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Onze straat, (naam van de straat), is een speelstraat 
 

Beste buren,  
 
 
Wij, (namen van de peters en meters), hebben bij de gemeente Schaarbeek een aanvraag ingediend 
om van onze straat tijdelijk een speelstraat te maken. 
 
Waar gaat het over? Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode, tijdens of buiten de 
schoolvakanties, afgesloten wordt voor het verkeer, zodat kinderen de hele breedte van de openbare 
weg kunnen gebruiken om veilig te spelen (meer details en aanbevelingen op de achterzijde). 
 
Waarom hebben we deze aanvraag ingediend? (Vermeld hier de argumenten die relevant zijn voor 
uw straat). 
 
We zijn blij te kunnen melden dat de gemeente onze aanvraag heeft goedgekeurd.  
 
En dus wordt onze straat een speelstraat op de volgende dag(en):  
 

Op (dag en datum) van ... tot ... uur 

 
Wij, peters/meters, zullen zorgen voor het goede verloop van de speelstraat, maar let op: wij zijn er 
niet om toezicht te houden op de kinderen. 
 
[Optioneel: om onze speelstraat in te huldigen, stellen we voor om een aperitiefmoment te 
organiseren, waarbij iedereen iets om te drinken en te knabbelen meebrengt. Afspraak op (dag en 
datum) om (tijdstip). We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn!] 
 
We hopen dat jullie, en wij allemaal, zullen profiteren van het feit dat de bewoners de straat tijdelijk 
kunnen innemen. 
 
Tot binnenkort! 
 

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 één of meerdere dagen afgesloten worden, tijdens de uren die met de 
gemeente Schaarbeek werden afgesproken. Fietsers en automobilisten die in de straat wonen, 
en prioritaire voertuigen, mogen om te laden en lossen door de straat rijden, maar wel 
stapvoets. Ze moeten voorrang geven aan voetgangers.  

 
- Fietsers moeten stapvoets rijden en indien nodig afstappen.  

 
- Auto's mogen spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen. Ze moeten bovendien 

dubbel voorzichtig zijn als er kinderen aanwezig zijn. 
 

- Op de momenten dat de straat een speelstraat is, mogen er speeltuigen geplaatst worden, op 
voorwaarde dat die de doorgang (van voetgangers, fietsers, automobilisten, prioritaire 
voertuigen) niet belemmeren.  

 
- Een speelstraat wordt afgezet met hekken met verkeersborden erop. Die hekken worden 

geleverd door de gemeente. De bewoners van de straat plaatsen de hekken 's ochtends op de 
straat en zetten ze 's avonds weer aan de kant, op de met de gemeente overeengekomen 
tijdstippen.  

 
- De coördinatie van een speelstraat is in handen van verschillende "peters/meters". Dat zijn 

bewoners die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en die in contact staan met de 
gemeentediensten. 

 
- De "peters/meters" zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht op kinderen die op straat 

spelen. Die verantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de ouders van de kinderen liggen. 

 

Aanbevelingen: 

- Verplaats je auto indien mogelijk buiten de momenten waarop de straat afgesloten is. 
 

- Als je je garage/parkeerplaats moet verlaten tijdens de uren waarop de straat is afgesloten, rij 
dan stapvoets.  
 

- Geef voorrang aan voetgangers. Wees alert en geef kinderen/volwassenen de tijd om je te 
laten passeren. 


