lezen op de keerzijde van deze brief) 

 
Waarom willen we deze aanvraag indienen? (Vermeld hier de relevante argumenten 
voor uw straat) 

- In onze buurt is er een gebrek aan openbare ruimte voor de buren om elkaar te 
ontmoeten en gezinnen, om samen activiteiten te organiseren.  

- Veel gezinnen in onze straat hebben geen tuin waar kinderen kunnen spelen.  
- Met dit initiatief hopen we spelletjes als petanque, molki, touwtjespringen, etc. 

mogelijk te maken in onze straat.  
- Door andere activiteiten in onze straat toe te staan, zoals spelen of elkaar ontmoeten, 

zal het aantal kinderen en de kind vriendelijkheid en de levenskwaliteit van onze 
straat toenemen. 

- Andere (preciseer) 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Wij, meters/peters van dit project, zullen ervoor zorgen dat de speelstraat goed verloopt.  
Maar opgelet, we zijn er niet om op de kinderen te letten!  
 
[Optioneel: als u een activiteit of een extraatje wil organiseren tijdens de speelstraat, kan u 
dit vermelden. Bijvoorbeeld: [1] Om de speelstraat in te huldigen, bieden wij u een aperitiefje 
aan, afspraak om …., [2] We geven uw vakantiekriebels een extra stimulans met een 
spelletje pétanque, al dan niet met een ijskoude pastis.] 
 
Wij nodigen u uit om over een tiental dagen de website van de gemeente 
[http://www.forest.irisnet.be/] te raadplegen om de beslissing te lezen. Aarzel niet om de 
informatie met uw buren te delen! 
 
Als u ons project wil steunen of wil deelnemen, kan een raamposter op verzoek ter 
beschikking worden gesteld. 

 
Wij hopen dat u, samen met ons, uw voordeur zal openzetten om van de straat te 
genieten. 
 
 
Tot dan! 

De peters en meters van de speelstraat 
……(voornamen)……….., ………….. , en …………… 

(+ contactgegevens)  
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Goed om te weten… 
 
Hoe werkt een speelstraat? 

▪ De speelstraat kan voor één of meerdere dagen ingericht worden, volgens de 
met de gemeente Vorst overeengekomen uren. Fietsers en bestuurders van 
motorvoertuigen, alsook prioritaire voertuigen, mogen de straat in om te laden 
en lossen maar moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrijlaten 
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. 

▪ 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. 

▪ Een speelstraat wordt afgebakend door hekken met verkeersborden. De 
gemeente stelt de hekken ter beschikking van de bewoners. Op de met de 
gemeente Vorst afgesproken tijdstippen zetten de bewoners van de straat de 
hekken op de juiste plaats en 's avonds de hekken aan de kant.  

▪ Een speelstraat wordt gecoördineerd door verschillende "meters/peters". De 
bewoners zijn verantwoordelijk voor de organisatie en treden op als 
tussenpersoon met de gemeentelijke diensten.  

▪ De ‘meters/peters’ zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht op kinderen die 
op straat spelen. De kinderen die op straat spelen blijven te allen tijde onder 
de verantwoordelijkheid van hun ouders.  

Aanbevelingen: 
- Verplaats uw auto indien mogelijk buiten de speelstraat-uren.  

- Rijd stapvoets wanneer u uw garage/parkeerplaats tijdens de speelstraat-uren 
moet verlaten.  

- Er wordt voorrang gegeven aan voetgangers. Wees waakzaam en geef 
kinderen/volwassenen de tijd om te passeren.  


