
 

 

 

 

Speelstraten voor Stad Brussel:  

voor een zomer met bruisende en veilige wijken  

Door de gezondheidscrisis zullen we de zomer dicht bij huis in onze eigen buurt doorbrengen. Nadat 

de Vijfhoek al een woonerf werd, nodigt de Stad Brussel nu haar inwoners uit om hun straten open 

te stellen voor spel en ontspanning. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en voor de verkeersveiligheid. 

Vraag jouw speelstraat aan op www.brusselsamen.be en breng de zomer naar je buurt! 

Dit jaar zullen we door de coronamaatregelen maar beperkt kunnen reizen tijdens de zomervakantie. 

In de periode dat maatregelen versoepelen wil de Stad Brussel haar inwoners zuurstof en ruimte 

geven met het voorstel om zoals elk jaar hun straten open te stellen voor spel en ontspanning. 

Brusselaars kunnen vanaf nu hun aanvraag indienen via www.brusselsamen.be.  

"Zo’n lockdown hebben we nog nooit meegemaakt. We merken dat Brusselaars hun naburige straten 

eens met een frisse blik bekijken. Een goede opportuniteit dus om er een nieuwe bestemming aan te 

geven. De noodzaak voor meer plaats heeft het al mogelijk gemaakt om van de Vijfhoek een woonerf 

te maken, met "open straten". We willen die open straten nog uitbreiden naar de andere wijken van 

de Stad Brussel zodat iedereen in alle veiligheid kan genieten van meer plaats ”, legt Arnaud Pinxteren, 

Schepen van Burgerparticipatie van de Stad Brussel, uit.  

Een speelstraat is een straat die op vaste tijden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Elke 

bewoner, buurtcomité of vereniging kan in samenspraak met de buren een aanvraag indienen. De 

straat moet voldoen aan een aantal criteria. Zo moet ze in een hoofdzakelijk residentiële wijk liggen 

of mag er geen openbaar vervoer doorkomen. 

"Zodra de aanvraag voor een speelstraat is goedgekeurd, ligt de bal in jouw kamp. Er zijn zoveel 

manieren om je straat een nieuwe invulling te geven en aan te passen om er te kunnen uitrusten of 

spelen. Een drink tijdens de opening, aparte stukken voor ontspanning, spelletjes en activiteiten... 

Ideeën genoeg om er een mooie zomer van te maken, natuurlijk ook rekening houdend met de 

coronamaatregelen die nodig zijn voor ieders welzijn”, zegt Arnaud Pinxteren.  

“Kinderen die in alle veiligheid en rust kunnen spelen in de publieke ruimte wordt mogelijk. Met dit 

initiatief wordt meer plaats gegeven aan de bewoners van de straat die zelf de speelstraat beheren 

tijdens bepaalde uren. Het zorgt er ook voor dat families zich kunnen bezighouden in een veilige 

omgeving, zeker nu de kans erin zit dat ze de zomer in hun buurt zullen doorbrengen”, besluit Philippe 

Close, Burgemeester van Stad Brussel.” 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52. 

Maïté Van Rampelbergh, woordvoerder van Philippe Close, 0498 48 37 13. 
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