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EEN SPEELSTRAAT AANVRAGEN EN ORGANISEREN
INFO VOOR METERS EN PETERS



Je wilt dit jaar een speelstraat organiseren, en dat vinden we fantastisch!
In deze brochure vind je alle informatie die je als meter of peter van een speelstraat nodig hebt. 
Ze zal je ook helpen bij het beantwoorden van vragen van de buren.

Bedankt dat je meewerkt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad.
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Een speelstraat is een straat die op vooraf 
bepaalde momenten voorbehouden is aan 
spelende kinderen. Ideaal dus om te hinkelen, 
badmintonnen. Maar ook fietsen en skaten kan er 
naar hartenlust. Voor de volwassenen kan dit een 
aanleiding zijn om tafels en stoelen naar buiten 
te brengen en te genieten.

Je kunt een speelstraat organiseren in de 
paasvakantie en/of zomervakantie en/of 
september. Van 14 tot 20 uur wordt je straat dan 
afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

Alleen de bewoners en eigenaars van een garage 
mogen dan heel traag met de wagen door de 
straat rijden. Hulp- en ordediensten mogen 
natuurlijk altijd door. Zorg er bij het inrichten van 
je straat dan ook voor dat zij altijd door kunnen 
in geval van nood.

Een speelstraat is er in de eerste plaats om 
kinderen terug ruimte te geven om veilig voor 
hun deur te spelen en te fietsen. Daarnaast 
is ook het sociale aspect zeer belangrijk: 
kinderen leren elkaar kennen en kunnen samen 
spelen. Ook de volwassenen uit de straat 
kunnen meedoen en hun buren leren kennen. 
De speelstraat is dus niet alleen leuk voor 
(bewoners met) kinderen!

De speelstraten zijn een initiatief van de Stad Gent en de meters en de peters.

WAAROM EEN SPEELSTRAAT?WAT IS EEN SPEELSTRAAT?
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STAP 1:  AANVRAAG

Een of meerdere bewoners van een straat kunnen 
een aanvraag indienen bij de Jeugddienst. 
Deadlines:

• Voor een speelstraat in de paasvakantie: aanvraag  
 moet binnen zijn vóór 20 januari
•  Voor een speelstraat in de zomervakantie/ 
 september: aanvraag moet binnen zijn 
 vóór 20 maart
 
Een aanvraag indienen kan alleen online: 
www.stad.gent/speelstraten

STAP 3: VERVOLLEDIGEN 
VAN DE AANVRAAG

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 kunt aanvullen.

Meters en peters
Minstens 3 meters en/of peters moeten je aanvraag 
steunen en samen met jou verantwoordelijk willen 
zijn voor de speelstraat.

Buren
De meters en peters moeten handtekeningen 
verzamelen van ten minste 2/3de (67 %) van de 
bewoners. Wie zijn handtekening zet, gaat akkoord 
met de speelstraat. Per huisnummer is er 1 stem. 
Je moet 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 1 jaar geldig. Als minstens 
3 meters en/of peters 2 opeenvolgende jaren 
dezelfde blijven, zijn de handtekeningen 2 jaar 
geldig. Je vroeg een speelstraat aan in de extra 
aanvraagperiode in mei 2020? Dan moet je sowieso 
opnieuw handtekeningen verzamelen. Je kunt 
steeds met al je vragen terecht op 
speelstraten@stad.gent.

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 tellen als 
handtekening, tenzij de uitbater zijn domicilie in het 
pand heeft. Het is wel belangrijk om hen in 
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te lichten en te bevragen om achteraf niet voor 
verrassingen te staan. Kom je er niet uit met de 
lokale organisatie? Neem dan contact op met ons 
via speelstraten@stad.gent.

Periode
 
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

STAP 4: GOEDKEURING

De officiële goedkeuring van de aanvragen gebeurt 
door het college van burgemeester en schepenen. 
Je krijgt daarna affiches en bewonersbrieven met de 
data en contactpersoon van je speelstraat. Die moet 
je aan alle bewoners van je speelstraat bezorgen. 
Nu zijn jullie klaar voor de start van de speelstraat.

STAP 2: HET ONDERZOEK

Niet elke straat kan speelstraat worden. Het 
inrichten van een speelstraat heeft namelijk 
gevolgen voor het verkeer in de straten rondom de 
speelstraat. De Stad Gent onderzoekt daarom of je 
straat in aanmerking komt.

Als het antwoord op de volgende vragen ‘ja’ is, is de 
kans groot dat je positief advies krijgt:

• Is de straat een woonstraat?
• Geldt er een maximumsnelheid van 50 km/u?
• 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?
• Wordt de straat of een omliggende straat niet  
 doodlopend bij het afsluiten van de speelstraat?

Iedere aanvrager krijgt daarna advies:

• 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.

De speelstraten zijn een initiatief van de Stad Gent en de meters en de peters.

HOE VERLOOPT DE AANVRAAG?
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AANSPREEKPUNT ZIJN

De meters en peters informeren de bewoners van 
de straat tijdig en goed over de speelstraat en de 
afspraken. 

De bewoners van de straat kunnen bij de meters en 
peters terecht met vragen, opmerkingen of klachten 
over de speelstraat. 

De meters en peters zijn ook het aanspreekpunt 
voor de Stad. De communicatie tussen de Stad en 
de bewoners verloopt via de meters en peters.

VOOR HET SPELMATERIAAL ZORGEN

Speelstraten kunnen een spelkoffer en 
spelmateriaal ontlenen bij de Jeugddienst. 
Deze koffer bevat speelgoed waarmee je op 
straat kunt spelen. De spelkoffer kan de hele 
speelstraatperiode in de speelstraat blijven. De 
meters en peters zorgen voor het vervoer van het 
materiaal en zorgen ervoor dat het materiaal goed 
beheerd wordt.

Als meter of peter kun je bovendien een (gratis) 
workshop of event in je speelstraat laten 
plaatsvinden. Je leest er verder in deze brochure 
meer over.

DE SPEELSTRAAT EVALUEREN

We vragen de meters en peters hun speelstraat 
elk jaar grondig te evalueren aan de hand van ons 
evaluatieformulier. Wat liep goed? Wat niet? Waren 
er klachten of problemen? Welke activiteiten waren 
een succes? Uit de evaluaties trekken we samen 
lessen voor de toekomst.

AFSPRAKEN MAKEN

Het is goed om vooraf stil te staan bij een aantal 
zaken, zoals:
 
• Wie plaatst de hekkens op straat en wie zet ze  
 terug aan de kant?
• Hoe betrekken we alle bewoners bij de  
 speelstraat?
• Hoe informeren we de bewoners van de  
 aanpalende straten en parkerende  
 autobestuurders die niet in de straat wonen?

Heb je als meter of peter nog concrete vragen, neem 
dan contact op met ons via speelstraten@stad.gent.

TOEZICHT HOUDEN EN ALLES IN GOEDE 
BANEN LEIDEN

Het is belangrijk dat de meters en peters een oogje 
in het zeil houden. Loopt alles goed? Worden de 
gemaakte afspraken gerespecteerd? 

Maar: de meters en peters staan niet in voor de 
opvang van kinderen uit de straat! De ouders 
blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. 
Speelstraten zijn geen extra kinderopvang.

OPGELET

• Het hekken moet zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten.

• Het hekken wordt zo neergezet dat de straat over de hele breedte  
 afgesloten is. Zorg er wel voor dat de fietsers nog makkelijk door  
 kunnen.

• Als het hevig waait of regent, mag het hekken geen schade  
 aanrichten. Eventueel kun je het hekken met gewichten verankeren. 

• Het plaatsen en weghalen van het hekken kun je samen met de  
 kinderen doen. Zo weten zij precies waar en wanneer de speelstraat  
 begint en eindigt.

• Plaats ook in eenrichtingsstraten aan beide uiteinden van de straat  
 een hekken.

WAT DOEN METERS EN PETERS 
VOOR DE SPEELSTRAAT?
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WAT DOEN METERS EN PETERS 
VOOR DE SPEELSTRAAT?
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AFSLUITHEKKEN PLAATSEN EN 
WEGHALEN

Om 14 uur plaatsen de meters en peters de 
afsluithekkens op de straat. Tijdens de duur van 
de speelstraat moet het hekken blijven staan. 
Ze kunnen wel even verplaatst worden voor 
bewonersverkeer. 
De meters en peters controleren regelmatig of de 
mensen die in de speelstraat mogen rijden, de 
hekkens ook terugplaatsen. 
Om 20 uur halen de meters en peters  het hekken 
weg. Ze worden dan aan de kant van de straat 
geplaatst met het opschrift naar de huizen gericht. 
Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet 
gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, 
kunnen de meters en peters beslissen de straat die 
dag niet af te sluiten. Verwittig dan wel tijdig de 
andere bewoners.
Let erop bij het terugzetten van de hekken dat ze 
niet kunnen omvallen en schade veroorzaken aan 
de auto’s of de stoep versperren.



VERZEKERING
De meters en peters zijn als vrijwilliger via de 
Stad Gent verzekerd voor algemene burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 
De andere bewoners blijven zelf aansprakelijk voor 
schade door henzelf of door hun kinderen.

SPEELSTRAATHEKKENS
De Stad Gent zal het materiaal om de straat af te 
sluiten tijdig (laten) leveren. We leveren:
• 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’

Als er te weinig hekkens geleverd zijn, kun je bij de 
Jeugddienst extra hekkens aanvragen.

SPELKOFFER EN ANDER 
SPELMATERIAAL
Om het nog leuker te maken in je straat, kun je een 
spelkoffer ontlenen. Deze koffer bevat speelgoed 
waarmee je op straat kunt spelen. De spelkoffer mag 
de hele speelstraatperiode in de speelstraat blijven. 
Daarnaast is er nog ander spelmateriaal dat voor 
kortere tijd kan ontleend worden, onder andere 
reuzegezelschapsspelen, …

COMMUNICATIE
Je krijgt als meter of peter communicatiemateriaal 
om de andere bewoners in te lichten, zoals folders, 
affiches, postkaartjes en brieven.
De bewonersbrieven en de ‘ infobrochure voor 
bewoners’ 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.

WORKSHOPS
In de zomervakantie en in september organiseren 
we samen met externe partners leuke workshops, 
bijvoorbeeld een kleuterdansworkshop. De 
workshops zijn gratis. In juni kun je via mail 
hierop intekenen, en dan wordt bekeken of er een 
workshop in jullie speelstraat kan doorgaan.
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ARTIEST ZKT ...
Artiest zkt ... is een platform dat Gents artistiek 
talent in contact brengt met organisatoren 
van buurtfeesten en huiskamerconcerten. De 
lijst is zeer verscheiden en bevat betaalbare 
acts die beoordeeld werden door een jury van 
professionelen uit de Gentse cultuurwereld. 
Inwoners van Gent kunnen bovendien via 
Artiest zkt ... 1 keer per jaar een door de stad 
betaalde act boeken op hun buurtevenement of 
huiskamerconcert.
Meer info, het reglement en het 
aanvraagformulier vind je via:
cultuur.stad.gent/artiestzkt
of
Gentinfo, 09 210 10 10, gentinfo@stad.gent

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.
Meer info: www.stad.gent/samenleven-welzijn-
gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/
ondersteuning-bewonersgroepen/leefplein-
leefstraat 
Dienst Ontmoeten en Verbinden 
09 266 55 50
leefstraten@stad.gent

DIENST PREVENTIE VOOR VEILIGHEID 
- GEMEENSCHAPSWACHTEN
De Gentse gemeenschapswachten zijn het 
luisterend oor voor iedere bewoner.  
Ze signaleren wat er leeft bij de bevolking aan 
de verschillende instanties. Meldingen van 
buurtbewoners volgen ze nauwgezet op. 
Ze kunnen ook langskomen in de speelstraten.
Dienst Preventie voor Veiligheid - 
Gemeenschapswachten
Onderstraat 22, 9000 Gent
09 268 21 00
gemeenschapswacht@stad.gent

WIJKPOLITIE
Bij de wijkagent kun je terecht voor het melden 
van probleemsituaties. Hij treedt bemiddelend 
op bij conflicten. Contact: 09 266 61 11, www.
politie.be/5415/contact/je-wijk

UITLEENPUNT
Wil je materiaal ontlenen zoals tafels, stoelen, ...? 
Dan kun je hiervoor terecht bij het Uitleenpunt 
Feestmateriaal van de Stad. 
Dienst Feesten en Ambulante Handel
09 323 63 95
uitleenpunt@stad.gent
www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/zelf-
een-evenement-organiseren/uitleendiensten/
uitleenpunt-feestmateriaal 

Opgelet: 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/cultuur-sport-vrije-tijd/zelf-een-
evenement-organiseren.

SAMEN AAN ZET
Samen aan Zet is een subsidie voor initiatieven 
die ontmoeting, samenleven en emancipatie 
bevorderen. Voor kleinschalige activiteiten gericht 
op ontmoeting kun je het hele jaar door een bedrag 
aanvragen van 150, 300 of 500 euro. Voor grotere 
initiatieven of langere reeksen activiteiten kun je 
2.000 tot 5.000 euro steun krijgen. Doe tijdig je 
aanvraag. 
Meer info, het reglement en het aanvraagformulier 
vind je via www.stad.gent/samenleven-welzijn-
gezondheid/samenleven/samen-aan-zet
of
Gentinfo, 09 210 10 10 van maandag tot en met 
zaterdag van 8 tot 19 uur, gentinfo@stad.gent

DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN
Woon je in een wijk waar de Dienst Ontmoeten en 
Verbinden actief is en wil je graag iets organiseren 
met en voor je buren? Dan helpen de buurtwerkers 
je met plezier om je buurtinitiatief te realiseren. 
De Stad Gent wil bewoners ondersteunen die zich 
inzetten voor hun buurt en hun buren. En daar hoor 
jij als meter of peter van een speelstraat zeker bij!
Wanneer er in jouw buurt geen buurtcentrum is, 
kun je met al je vragen over het organiseren van 
een buurtinitiatief terecht bij de Dienst Ontmoeten 
en Verbinden. Buurtwerkers vind je in de wijken: 
Bloemekenswijk / Brugse Poort - Malem / Dampoort 
- Sint-Amandsberg / Gentbrugge / Ledeberg - 
Moscou / Macharius – Heirnis - Scheldeoord / 
Muide - Meulestede - Afrikalaan / Nieuw Gent 
- Steenakker / Rabot - Blaisantvest / Sluizeken - 
Tolhuis - Ham.

Dienst Ontmoeten en Verbinden
Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent
09 266 55 50
ontmoeten.verbinden@stad.gent

JEUGDDIENST
De Jeugddienst van de Stad Gent coördineert 
de speelstraten. Deze dienst is ook het 
eerste aanspreekpunt voor meters en peters. 
Medebewoners van de straat met vragen kunnen 
eerst en vooral terecht bij de meters en peters van 
hun straat.

Jeugddienst
Kammerstraat 10, 9000 Gent
09 269 81 10
speelstraten@stad.gent
www.stad.gent/speelstraten

De speelstraten zijn een initiatief van de Stad Gent en de meters en de peters.

NUTTIGE ADRESSEN
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7. In een speelstraat kunnen kinderen veilig op  
 straat spelen. Na de speelstraat-uren is de straat  
 echter weer een gewone openbare weg, waar het  
 verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk  
 de kinderen daar attent op te maken,  
 bijvoorbeeld door de speelstraat samen met de  
 kinderen officieel te beëindigen. Niet vergeten, de  
 speelstraat sluit om 20 uur!

8. Zorg ervoor dat de speelstraat duidelijk zichtbaar  
 is. Dit doe je door de verkeershekkens op een  
 correcte manier te plaatsen. 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. 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. Versier je straat! De ingang van een speelstraat  
 oogt saai door de verkeershekkens. 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 na je speelstraat leuke foto’s en maak  
 kans op een prijs!

1.  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.

2. Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners en  
 kinderen kun je vooraf informeren met een brief  
 of een affiche aan het raam. Informeer niet alleen  
 de bewoners van de speelstraat, maar ook die van  
 de omliggende straten.

3. 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. Of je kunt een spaarpot op tafel zetten.

4. 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 jullie fantasie de vrije loop!

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

6. 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.

TIPS
 VOOR EEN GESLAAGDE SPEELSTRAAT
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De speelstraten zijn een initiatief van de Stad Gent en de meters en  peters.

MEER INFO
Jeugddienst
Kammerstraat 10, 9000 Gent
Tel. 09 269 81 10 
E-mail speelstraten@stad.gent
www.stad.gent
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