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WAT IS EEN SPEELSTRAAT?  

In een speelstraat maken we even plaats om te spelen, sporten of elkaar te ontmoeten.  
De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer van 14 tot 20 uur in sommige vakanties of tijdens  
de buitenspeeldag in april. Dat is leuk voor de kinderen én voor de andere bewoners.

Paasvakantie
• 3 weekends OF
• 1 vaste dag in de week OF
• 7 dagen aaneensluitend OF
• 14 dagen aaneensluitend 

Zomervakantie
• Maximaal 5 opeenvolgende weekends OF
• 1 vaste dag per week OF
• 7 dagen aaneensluitend OF
• 14 dagen aaneensluitend OF
• 1 week in juli en 1 week in augustus

September
• maximaal 5 opeenvolgende weekends OF alle woensdagen

Dit zijn de belangrijkste regels 

De straat is tussen 14 en 20 uur afgesloten met een hek en een verbodsbord met onderschrift 
’speelstraat’. Alléén bewoners en garage-eigenaars mogen met hun voertuig door de straat rijden. 
Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang in een speelstraat. 

• Moet je in de straat zijn? Rij dan graag stapvoets (max. 5 km per uur).  
• Parkeer liefst buiten de speelstraat, dan hebben de kinderen meer plaats.  

  
Fietsers mogen door een speelstraat, maar traag. 
 
Hulpdiensten zoals brandweer en ziekenwagens moeten altijd door kunnen. Richt je straat zo in dat je 
ze niet hindert en laat minstens 3 meter vrije doorgang. Een springkasteel in het midden van de straat 
kan dus niet.

Kijk op www.stad.gent/speelstraten voor het reglement of vraag het op bij de Jeugddienst. 

INHOUD  
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JOUW AANVRAAG IN 4 STAPPEN 

STAP 1: Wanneer vraag ik aan? 

Een of meerdere bewoners van een straat of 
verenigingen uit de buurt kunnen een aanvraag 
indienen bij de Jeugddienst.
Wat zijn de deadlines? 

• Voor een speelstraat in de paasvakantie en 
buitenspeeldag: aanvraag binnen vóór 20 
januari.

• Voor een speelstraat in de zomervakantie/ 
september: aanvraag binnen vóór 20 maart.

Een aanvraag indienen kan online: www.stad.gent/
speelstraten. Heb je hulp nodig? Contacteer de 
Jeugddienst via 09 269 81 10 of 
speelstraten@stad.gent. 

 

STAP 2: Kan mijn straat speelstraat worden?

Niet elke straat kan speelstraat worden omwille van het 
verkeer in de straten rondom. De Stad Gent onderzoekt 
je aanvraag grondig. Als het antwoord op de volgende 
vragen ‘ja’ is, is de kans groot dat je een positief advies 
krijgt:

• Is de straat een woonstraat?
• Geldt er een maximumsnelheid van 50 km per 

uur?
• Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?
• Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
• Blijven de omliggende straten bereikbaar bij 

het afsluiten van de speelstraat? 

 
Er zijn 3 mogelijke uitkomsten.

• Positief: je mag verdergaan met de volgende 
stap.

• Positief met beperking: je mag verdergaan 
met de volgende stap met een voorwaarde 
(bijvoorbeeld alleen een stuk van de straat 
mag speelstraat worden, de speelstraat mag 
alleen op zondag, …).

• Negatief: om een of meer redenen is het 
onmogelijk om in je straat een speelstraat te 
organiseren. We laten je weten waarom. 
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JOUW AANVRAAG IN 4 STAPPEN 

 
STAP 3: Heb ik genoeg handtekeningen?  
 
Nu begint het echte werk! Je moet aantonen dat andere 
bewoners je idee steunen. Je krijgt van de Jeugddienst 
een link waarop je de onderstaande gegevens digitaal 
aanvult.

Meters en peters
Minstens 3 meters en/of peters moeten je aanvraag 
steunen en samen met jou verantwoordelijk willen zijn 
voor de speelstraat. Dien je in als Gentse vereniging, dan 
ben je 1 van de meters/peters. Je andere meters/peters 
zijn bewoners van de speelstraat.

Buren
De meters en peters moeten handtekeningen verzamelen 
van ten minste 2/3 of 67 % van de bewoners. Wie zijn 
handtekening zet, gaat akkoord met de speelstraat. Per 
huisnummer is er 1 stem.
Als je maar een stukje van je straat aanvroeg,  moet je 
alleen handtekeningen verzamelen in het deel van de 
straat dat goedkeuring kreeg om speelstraat te worden. 
Maar om het succes van de speelstraat te garanderen, 
raden we aan om langs te gaan bij alle bewoners.
Deze handtekeningen zijn standaard 2 jaar geldig.

Handelaars en organisaties
Het is verplicht om met de handelszaken en andere 
organisaties in je straat goede afspraken te maken. 
Zo kun je bijvoorbeeld de speelstraat inrichten 
tijdens de sluitingsdag van de buurtwinkel. Ook met 
kinderopvangplaatsen, woonzorgcentra en andere 
organisaties maak je afspraken. De organisaties kunnen 
niet meetellen als handtekening, tenzij de uitbater er 
officieel woont. 

 

STAP 4: Is iedereen op de hoogte?
 
Heeft het college van burgemeester en schepenen je 
aanvraag goedgekeurd? Dan stuurt de Jeugddienst je 
affiches en bewonersbrieven. Die bezorg jij in alle bussen 
van je speelstraat. Zo is iedereen op de hoogte van de 
officiële beslissing. 

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN. 

Licht handelaars en organisaties goed in 
en vraag hun mening. Zo kom je achteraf 
niet voor verrassingen te staan. Kom je er 
niet uit? Neem dan contact op met ons via 

speelstraten@stad.gent.

!
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WAT DOE JIJ / DOET DE JEUGDDIENST?  

De speelstraten zijn een initiatief van de Jeugddienst en de meters en peters.

DIT DOET DE JEUGDDIENST

Verzekering regelen. Wij zorgen ervoor dat jij (als 
vrijwilliger) verzekerd bent tijdens de speelstraat, 
voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen.

Speelstraathekken leveren. Wij zorgen voor het 
juiste hek en de verkeersborden.

Communicatie. Je krijgt van ons het nodige om de 
andere bewoners in te lichten, zoals folders, affiches 
en brieven. Wil je extra promomateriaal, vraag het 
ons. 

Spelkoffers en spelmateriaal en workshops.
Om het nog leuker te maken in je straat, kun 
je bij ons een spelkoffer en ander materiaal 
ontlenen. We organiseren ook workshops tijdens de 
zomermaanden en september.

DIT DOET EEN PETER/METER

Toezicht houden en alles in goede banen leiden. 
Je leidt alles in goede banen en spreekt buren aan 
die de afspraken nog niet kennen. Maak ouders 
duidelijk dat ze verantwoordelijk blijven en dat ze 
geen kinderopvang mogen verwachten.

Hekken plaatsen en weghalen. Je verplaatst 
de afsluithekken om 14 uur en om 20 uur. Als 
het regent kan je beslissen om de straat niet af 
te sluiten. Let erop bij het terugzetten van de 
hekkens dat ze niet kunnen omvallen of de stoep 
versperren.

Aanspreekpunt zijn. Je informeert de buren tijdig 
en goed over de speelstraat en de afspraken. De 
communicatie tussen de Stad en de bewoners 
verloopt via jou.

Zorgen voor het materiaal. Je haalt de spelkoffer 
en het andere spelmateriaal op bij de Jeugddienst. 
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WAT DOE JIJ / DOET DE JEUGDDIENST?  

Gesloten voor doorgaand verkeer

De Stad Gent levert materiaal om de straat af te sluiten:
• voldoende hekken om de volledige breedte 

van de straat af te zetten 
• een verkeersbord ‘rijden verboden’ (C3)
• een onderbord ‘speelstraat van 14 tot 20 uur’
• ook voor eenrichtingsstraten voorzien we  

twee hekken.
Toch te weinig hekken? Geef een seintje bij de 
Jeugddienst.

Dolle pret met koffers en workshops

De verschillende spelkoffers van de Jeugddienst bevatten 
buitenspeelgoed en ook reuzegezelschapsspelen, 
jutezakken, skateboards ...
In de zomervakantie en in september bieden we leuke 
workshops, bijvoorbeeld een kleuterdansworkshop aan. 
De workshops zijn gratis. In juni kun je via mail hierop 
intekenen.

Mijn buren spreken een andere taal

De bewonersbrieven en deze brochure zijn ook 
verkrijgbaar in andere talen: Albanees, Arabisch, Bulgaars, 
Engels, Frans, Pools, Roemeens, Russisch, Slowaaks, 
Spaans, Turks. Zo kun je anderstalige buren uitleg geven 
over een speelstraat. Vraag ze aan via speelstraten@stad.
gent.

Oeps, ongelukje?

Als vrijwilliger van de Jeugddienst ben je verzekerd 
voor algemene burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen. Bewoners en bezoekers blijven 
zelf aansprakelijk voor schade door henzelf of door hun 
kinderen.

Als peter en meter kom je soms onverwachte dingen tegen. De Jeugddienst is er om jou te helpen.  
Bijvoorbeeld in deze situaties:
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TIEN TIPS VOOR EEN GESLAAGDE SPEELSTRAAT 

1. Zoek de beste periode

Ga samen met de andere meters en peters, 
en zelfs met de andere buren, op zoek naar 
de beste periode voor jullie speelstraat. Een 
speelstraat heeft maar zin als erin gespeeld 
wordt! Het is dus handig om even de 
vakantieplannen naast elkaar te leggen. 
Zorg voor voldoende meters en peters en 
verdeel de taken (promo maken, flyeren, 
spelmateriaal ophalen ...)

2. Hang posters op

Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners 
en kinderen moet je vooraf informeren met 
een brief. Hang ook een affiche aan het raam. 
Informeer niet alleen de bewoners van de 
speelstraat, maar ook die van de omliggende 
straten. Als je wil, sturen we graag extra 
posters op.

3. Start met een openingsfeestje

Open de speelstraat officieel en feestelijk 
en nodig daarbij alle bewoners en kinderen 
uit. Gezellig wordt het zeker met een hapje 
en drankje. Je zult zien dat de bewoners vlug 
contact met elkaar maken. Om de kosten 
te drukken kun je aan iedereen vragen iets 
lekkers mee te brengen. Je kunt ook een 
spaarpot op tafel zetten.

4. Organiseer iets leuks

De bedoeling van een speelstraat is de kinderen 
vrij en veilig op straat te laten spelen. Maar de 
kinderen vinden het natuurlijk ook superleuk 
als er activiteiten georganiseerd worden. Samen 
een grote snoeptaart maken, een Chinese dag 
houden … Laat je fantasie de vrije loop!

5. Vergeet de volwassenen niet

In een leuke speelstraat zijn er spelende 
kinderen én (koffie)kletsende volwassenen. 
Organiseer daarom iets leuks voor jong en oud.

6. Spreek af over parkeren

Automobilisten die in een speelstraat wonen 
of er een garage hebben, mogen er ook 
tijdens de speelstraat-uren parkeren, al is 
het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze 
wat meer ruimte krijgen. Bespreek dit met de 
medebewoners.

7. Stop op tijd

In een speelstraat kunnen kinderen veilig 
op straat spelen. Na de speelstraat-uren is 
de straat weer een gewone openbare weg. 
Het is belangrijk dat de kinderen dat leren, 
bijvoorbeeld door de speelstraat samen met de 
kinderen officieel te beëindigen. Niet vergeten, 
de speelstraat sluit ten laatste om 20 uur!
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TIEN TIPS VOOR EEN GESLAAGDE SPEELSTRAAT 

EVALUEER JE SPEELSTRAAT  Wat liep goed? Wat niet? Waren er klachten of problemen? Welke activiteiten waren een succes? We sturen je na afloop van je speelstraat een evaluatielink.

!

8. Versier je straat

Zorg ervoor dat de speelstraat duidelijk 
zichtbaar is. Plaats de verkeershekken. Zet 
ook stoelen en tafels buiten. Zo is het voor 
iedereen duidelijk dat er in de straat iets 
speciaals te doen is. Schijnt de zon? Haal er 
dan de parasol bij.

9. Check het weerbericht

Wanneer de speelstraat door 
omstandigheden niet gebruikt wordt, 
bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist 
worden de straat die dag niet af te sluiten. 
Maar zorg dan dat iedereen goed op de 
hoogte is.

10. Stuur ons je leukste foto’s

Waarom zou je er niet voor zorgen dat de 
straat er leuk, zomers en speels uitziet? 
Wij dagen je uit: versier je speelstraat of 
organiseer een leuke activiteit. Bezorg ons 
tijdens of na je speelstraat leuke foto’s!
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Leefstraten

Een leefstraat is een (deel van een) straat die tijdelijk 
autoluw of autoloos gemaakt wordt en een nieuwe 
invulling krijgt. Dat kan tussen het begin van de 
paasvakantie en het einde van de herfstvakantie. 
De bewoners nemen het initiatief.  
Dienst Ontmoeten en Verbinden  
www.stad.gent/leefstraten

Veiligheid

Wij bezorgen alle wijkagenten een overzicht van alle 
speelstraten. Heb je een probleemsituatie waar je 
echt niet uitgeraakt? Bij de wijkagent kun je terecht 
voor het melden van probleemsituaties. Hij/zij treedt 
bemiddelend op bij conflicten. 
www.politie.be/5415/contact/je-wijk

Uitleenpunt

Wil je materiaal ontlenen zoals tafels, stoelen ...? 
Contacteer het Uitleenpunt Feestmateriaal van de Stad. 
Dienst Feesten en Ambulante Handel. 
uitleenpunt.stad.gent

EEN STAPJE VERDER  

Buurtinitiatieven en activiteiten

Wil je graag iets organiseren met en voor je buren? De 
buurtwerkers de Dienst Ontmoeten en Verbinden helpen 
je met plezier om je buurtinitiatief te realiseren. Let op: 
Niet elke Gentse wijk heeft een buurtwerker.
09 266 55 50 - ontmoeten.verbinden@stad.gent 

Extra activiteiten

Samen aan Zet is een subsidie voor initiatieven die 
ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. 
Voor kleinschalige activiteiten kun je het hele jaar door 
een bedrag aanvragen van 150, 300 of 500 euro. 
Voor grotere initiatieven of langere activiteiten kun je 
2.000 tot 5.000 euro steun krijgen. Hou de deadline in de 
gaten op www.stad.gent/samenaanzet.

Artiest zkt ... is een platform dat Gents artistiek talent in 
contact brengt met organisatoren van buurtfeesten en 
huiskamerconcerten. De lijst bevat betaalbare acts die 
beoordeeld werden door een jury van professionelen uit 
de Gentse cultuurwereld. 
cultuur.stad.gent/artiestzkt

WIL JE DE SPEELSTRAAT NA 20 UUR OPENHOUDEN 
VOOR EEN STRAATFEESTJE OF BBQ? 

Dan moet je 6 weken op voorhand een aanvraag 
voor een ’evenement op openbaar domein’ indienen 

bij de Dienst Feesten en Ambulante Handel.
www.stad.gent/eventorganiseren.

!

Wil je een speelstraat deluxe? Hier zijn enkele nuttige adressen. 
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MEER INFO  

Jeugddienst
speelstraten@stad.gent 
www.stad.gent/speelstraten
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