REGLEMENT SPEELSTRATEN

DOEL EN PERIODE
De speelstraten hebben als doel dat kinderen veilig kunnen spelen op straat, zonder dat ze veel
aandacht moeten besteden aan voorbijkomende voertuigen. Enkel plaatselijk verkeer mag passeren
en dit ook tegen een lage snelheid.
De speelstraten kunnen enkel worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode in juli en/of
augustus. De straat mag enkel afgesloten worden tussen 12 en 21 uur.
VOORWAARDEN
•
•
•
•
•

Een speelstraat kan enkel worden aangevraagd voor de maanden juli en/of augustus.
De straat is gelegen in een woonzone.
De straat situeert zich niet op een hoofdtraject van De Lijn.
De straat heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
Minstens 60 % van de gezinnen van de speelstraat (en van de straat die mogelijk wordt
afgesloten door de speelstraat) moet akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat.

DE AANVRAAG EN TOEZEGGING
Een aanvraag moet worden ingediend bij het stadsbestuur.
De aanvraag moet volgende elementen bevatten:
• Naam, adres en telefoonnummer van een meter en een peter. Deze meter en peter moeten uit
verschillende gezinnen komen. Deze personen zijn een aanspreekpunt voor de buurt en ook
voor de stadsdiensten.
• De periode dat de straat moet worden afgesloten als speelstraat.
• De straat of het deel van de straat dat moet worden afgesloten als speelstraat.
• Een petitielijst met een adressenlijst van de hele straat (of het deel dat als speelzone zal gebruikt
worden). Op deze adressenlijst is het belangrijk dat de namen en handtekeningen staan van de
gezinnen die akkoord gaan dat de straat zal worden afgesloten. Als er nog een (deel van een)
straat wordt afgesloten omdat die enkel bereikbaar is via het stukje speelstraat, dan moeten
deze adressen ook worden opgenomen in de petitielijst.
MATERIAAL
De uitvoeringsdiensten bezorgen dranghekken.
Men dient deze zelf te plaatsen en weg te nemen zodat de uren van de speelstraat worden
gerespecteerd.
De dranghekken moeten zo geplaatst worden dat een voertuig (enkel plaatselijk verkeer) er nog
langs kan rijden tegen een lage snelheid.

