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AANVRAAGFORMULIER SPEELSTRAAT 

Tijdens de zomervakantie kunnen jij en je buren van jullie straat een speelstraat maken. De 

straat wordt dan verkeersvrij gemaakt zodat er allerlei activiteiten voor kinderen en  

buurtbewoners mogelijk zijn. 

I. Contactpersoon: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

E-mailadres: 

_________________________________________________________________________

__ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 

 

II. Straat 

De bewoners willen een speelstraat inrichten in volgende straat: 

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

De aanvraag geldt voor: 

o De volledige straat 

o Een deel van de straat  

Tussen huisnummers _________ en _________ 

 

 Checklist straat: 

o de snelheid is in de straat beperkt tot max. 50 km/u 

o de straat heeft een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer 

o de straat wordt niet bediend door openbaar vervoer 
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Zijn er handelszaken en/of vrije beroepen in de straat: 

o Ja 

o Nee 

 

Zijn er andere diensten, organisaties, verenigingen ... aanwezig in de straat? 

o Ja 

o Nee 

 

 

 

 

 

III. Planning 

De speelstraat wordt ingericht in:  

o de paasvakantie:  

(twee opeenvolgende weken, drie weekends of een vaste dag in de week) 

o van ___________________________ tot _______________________________ 

o volgende weekends: 

_____________________________________________________________________ 

o volgende dagen: 

_____________________________________________________________________

_____ 

o de zomervakantie: 

(maximum twee opeenvolgende weken, maximaal vier weekends op rij of een vaste dag in de week) 

o van ___________________________ tot _______________________________ 

o volgende weekends: 

_____________________________________________________________________ 

o volgende dagen: 

_____________________________________________________________________

_____ 

o In de periode tussen de Paasvakantie en eind september: 

o Woensdag: ___________________________ 
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o Weekend: ____________________________ 

Begin en einduur van de speelstraat: 

(speeluren situeren zich tussen 10 en 20u, in de zomervakantie tussen 10 en 21u) 

Van _____________________ tot _____________________ 

 

IV. Verantwoordelijken 

 

Het gemeente bestuur verwacht dat elke speelstraat minstens 3 verantwoordelijken heeft (bij 

voorkeur 5). Zij zijn de 'peters en meters' van de speelstraat. De verantwoordelijken moeten de 

leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het moment dat de speelstraat ingericht wordt. 

 

De verantwoordelijken 

 zien erop toe dat het speelstraatreglement wordt nageleefd; 

 zorgen dat de hekken tijdig geplaatst en weggenomen worden; 

 beslissen of de speelstraat al dan niet wordt georganiseerd (bijvoorbeeld bij 

regenweer); 

 zijn het aanspreekpunt voor de gemeente Beveren. 

 

In alle gevallen zijn het wel de ouders zelf die verantwoordelijk blijven voor hun kinderen. 

 

Peter/meter 1: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Leeftijd: 

_________________________________________________________________________

_______ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 
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Peter/meter 2: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Leeftijd: 

_________________________________________________________________________

_______ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 

 

Peter/meter 3: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Leeftijd: 

_________________________________________________________________________

_______ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 

 

Peter/meter 4: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 
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Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Leeftijd: 

_________________________________________________________________________

_______ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 

 

Peter/meter 5: 

Naam: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Adres: 

_________________________________________________________________________

_________ 

Leeftijd: 

_________________________________________________________________________

_______ 

Telefoon/gsm: 

_________________________________________________________________________ 

 

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de jeugddienst door te mailen naar 

jeugddienst@beveren.be of het af te geven aan de vrijetijdsbalie, Gravenplein 8,  

9120 Beveren  

 

Speelstraten moeten een recht blijven, geen plicht daarom moet 2/3de van de straat akkoord 

gaan met de inrichting van de speelstraat. Hiervoor zal door de gemeente gevraagd worden om 

een bewonersenquête uit te voeren. Het formulier voor het afnemen van deze enquête kan je 

terug vinden op de website van de gemeente of kan je verkrijgen bij de jeugddienst.  

mailto:jeugddienst@beveren.be

