
        AANVRAAGFORMULIER 
 SPEELSTRAAT 
  Paas- en Zomervakantie 20  _ 

 
Gelieve DRUKLETTERS te gebruiken. 

 

1. SPEELSTRAAT 
 

straatnaam:  
��������������������� 

* Opgelet: u moet inwoner zijn van de straat om ervoor een aanvraag in te dienen! 

deelgemeenten:  � Bevegem     � Centrum 

  � Elene  � Erwetegem 

 � Godveerdegem   � Grotenberge 

 � Leeuwergem  � Oombergen 

 � St-Goriks-Oudenhove  � St-Maria-Oudenhove 

 � Strijpen    � Velzeke 

 
 
Welk stuk van de straat wilt u afsluiten? 

 

Van welke hoek tot welke hoek? 
 

 

Zijn er winkels of bedrijven in de straat? 
Hoeveel? 
 
 
Geldt er in de straat een maximum snelheidsbeperking van 50 km/uur �  ja 
of minder? �  nee* 

 

Heeft  de  straat  een  overwegende  woonfunctie  zonder  doorgaand � ja 
verkeer of openbaar vervoer?  � nee* 
  
*  Indien u nee antwoordde op één van de bovenstaande vragen dan kan de straat  helaas niet ingericht worden als Speelstraat 
 

2. PERIODE 

Paasvakantie: � ja 

� nee 

Zomervakantie � ja 

� nee 

Stad Zottegem  



 

3. METER / PETER 
naam: 
��������������������� 
voornaam: 
��������������������� 
straatnaam: 
��������������������� 
huisnummer  ���� 
telefoon: 
��������������������� 
email: 
��������������������� 
handtekening: 

 

  

 

4.STAPPENPLAN 
 

1) Aanvraag 
De eerste stap is deze aanvraag in te dienen vóór 15 februari voor de 
inrichting tijdens de paasvakantie en / of vóór 15 mei voor de inrichting tijdens 
de zomervakantie. Omdat de aanvraagprocedure heel wat tijd in beslag neemt, 
worden laattijdige aanvragen niet aanvaard. De aanvrager wordt aangeduid 
als meter of peter van de speelstraat. 

 

2) Onderzoek 
De lokale politie onderzoekt vervolgens of uw straat in aanmerking komt. 
Een speelstraat moet in veilige en optimale omstandigheden kunnen 
ingericht worden zonder de vlotte verkeerscirculatie in de buurt in het 
gedrang te brengen. Als de lokale politie gunstig advies geeft, krijgen de 
meters en peters een bevragingslijst toegestuurd. 

 

3) Bevraging van de buren 
Nu moet de meter of peter nog de andere bewoners inlichten en overtuigen om 
van de straat een speelstraat te maken. Meer informatie over speelstraten vindt 
u op de gemeentelijke website  www.zottegem.be of kunt u opvragen bij de 
dienst “verkeer”. De overgrote meerderheid van de bewoners van de 
toekomstige Speelstraat moeten akkoord gaan. Dat wordt dus handtekeningen 
verzamelen. Na het indienen van de bevragingslijst wordt de aanvraag 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de 
goedkeuring van het tijdelijk aanvullend politiereglement. 

 

4) Afspraken 
Bij het begin van de vakantie wordt de nodige nadarafsluiting en signalisatie 
geleverd door de gemeentediensten. Deze moet uiterlijk om 20.00u 
weggehaald worden en ’s morgens telkens vanaf 8.00u op dezelfde plaats 
teruggezet worden. De meter of peter spreekt met de andere bewoners af 
wie wanneer deze taak op zich neemt. Ook kan afgesproken worden wie een 
oogje in het zeil houdt overdag. 


