
Een speelstraat aanvragen?

Deze zomer kan het!

Een speelstraat is een woonstraat die op vooraf bepaalde 

momenten volledig voorbehouden is aan spelende kinde-

ren. Ideaal dus om te voetballen of badmintonnen, maar 

ook om te steppen, skaten of een megakrijttekening te ma-

ken!

Meer info op de ommezijde en op  

www.oudsbergen.be/speelstraten.
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Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een woonstraat die op vooraf bepaalde momenten volle-

dig voorbehouden is aan spelende kinderen. Ideaal dus om te voetballen of 

badmintonnen, maar ook om te steppen, skaten of een megakrijttekening te 

maken!

Voor de volwassenen is het de perfecte aanleiding om tafels en stoelen naar 

buiten te halen en te genieten van het mooie weer! Een gelegenheid om de 

EXXUWEHZRQHUV�EHWHU�WH�OHUHQ�NHQQHQ�ELM�HHQ�WDV�NRɝH��VWXNMH�YODDL�RI�PLV-

schien zelfs een aperitiefje… 

Voorlopig is een speelstraat aanvragen enkel mogelijk in de zomervakantie 

van 2018. 

Je kan twee types speelstraten aanvragen:

Speelstraat - kort Speelstraat - lang

Hoe lang duurt het? 1 of 2 dagen 3 tot 7 dagen

Wanneer aanvragen? 6 weken op voorhand

Hoe vaak 

organiseren?

Max. twee keer per 

maand

Max. één keer per 

maand

Speelstraaturen Zelf te kiezen, maar nooit vroeger dan 9 of later 

dan 21uur

Tijdens de speelstraat is de straat (of een deel ervan) afgesloten voor door-

gaand verkeer. Enkel de bewoners mogen zeer traag met de wagen door de 

straat rijden. Bezoekers mogen niet door, hulp- en ordediensten uiteraard 

wel.

Komt jouw straat in aanmerking?

• Enkel woonstraten (max. 50 km/u) zonder veel doorgaand verkeer ko-

men in aanmerking

• Zeker weten of een speelstraat bij jou mogelijk is? Neem een kijkje op 

www.oudsbergen.be/speelstraten.
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Hoe aanvragen?

• Jij en een andere straatbewoner (18+) vullen het aanvraagformulier in via 

www.oudsbergen.be/speelstraten. Als jouw straat aan de voorwaarden 

voldoet, krijg je van het gemeentebestuur een bericht dat je aanvraag 

aanvaard is. Vanaf nu zijn jullie de speelstraatmeters en/of -peters.

• Alle horecazaken, landbouwbedrijven en zelfstandigen met toonbank 

of praktijk die in de straat gevestigd zijn en minstens 70 procent van de 

bewoners moet akkoord gaan met de speelstraat. Na aanvaarding neem 

je dus in je straat een bewonersenquête af. Je vindt de enquête op www.

oudsbergen.be/speelstraten. Je bezorgt de ingevulde enquête minstens 

3 weken voor de start van de speelstraat aan het gemeentebestuur.

• Jij en de andere meter of peter zijn ook het aanspreekpunt van de straat 

over de speelstraat. De gemeente helpt jullie bij de communicatie!

• Tijdens de speelstraatdagen plaatsen jullie de hekken tijdens de speel-

straaturen.

Wat doet het gemeentebestuur?

• Wij helpen jou tijdens elke stap van de aanvraag.

• Wij helpen jou met de communicatie met andere straatbewoners.

• Wij leveren de hekken en bebording tijdens de speelstraatperiode.

• Wij zorgen voor de verzekering van de speelstraatpeters en -meters.

Deze afspraken staan ook in een afsprakennota die zowel de gemeente als de 

peters en meters ondertekenen.

Meer info

Gemeente Meeuwen-Gruitrode

Dienst samenleven

Tel. 011 79 01 70

E-mail: samenleven@meeuwen- 

gruitrode.be

Gemeente Opglabbeek

Feestloket

Tel. 089 810 100

E-mail: info@opglabbeek.be
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