
SPEELSTRAAT AANVRAAGFORMULIER
Gelieve dit formulier volledig ingevuld terug te bezorgen aan de gemeente Wellen.

Via dit aanvraagformulier kan je een aanvraag tot speelstraat richten aan het college van burge-
meester en schepenen. Het aanvraagformulier moet worden ondertekend door 3 bewoners, de 
zogenaamde speelstraatverantwoordelijken, van de speelstraat. Geef ook duidelijk aan over welk 
deel van de straat het gaat en op welke dagen en uren er gespeeld zal worden. Het dossier wordt 
onderzocht op organisatorisch en verkeerstechnisch vlak.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek keurt het college van burgemeester en schepenen je 
aanvraag al dan niet goed.

Om als straat in aanmerking te komen voor een speelstraat, moet je rekening houden met een 
aantal regels en afspraken. Hiervoor verwijzen we naar het reglement betreffende de inrichting 
van de speelstraten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 september 2011. Neem dit regle-
ment grondig door voordat je een aanvraag indient.

Je aanvraag heeft enkel kans op slagen wanneer je kunt aantonen dat 75% van de bewoners van 
het betrokken stuk van de straat achter je voorstel staat en dat alle bewoners van het betrokken 
deel over het initiatief zijn geïnformeerd. Daarom wordt er gevraagd om bij het aanvraagformuli-
er de volledig ingevulde bewonersenquête toe te voegen. 

Indien het college van burgemeester en schepenen je aanvraag niet goedkeurt, krijg je deze 
beslissing ook via brief meegedeeld.

Dit formulier dient samen met de bewonersenquête ten laatste 2 maanden voor de gewenste peri-
ode ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.



Verantwoordelijken van de speelstraat

De 1e speelstraatverantwoordelijke is de aanvrager en contactpersoon.

1e speelstraatverantwoordelijke
naam en voornaam 
adres
geboortedatum
telefoon
e-mail

2e speelstraatverantwoordelijke
naam en voornaam
adres
geboortedatum
telefoon
e-mail

3e speelstraatverantwoordelijke
naam en voornaam
adres
geboortedatum
telefoon
e-mail

Deze speelstraatverantwoordelijken:
1. Zorgen voor het plaatsen en weghalen van de nadars.
2. Zijn een aanspreekpunt voor de buurt en de gemeentedienst.
3. Houden toezicht op de straat maar zijn niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen, 

de ouders blijven verantwoordelijk.
4. Nadat de aanvraag goedgekeurd is door het college van burgemeester en schepenen, 

ondertekenen de speelstraatverantwoordelijken de afsprakennota.



Locatie waarvoor u een aanvraag indient

straatnaam: ……………………………………….……….……….… te 3830 Wellen.

straatgedeelte:
•	 Volledige straat
•	 Gedeelte van de straat: van huisnr. ……  tot huisnr. ……

Periodes tijdens zomervakantie:

JULI AUGUSTUS
van tot van tot

    ma u u ma u u
di u u di u u

woe u u woe u u
do u u do u u
vr u u vr u u
za u u za u u
zo u u zo u u

       
Naam & handtekening speelstraatverantwoordelijken:

1e speelstraatverantwoordelijk    2e speelstraatverantwoordelijke   3e speelstraatverantwoordelijke
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