
AANVRAAGFORMULIER SPEELSTRATEN 

1. Gegevens van de straat  

 
Straatnaam:  ..................................................................................................................................................  

Indien niet de volledige straat, welk stuk wordt dan speelstraat? (kruispunt of huisnummers invullen) 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Zijn er handelszaken of mensen met een vrij beroep (dokter, advocaat,…) in de straat? 

 Neen   Ja  

Welke?  .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................   

Is er doorgaand openbaar vervoer? 

 Neen   Ja  

Aantal brievenbussen in de straat?  .............................................................................................................  

Aantal flyers voor aanliggende straten?  ......................................................................................................  

Aantal nadars?  .............................................................................................................................................  

Aantal zandzakjes?  .......................................................................................................................................  

Gelieve, indien mogelijk een plannetje toe te voegen waar de nadars precies moeten geplaatst worden. 

2. Gegevens over de periode van de speelstraat 

De speelstraat zal ingericht worden op volgende data of periode (slechts 1 keuze mogelijk): 

 1 week  - data:  .........................................................................................................................................  

 2 aaneensluitende weken - data:  ............................................................................................................  

 1 maand : juli / augustus - data:  ..............................................................................................................  

 2 maanden - jaar:  ....................................................................................................................................  

De speelstraat zal ingericht worden van :   

 8u tot 20u 

 13u tot 20u 



3. Gegevens over de peters/meters (nadarplaatsers) van de speelstraat  

Het gemeentebestuur verwacht dat elke speelstraat minstens twee verantwoordelijken heeft. Zij zijn 
de contactpersonen van de speelstraat. Ze zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de 
afsluithekken en zijn het aanspreekpunt voor de buurt en het gemeentebestuur. Er wordt verwacht 
van deze drie mensen dat ze een afsprakennota ondertekenen. 
 

 Naam en voornaam Telefoon en e-mail leeftijd huisnummer handtekening 

1      

2      

3      

 
 
De speelstraat voldoet aan de volgende regelgeving :  

- Woonstraten met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur. 
- Straten waardoor er geen openbaar vervoer (bus, tram) rijdt. 
- In dergelijke straten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor 

spelende kinderen 
- Naast de spelende kinderen en jongeren hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners 

toegang tot de straat, maar die moeten stapvoets rijden. 
- Een speelstraat wordt afgebakend met nadars (geleverd door het gemeentebestuur) 
- Binnen de hekkens kunnen extra speeltoestellen geplaatst worden mits ze ’s avonds na de 

speeluren gemakkelijk weg te bergen zijn. Ze mogen in geen geval de toegang voor 
hulpdiensten belemmeren in geval van nood. 

- 60 % van de bewoners van de straat moeten zicht medeakkoord verklaard hebben bij de 
aanvraag via een enquête. 

 
 
Naam en handtekening 
 
 
 
 
 
CONTACTPERSOON 1 CONTACTPERSOON 2 CONTACPERSOON 3 
 
 
 
 
 
 

Dit aanvraagformulier kan u, samen met de handtekeningenlijst van de bewoners, indienen bij de 
gemeentelijke jeugddienst, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem. 



BEWONERSBEVRAGING SPEELSTRATEN 

Onderstaande gezinnen gaan er mee akkoord/niet akkoord dat er een speelstraat wordt ingericht op 
de plaats en het tijdstip zoals hierboven vermeld wordt: 
 
Let wel: indien slechts een deel afgesloten van de straat afgesloten wordt, dient toch de ganse straat 
bevraagd te worden! 
 

 Naam van het gezin Huisnummer  Handtekening 
AKKOORD 

Handtekening 
NIET AKKOORD  
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