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Aanvraag voor een speelstraat 
 

Jeugd01-03.2009 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om uw straat of een gedeelte ervan 
tijdens de paasvakantie of de zomervakantie als speelstraat in te richten. 

Dit kan voor een periode van aaneensluitend 7 dagen (1 week) of 14 dagen (2 weken), of gedurende 
een aantal weken op 1 vaste dag per week, telkens van 13 tot 19 uur. Het einduur kan bij aanvraag 
verlengd worden tot ten laatste 21 uur. 

Via dit aanvraagformulier kunnen ook de peters/meters van de speelstraat zich kenbaar maken. Elke 
speelstraat dient minimum over twee peters/meters te beschikken. Zij vormen het ‘straatteam’ dat 
zorgt voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken en voor toezicht op de speelstraat. Zij zijn 
een aanspreekpunt in de buurt maar zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De ouders 
blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. 

Daarnaast hoort bij de aanvraag ook een enquêteformulier, waaruit moet blijken dat 66 % van de 
bewoners met het inrichten van de speelstraat akkoord gaat. 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

Bezorg het ingevulde formulier, samen met de bijhorende bewonersenquête, een maand op 

voorhand aan de jeugddienst (zie boven), die het centrale aanspreekpunt is voor alles wat met de 
speelstraat te maken heeft. 

 

  De aanvrager 

 
 Voornaam en naam:   

 Straat en nummer:   

 Telefoonnr. en/of gsm-nr:   

 E-mailadres:   

 

  De speelstraat 

 
 Straatnaam:   

  Wilt u de volledige straat als speelstraat inrichten? 

  J ja    nee., gedeeltelijk:  

 van huisnummer       tot huisnummer       

 

  De periode  

 
 Een aaneensluitende periode van 7 of van 14 dagen 

 Van  tot en met   



 Een vaste dag per week gedurende een aantal weken 

 Van  tot en met   

 Aantal weken?   

 Op welke vaste dag? (kruis aan)   maandag 

   dinsdag 

   woensdag 

   donderdag 

   vrijdag 

   zaterdag 

   zondag 

 

  Het einduur 

 
 Einduur?*  uur 

 * De speelstraat vangt aan om 13 uur en eindigt om 19 uur. Het einduur kan verlengd 

worden tot ten laatste 21 uur. 

 

  Het straatteam = de peter(s) en meter(s) 

 

 Huisnr. Voornaam en naam Tel./gsm Leeftijd 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 

 Datum:  dag     maand     jaar          

 
  

 

 

 

Handtekeningen van de 
peter(s) en meter(s), 

 

  

 

 

 

 

 

       
 


