Peter/meterformulier speelstraat
Kortenberg
Wat is een speelstraat?
Uw straat kan tijdens de zomer een speelparadijs voor kinderen
worden. De gemeente zorgt voor nadarhekken om aan de
uiteinden van de straat te plaatsen zodat deze minder toegankelijk wordt voor
auto’s. Dit maakt dat kinderen vrijuit in de straat kunnen voetballen,
stoepkrijten, een fietsparcours bouwen, hinkelen, schminken, waterspelletjes
spelen, rolschaatsen, een 1-tegen-allenspel organiseren, tafels buitenzwieren en
met zijn allen knutselen en koekjes bakken, een kinderknalfuif organiseren of
met iedereen de avondbarbecue voor de hele straat voorbereiden. Gezelligheid
troef en voor kinderen de ideale gelegenheid om zorgeloos met elkaar in de
straat te ravotten!
Hoe maakt u van uw straat een speelstraat?
Dit doet u door bij de gemeente een (online) aanvraag in te dienen tot het
organiseren van een speelstraat. De uitgebreide voorwaarden, het reglement en
het in te vullen aanvraagformulier vindt u terug op
www.kortenberg.be/speelstraat.
Enkele belangrijke zaken uit het reglement:
- Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 de of 66% van de
bewoners van de straat akkoord gaat met de invoering van de speelstraat;
- Een speelstraat kan ingericht worden voor een aaneensluitende periode
van maximaal 14 dagen;
- Een speelstraat kan enkel ingevoerd worden als minimaal 3
peters/meters, wonende in de straat, zich engageren voor de
organisatie en het zelf dagelijks plaatsen en weghalen van de
nodige signalisatie.
Om het peter/meterformulier in orde te brengen, is het voldoende om minstens 3
buurtbewoners op sleeptouw te nemen. Druk onderstaand formulier af,
vraag de handtekeningen van de peters/meters en bezorg het formulier
ingescand terug aan dienst Jeugd via jeugd@kortenberg.be.
Goede afspraken maken goede vrienden
Wat doet de gemeente Kortenberg?
De gemeente Kortenberg biedt logistieke en materiële ondersteuning (aflevering
nadarhekken, verkeersborden) en verzekert de peters en meters als vrijwilligers,
zowel voor Burgerlijke Aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen. De
andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door
henzelf of hun kinderen.
Wat doen de peters en de meters ?
De peters en meters staan in voor de voorbereiding van de speelstraat.
De peters en meters plaatsen de verkeershekken om 12 u. en halen die
weer weg om 18.00 uur, of vroeger bij erg slecht weer.

De peters en meters melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan de
dienst Jeugd.
Deze afspraken gelden enkel voor de peters en meters van de speelstraat.
Ze kunnen niet gedelegeerd worden aan andere bewoners.
In te vullen:
Kortenberg, (datum ondertekening)

Voor de peters/meters
Naam en handtekening

Meer info of vragen: jeugd@kortenberg.be of 02 755 22 84

