


Beste Gentenaar,

Zin om in de paasvakantie en/of zomervakantie en/of september een speelstraat in te richten in jouw straat? 
Neem dan zeker deze brochure grondig door. 
Je vindt er alle informatie over het hoe en wat van speelstraten. Met de speelstraten wil de stad Gent de straten 
in de vakantieperiodes teruggeven aan de bewoners. In de eerste plaats om kinderen opnieuw ruimte te geven om veilig 
op straat te spelen en te fietsen, maar ook aan de volwassenen om hun buren beter te leren kennen. Een speelstraat 
is immers goed voor het contact tussen alle bewoners van de straat, ongeacht de leeftijd. Of het nu is om te hinkelen, 
te badmintonnen of een straataperitief te houden, speelstraten brengen extra leven in je buurt.  

Kijk snel of je straat in aanmerking komt om een speelstraat te organiseren!

INHOUD

Elke Decruynaere

schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Filip Watteeuw

schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

VOORWOORD                      2

WAT IS EEN SPEELSTRAAT?                      3

WAAROM EEN SPEELSTRAAT?                      4

VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING                      5

WAT DOEN METERS EN PETERS VOOR DE SPEELSTRAAT?               7             

WAT DOET DE STAD GENT VOOR DE SPEELSTRAAT?                      9

10 OP 10 VOOR JE SPEELSTRAAT                     10

IETS MEER                      11

NUTTIGE ADRESSEN                     14

VOORWOORD

01 µ 02



Een speelstraat is een straat die op vooraf 
bepaalde momenten volledig voorbehouden 
is aan spelende kinderen. Ideaal dus om te 
hinkelen of te badmintonnen, maar ook fietsen 
of skaten kan er naar hartenlust. Voor de volwassenen 
kan dit een aanleiding zijn om tafels en stoelen naar 
buiten te brengen en te genieten van de speelstraat.

Een speelstraat wordt tijdens de paasvakantie en/of 
zomervakantie en/of september voor een beperkte 
periode afgesloten voor alle doorgaand verkeer 
van 14 tot 20 uur.

Enkel de bewoners mogen dan zeer traag met 
de wagen door de straat rijden. Hetzelfde geldt 
voor mensen die een garage in de straat hebben.
Bezoekers mogen dus niet met hun auto door 
de straat rijden. Hulp- en ordediensten mogen 
altijd door.

Een speelstraat is er in de eerste plaats om 
kinderen terug ruimte te geven om veilig op straat te 
spelen en te fietsen.

Daarnaast is ook het sociale aspect zeer 
belangrijk: kinderen uit de straat 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!

Een speelstraat bevordert het contact tussen alle be-
woners van de straat: kinderen, ouders, volwassenen 
onderling,…
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STAP 1: DE AANVRAAG

Stel: een of meerdere bewoners van een straat 
willen dat hun straat een speelstraat wordt. 
Zij kunnen een aanvraag voor een speelstraat 
indienen bij de Jeugddienst.

Voor een speelstraat in de paasvakantie: 
aanvraag moet binnen zijn vóór 20 januari
Voor een speelstraat in de zomervakantie: 
aanvraag moet binnen zijn vóór 20 maart
Voor een speelstraat in september: 
aanvraag moet binnen zijn vóór 20 maart

Een aanvraag indienen kan enkel online: 
      www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/
      producten/speelstraten

STAP 3: DE BEWONERSENQUÊTE

Nu begint het echte werk! Je weet nu dat het mogelijk is 
om een speelstraat te worden. Nu moeten jullie aantonen 
dat andere bewoners jullie idee steunen. Hiervoor moet 
je een bewonersenquête invullen. De link van de bewo-
nersenquête krijg je van de Jeugddienst na het positieve 
advies (met of zonder beperking) van het verkeerstechnisch 
onderzoek.

Volgende zaken moet je nu beslissen en verzamelen:

PERIODE KIEZEN
Je kan zowel een speelstraat aanvragen voor 
de paasvakantie, de zomervakantie en september.

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 

METERS EN PETERS
Er moeten minstens 3 meters en/of peters gezocht 
worden die jouw aanvraag steunen en samen met 
jou verantwoordelijk willen zijn voor de speelstraat.

DE BUREN
In deze fase moeten de meters en peters andere 
bewoners gaan inlichten over de speelstraat. 
De meerderheid van de bewoners moet het zien 
zitten dat er een speelstraat komt. Anders kan 
de speelstraat voor conflicten zorgen. 
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De meters en peters moeten handtekeningen 
verzamelen van 67% (2/3) van de bewoners. Wie zijn 
handtekening zet, gaat akkoord met de speelstraat. 
Per huisnummer is er 1 stem. Er moeten enkel 
handtekeningen verzameld worden in het deel van de 
straat dat goedkeuring kreeg om speelstraat te worden.
De handtekeningen zijn standaard 1 jaar geldig. Indien 
minstens 3 meters en /of peters twee opeenvolgende ja-
ren dezelfde blijven, zijn de handtekeningen 2 jaar geldig.

HANDELAARS
Er moet een overeenkomst zijn met elke betrokken firma 
of handelszaak in de straat. Zo kunnen er nadien geen 
conflicten ontstaan over de bereikbaarheid of inkomsten-
derving. Je kunt de speelstraat eventueel inrichten tijdens 
de sluitingsdag van de winkel.

STAP 4: AFSPRAKENNOTA

Nog één stap te gaan! De meters en peters ondertekenen 
een afsprakennota met de Stad Gent. Hierin staan 

de rechten en de plichten opgesomd van de meters en 
de peters en van het stadsbestuur.

STAP 2: HET ONDERZOEK

Niet elke straat kan speelstraat worden. 
Het inrichten van een speelstraat heeft namelijk 
gevolgen voor het verkeer in de straat. 
Het mobiliteitsbedrijf onderzoekt daarom of 
de straat in aanmerking komt: als het antwoord 
op volgende vragen ‘ja’ is, is de kans groot dat 
je een positief advies krijgt.

1. Is de straat een woonstraat?

2. Geldt er een maximumsnelheidsregime van  
    50km/u?

3. Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?

4. Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?

5. Blijven de omliggende straten bereikbaar bij het  
    afsluiten van de speelstraat?

6. Wordt de straat of een omliggende straat niet 
    doodlopend bij het afsluiten van de speelstraat?

Iedere aanvrager krijgt vervolgens een advies.

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk:
Positief: je mag verder gaan met de volgende stap.

Positief met beperking: je mag verder gaan met de 
volgende stap mits een voorwaarde (Bv. enkel een stuk 
van de straat mag speelstraat worden, speelstraat mag 
enkel op zondag, …).

Negatief: hier stopt het voor jullie, de straat kan geen 
speelstraat worden.
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DE METERS EN PETERS ZIJN HET 
AANSPREEKPUNT VAN DE SPEELSTRAAT

De meters en peters zorgen dat de bewoners uit de straat 
goed geïnformeerd zijn over de speelstraat en dat alle 
bewoners de afspraken kennen. De bewoners uit de 
straat kunnen bij de meters en peters terecht voor 
vragen, opmerkingen of klachten over de speelstraat. 
De meters en peters zijn ook voor de stad het aanspreek-
punt: de communicatie tussen de stad en de bewoners 
verloopt via de meters en peters.

DE METERS EN PETERS DRAGEN ZORG 
VOOR HET SPELMATERIAAL

Speelstraten kunnen een spelkoffer en spelmateriaal 
ontlenen bij de Jeugddienst. De meters en peters zorgen 
voor het vervoer van het materiaal en zorgen dat het 
materiaal goed beheerd wordt.

DE METERS EN PETERS EVALUEREN HUN 
SPEELSTRAAT

We vragen elk jaar aan de meters en peters hun speel-
straat grondig te evalueren. 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.

DE METERS EN PETERS HOUDEN TOEZICHT
EN ZORGEN DAT ALLES GOED VERLOOPT

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 verantwoor-
delijk voor hun kinderen. Speelstraten zijn geen extra 
kinderopvang.

4       WAT DOEN METERS EN PETERS
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METERS EN PETERS MAKEN AFSPRAKEN

Het is goed vooraf stil te staan bij een aantal zaken, zoals:

● Wie plaatst de hekkens op straat en wie zet ze 
    terug aan de kant?

● Hoe organiseren we toezicht?

● Wat doen we met de geparkeerde auto’s?

● Hoe betrekken we alle bewoners in de speelstraat?

● Hoe informeren we de bewoners van de aanpalende 
    straten en parkerende autobestuurders die niet in 
    de straat wonen?

●  Wat doen we met het voetballen?

●  Hoe houden we rekening met bewoners die 
    tegenstander zijn van de speelstraat?

● Hoe organiseren we het beheer van de spelkoffer?

● Hou er rekening mee dat ook kinderen uit de nabij 
    gelegen straten graag in je straat komen spelen.

DE METERS EN PETERS ZORGEN VOOR 
HET PLAATSEN EN WEGHALEN VAN DE 
AFSLUITHEKKEN

Om 14 uur plaatsen de meters en peters de 
afsluithekken op de straat. Tijdens de duur van
de speelstraat moeten de hekken blijven staan. 
Ze kunnen even verplaatst worden voor bewoners-
verkeer. De meters en peters controleren regelmatig 
of de mensen die in de speelstraat mogen rijden, 
de hekken ook terug plaatsen. Om 20 uur moeten 
de hekken weggehaald worden. Ze worden dan aan 
de kant van de straat geplaatst.

LET OP!
●  De hekkens moeten zichtbaar zijn vanuit 
     de aanpalende straten.

●  De hekkens worden zo neergezet dat de  
     straat over de hele breedte afgesloten is.
     Zorg er wel voor dat de fietsers nog 
     gemakkelijk door kunnen.

●  Om 20u neem je de hekkens altijd weg en 
     plaats je de hekkens met het opschrift naar 
     de huizen gericht.

●  Het plaatsen en weghalen van de hekkens 
     kan je samen met de kinderen doen. 
     Zo weten zij precies waar en wanneer de 
     speelstraat begint en eindigt.

●  Ook in éénrichtingsstraten moet je aan 
     beide kanten van de straat een hek 
     plaatsen.
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1. Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners en 
kinderen kan je vooraf informeren met een brief of een 
affiche aan het raam. Informeer niet enkel de bewoners 
van de speelstraat, maar ook die van de omliggende 
straten.

2. Open de speelstraat officieel en feestelijk en nodig 
daarbij alle bewoners en kinderen uit. Gezellig wordt 
het zeker met een hapje en een drankje en je zal zien 
dat de bewoners vlug contact met elkaar zullen maken. 
Om de kosten te drukken kan je vragen aan iedereen 
om iets lekkers mee te brengen of een spaarpot op tafel 
zetten.

3. De bedoeling van een speelstraat is de kinderen vrij 
en veilig op straat te laten spelen. De kinderen vinden 
het natuurlijk wel superleuk als er activiteiten georgani-
seerd worden. Samen een grote snoeptaart maken, een 
Chinese dag houden, … Laat jullie fantasie de vrije loop!

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

5. Automobilisten die in een speelstraat wonen of er 
een garage hebben, mogen er ook tijdens de speel-
straaturen parkeren. Toch raden we iedereen aan el-
ders te parkeren (indien mogelijk), of om een deel van 
de straat autovrij te houden. Zo blijft de straat met 
spelende kinderen overzichtelijk en wordt eventuele 
schade aan geparkeerde auto’s vermeden.

VERZEKERING

De meters en peters zijn verzekerd door de Stad Gent 
voor algemene burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen.

De andere bewoners blijven zelf aansprakelijk 
voor schade door henzelf of door hun kinderen.

LEVEREN VAN SPEELSTRAATHEKKENS

Stad Gent zal het materiaal om de straat af te sluiten tijdig 
(laten) leveren. Het gaat hier over voldoende hekkens om 
de volledige breedte van de straat af te zetten, een 
verkeersbord ‘rijden verboden’ (C3) en een onderbord 
‘speelstraat van 14 tot 20 uur’.

Indien er te weinig hekkens geleverd zijn, kan je bij 
de Jeugddienst extra hekkens aanvragen. 

DE SPELKOFFER EN ANDER SPELMATERIAAL

Om het nog leuker te maken in je straat, kan je een spelkoffer 
ontlenen. Deze koffer bevat speelgoed waarmee je op straat 
kan spelen, maar ook de bekende vlaggetjes die je in veel 
speelstraten ziet hangen. De spelkoffer kan gedurende de hele 
speelstraatperiode in de speelstraat blijven.

Daarnaast is er nog ander spelmateriaal dat voor kortere tijd 
kan ontleend worden: volksspelen, reuzegezelschapsspelen, …

COMMUNICATIE / INFORMATIE

Om er voor te zorgen dat de meters en peters van alles op 
de hoogte zijn, nodigt het stadsbestuur hen elk jaar uit op een 
informatieavond. Ze krijgen ook communicatiemateriaal om de 
andere bewoners in te lichten, zoals flyers, affiches, postkaartjes 
en brieven.
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6. In een speelstraat kunnen kinderen veilig op straat 
spelen. Na de speelstraaturen 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!

7. Zorg ervoor dat de speelstraat duidelijk zichtbaar is. 
Dit doe je door de verkeershekkens op een correcte 
manier te plaatsen. Sjouw ook stoelen en tafels naar 
buiten. Zo is het voor iedereen duidelijk dat er in de 
straat iets speciaals te doen is. Schijntde zon? Haal er 
dan de parasol bij.

8. 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.

9. Fietsers mogen door de speelstraat rijden, maar 
moeten opletten voor spelende kinderen.

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 orga-
niseer een leuke activiteit. Bewijs dat je van de straat 
een mooie en leuke speelstraat hebt gemaakt met 
enkele digitale foto’s. Een jury zal de mooiste en leukste 
speelstraten belonen met een prijs.



DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN

Iedereen die vragen heeft over het organiseren van  
straatinitiatieven kan ook steeds bij buurtwerk terecht. Op 
pagina 14 in deze brochure staan de wijken opgesomd waar 
er een buurtwerker actief is. Is er geen buurtwerker actief 
in je buurt, dan kan je terecht bij: 
Dienst Ontmoeten en Verbinden 
Keizer Karelstraat 1 
9000 Gent
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WIJK AAN ZET

Dankzij ‘Wijk aan Zet’ kan je als bewoner financiële steun 
aanvragen voor een initiatief dat je samen met andere 
bewoners wilt uitvoeren in en voor je wijk, buurt of 
straat.

De eigen inbreng van bewoners staat hierbij voorop. 
Naast gewone straatfeesten staat ‘Wijk aan Zet’ borg voor 
bijzonder originele en creatieve initiatieven, zoals kleur-
rijke parades, een tweedehandse boekenmarkt, het 
uitwerken van een buurtwebsite of wijkkrant, een 
vertelfestival, een wijkkoers voor alle leeftijden, zelfs 
een gezamenlijke opsmuk van een waardevol gebouw 
in de wijk.

Jaarlijks zijn er twee Wijk aan Zet-rondes: in februari en in 
september.

Meer info, het reglement en het aanvraagformulier vind 
je via:

Gentinfo
   09 210 10 10
van maandag tot en met zaterdag 
tussen 8 en 19 uur   
      gentinfo@stad.gent

Dienst Ontmoeten en Verbinden
Keizer Karelstraat 1 
9000 Gent
      09 266 55 50
      wijkaanzet@stad.gent
       www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/
wijk-aan-zet-wijksubsidie-reglement-en-hoe-aanvragen

FEESTNEUS

Gentenaars die een speelstraat of een straat- of 
buurtfeest organiseren kunnen via ‘Feestneus’ 
een beroep doen op een gratis artiest. Voor elk soort 
feest vind je wel een passende artiest: stand-up-
comedians, circusartiesten, vertellers, muziekgroepen uit 
uiteenlopende genres en nog veel meer.

Meer info, het reglement en het aanvraagformulier vind 
je via:

Gentinfo
   09 210 10 10
van maandag tot en met zaterdag
tussen 8 en 19 uur   
   gentinfo@stad.gent

Cultuurdienst  
Veldstraat 82a
9000 Gent
   09 269 84 80 
     cultuurdienst@stad.gent
     www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/uitgaan-
     en-organiseren/zelf-een-evenement-organiseren/
     artiest-zoekt-feestneus

7 IETS MEER

Wil je een straataperitief organiseren? Een zomerse  
barbecue? Pannenkoeken bakken? Een kinderrommel-
markt? Een knutselactiviteit?

Wat je ook wil doen, begin tijdig met de voorbereiding. 
Vraag gerust medewerking van organisaties uit de buurt, 
zoals Dienst Ontmoeten en Verbinden, de jeugdbeweging, 
de dekenij,…

Via de stedelijke projecten ’Wijk Aan Zet’ en ’Feestneus’  
kan je van je speelstraat wel iets heel speciaals maken.

UITLEENPUNT

Wil je materiaal ontlenen zoals tafels, stoelen,... dan kan 
je hiervoor terecht bij het Uitleenpunt van de stad.  

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
      09 269 46 00
      uitleenpunt@stad.gent
       www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/
ontlenen-feestmateriaal

Let wel op!  
Een speelstraat langer dan 20 uur openhouden 
moet 8 weken op voorhand aangevraagd worden. 

Meer info bij 
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
      09 269 46 00
      iod@stad.gent
      www.stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/
      producten/vergunning-voor-het-organiseren-van-
      een-evenement-op-het-openbaar-domein
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JEUGDDIENST

De Jeugddienst coördineert de speelstraten. 
Deze dienst is ook het eerste aanspreekpunt.

Jeugddienst
Kammerstraat 10, 9000 Gent
      09 269 81 10 / Fax: 09 225 00 58
      speelstraten@stad.gent
      www.stad.gent

DIENST ONTMOETEN EN VERBINDEN

Woon je in een wijk waar de Dienst Ontmoeten en Verbin-
den actief is en wil je graag iets organiseren met en voor je 
buren? Dan helpen de buurtwerkers jou 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/peter van een speelstraat 
zeker bij!

Wanneer er in jouw buurt geen buurtcentrum is, kan 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
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
      09 266 55 50
      ontmoeten.verbinden@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 ook nauwgezet op. 
De gemeenschapswacht werkt van maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 17 uur. Zij kunnen ook langskomen bij de 
speelstraten.

Dienst Preventie voor veiligheid-gemeenschapswachten
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
     09 268 21 00
     gemeenschapswacht@stad.gent

WIJKPOLITIE

Oostakker en kanaaldorpen / Oostakkerdorp 3 
9041 Oostakker
     09 266 63 20

Ledeberg / Ledebergplein 34, 9050 Ledeberg
     09 266 63 50

Zwijnaarde / Dorpsstraat 1, 9052 Zwijnaarde
     09 266 63 60

Drongen / Domien Ingelsstraat 15, 9031 Drongen
     09 266 61 90

Sint-Denijs-Westrem / Gemeenteplein 2 
9051 Sint-Denijs-Westrem
     09 266 63 80

Nieuw-Gent / Rerum Novarumplein 186, 9000 Gent
     09 266 63 60

Gent-Centrum / Belfortstraat 4, 9000 Gent
     09 266 61 30

Gentbrugge / Braemkasteelstraat 29 
9050 Gentbrugge
     09 266 63 30

Sint-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 378, 9040 Sint-Amandsberg
     09 266 63 00

Wondelgem / Pieter Cieterslaan 29, 9032 Wondelgem
     09 266 64 00

Gent-West / Antonius Triestlaan 12, 9000 Gent
     09 266 61 50
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8           NUTTIGE ADRESSEN
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MEER INFO:

Jeugddienst

Kammerstraat 10, 9000 Gent

Tel.: 09 269 81 10

E-mail: speelstraten@stad.gent

www.stad.gent


