
 

                                                                                              

Bewonersbrief: een speelstraat in je buurt

Contactpersoon + tel.             e-mail                                    datum
…………………………………              …………………………………               …………………………………

Beste buur,

Op vraag van enkele kinderen zouden we graag in onze omgeving/straat een ‘speelstraat’ 
inrichten.

Wat is een speelstraat?
Een speelstraat is een bestaande straat – of een deel ervan – die volledig wordt omgetoverd 
tot een spelparadijs voor kinderen. De kinderen kunnen een ganse dag of enkele uren per 
dag vrijuit spelen. Ze leren de vriendjes in hun straat beter kennen en kunnen ravotten en 
rollebollen in open lucht. Dit initiatief biedt ook de kans om de andere bewoners erbij te 
betrekken en er een heus feest van te maken. Kortom plezier gegarandeerd!

Hoe verloopt dit praktisch?
Een speelstraat is een tijdelijk autoluwe straat waarin alle kinderen veilig kunnen spelen, 
hinkelen, skaten, badmintonnen en nog meer leuke dingen. De hele straat – of een deel 
ervan – wordt tijdens bepaalde dagen en uren afgesloten. Voetgangers en spelende 
kinderen hebben dan voorrang op alle andere weggebruikers. Tijdens de speeltijd hebben 
enkel voertuigen van bewoners en mensen die een garage hebben in de straat, toegang 
tot deze straat. Let wel, bestuurders moeten stapvoets rijden en mogen spelende kinderen 
niet in gevaar brengen. Fietsers moeten indien nodig afstappen. Tijdens het spelen blijven 
ouders altijd verantwoordelijk voor hun spelende kinderen.

Hoe gaat het stap voor stap?
In onze omgeving/straat hebben wij ons geëngageerd om de speelstraat te organiseren. 
We noemen ons ‘de speelstraatmeters of –peters’. Eén van de volgende dagen komen 
we langs om je meer info te geven over het initiatief zoals bijvoorbeeld wanneer, waar, 
afspraken, enzovoort. Dan kan je ook allerlei vragen stellen. Tot slot vragen we je om een 
document twee maal te tekenen: één maal als bewijs dat u geïnformeerd bent en één maal 
als u akkoord gaat met een speelstraat. Nadien kan je ook steeds bij ons terecht met al je 
vragen, ideeën of bedenkingen.

Wanneer ?
We zouden aan de gemeente de toestemming voor de inrichting van een speelstraat willen
aanvragen voor ………………………………… (datum/periode) van …………………..uur tot ………………. 
uur.

Met vriendelijke groeten en tot snel,
de speelstraatmeters en -peters

Naam:
.................................
Telefoon: 
..................................

Naam:
.................................
Telefoon: 
..................................

Naam:
.................................
Telefoon: 
..................................
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