
 

 

 

 

 

 

 

Een tijdelijke Openstreets - speelstraat in uw straat? 
Geef ons uw mening! 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
We zijn bij u langsgekomen om u te vragen dit formulier voor akkoord te ondertekenen, maar 
we merkten dat u er niet was. Mogen wij u vragen dit formulier ingevuld terug te sturen voor 
............... op volgend adres: 
 
 
Wij, bewoners van de straat ............ wensen deze straat om te vormen tot een speelstraat 
zodat iedereen kan genieten van een kwalitatieve, rustige en veilige leefomgeving, zowel op 
het vlak van gezondheid als op het vlak van verkeer.  
Het gemotoriseerde verkeer zal gedurende bepaalde uren verboden zijn, behalve voor 
omwonenden, zodat er ruimte is voor spel en ontspanning voor jong en oud. Gedurende 
deze periode hebben voetgangers voorrang op alle andere weggebruikers en hebben alleen 
fietsers en voertuigen van omwonenden toegang tot deze straat. Deze voertuigen moeten 
echter stapvoets rijden. Bewoners mogen op straat parkeren, maar het heeft de voorkeur om 
tijdelijk te parkeren in aangrenzende straten. 
 
Een speelstraat wordt afgebakend met voorzieningen om de toegang te beperken, waarbij 
via officiële borden de duur van deze activiteit wordt aangegeven. Enkele buurtbewoners, de 
‘peters en meters’, zorgen er in samenwerking met de politie voor dat deze voorzieningen 
dagelijks worden geplaatst en verwijderd. 
 
Een straat komt in aanmerking voor speelstraat wanneer de essentiële functie huisvesting is, 
er geen doorgaand verkeer is, er geen doorgang voor openbaar vervoer is en de 
snelheidslimiet 50 km/u is. Tweede voorwaarde is dat de meerderheid van de bewoners 
akkoord gaat met de inrichting ervan. De gemeente evalueert deze voorwaarden alvorens 
haar goedkeuring te geven. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

De peters en meters van de speelstraat 
 

 
Bewonersenquête voor de speelstraat 
 
Bent u voor of tegen het project om van uw straat een speelstraat te maken gedurende een 
vastgelegde periode? 
 VOOR, reden ..................................... 
 TEGEN, reden ................................... 
 
Naam, voornaam, adres: 
 
 
 
 
 
 

 


