Vul onderstaand formulier in en steek het in de
brievenbus van het gemeentehuis. Onze
jeugdconsulente Griet neemt contact met je op.
Straat: ……………………………………………………………………….
vanaf nummer ……. tot en met nummer …….. voor
de periode in de schoolvakantie vanaf ………………….
tot en met………………….. Tijdens deze periode vanaf
……… uur tot ………uur.
Datum aanvraag: …………………………………………………
Voornaam
Naam
Adres

Telefoon
Mailadres

Elke aanvraag om een speelstraat te organiseren,
moet schriftelijk of via het formulier op de website
gebeuren.
› Jeugddienst, Markt 1, 8740 Pittem
› jeugddienst@pittem.be
› https://www.pittem.be/nl/vrije-tijd/activiteitorganiseren/speelstraat
Elke aanvraag bevat de volgende elementen:
› Gegevens meters/peters (naam, adres, emailadres, tel,…)
› Plaats en periode voor de organisatie van de
speelstraat
Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij
de jeugddienst:
› Naast het aanvraagformulier moet er ook een
petitielijst voor een speelstraat ingevuld worden
door de bewoners van de straat. 2/3 of 66% van
de bewoners moet akkoord zijn.
› De aanvragen worden na beslissing van het
college van burgemeester en schepenen
schriftelijk op de hoogte gebracht of hun
aanvraag al dan niet goedgekeurd werd.
Zo zijn alle bewoners op de hoogte dat de straat
door middel van nadars afgesloten zal worden en dat
enkel fietsers en voertuigen van bewoners toegang
krijgen tot het afgesloten stuk, op voorwaarde dat ze
stapvoets rijden.

In speelstraten wordt de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen. Naast spelende
kinderen mogen enkel bestuurders van een motorvoertuig stapvoets in die straat rijden als ze in de straat wonen of
er een garage hebben. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetganger (ook skaters) hebben het
statuut van voetganger en mogen niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.
De speelstraat kan georganiseerd worden tijdens officiële schoolvakanties. Een speelstraat kan je organiseren, de
uren zijn vrij te kiezen tussen 10uur en 19uur. Nadars bakenen de straat af (bord ‘rijden verboden + speelstraat’).
Voorwaarden
› Maximumsnelheid van 50 km/u
› De straat heeft vooral een woonkarakter
› Geen (belangrijk) doorgaand verkeer
› Geen doorgaand openbaar vervoer
Gevolgen
› Volledige breedte van de openbare weg is
voorbehouden voor het spelen, er mag
wegneembare speelinfrastructuur geplaatst worden
op de straat (een tent, kegels,…)
› Spelende kinderen krijgen statuut van voetganger en
krijgen dus voorrang.
› Parkeren is enkel toegestaan voor bewoners en
garagebezitters in de straat.
› Parkeren wordt zoveel mogelijk afgeraden voor de
veiligheid van de spelende kinderen.
› Bestuurders van een motorvoertuig die in straat
wonen of er een garage hebben, orde- en
hulpdiensten (met opdracht) moeten:
o Stapvoets inrijden
o Voorrang verlenen en indien nodig stoppen
o Geen gevaar opleveren voor spelende
kinderen.

Geen kinderopvang
› Alle kinderen uit aanpalende straten zijn welkom in de
speelstraat, maar elke ouder blijft verantwoordelijk voor
zijn eigen kinderen.
Schade
› In geval van schade blijft de wetgeving van toepassing
zoals die er is zonder speelstraat. Dit betekent dat bij
schade dit geregeld dient te worden via de familiale
verzekering van de ouders.

Meters/peters van de speelstraat
› Een speelstraat kan enkel georganiseerd
worden als er minimum twee meters/peters zijn
die zich engageren voor de organisatie. Ze
moeten minimum 18 jaar zijn en in de
aangevraagde straat wonen, elk op een ander
adres. Ze zijn verantwoordelijk voor plaatsen en
opbergen van nadars en worden hiertoe
gemachtigd door de burgemeester.
Spel en animatie
› Kiezen voor de inrichting van een speelstraat is
steeds een keuze die uitgaat van bewoners. De
verdere inrichting wordt ook aan hen
overgelaten. Ze kunnen activiteiten organiseren,
spelmateriaal plaatsen, … Je spreekt hierover
best vooraf met buurtbewoners en het liefst
zoveel mogelijk, zodat alle bewoners op de
hoogte zijn.

