
SPEELSTRAAT BEWONERSENQUÊTE

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

Verklaring

Ik steun de vraag om in mijn straat een speelstraat in te richten.

Ik ben op de hoogte van het reglement betreffende de inrichting van speelstraten, goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 29 september 2011.

Verantwoordelijken van de speelstraat

naam - adres - telefoonnummer

1.     …………………………       2.     …………………………       3.     ………………………… 
        …………………………               …………………………               …………………………
        …………………………               …………………………               …………………………
 
Locatie van de speelstraat

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

•	 Volledige straat
•	 Gedeelte van de straat

Periodes tijdens de zomervakantie



Een straat komt in aanmerking voor een speelstraat indien het gaat om een woonstraat, zonder 
openbaar vervoer, met een snelheidsbeperking tot maximaal 50 km/uur.
Een speelstraat wordt pas goedgekeurd als 75% van de bewoners (één stem per huisnummer) ak-
koord gaat met de inrichting ervan. Dit gebeurt met een bevraging waarop de bewoners zich ak-
koord verklaren. Elk huisnummer moet aanwezig zijn op deze lijst. 
De speelstraatverantwoordelijken brengen de straatbewoners zelf op de hoogte van de activiteiten.

Bewonerslijst van de speelstraat

huisnr. naam aantal kids + leeftijd akkoord niet akkoord handtekening



Handelaars en vrije beroepen in de speelstraat

Klanten en/of patiënten van handelaars en personen met vrije beroepen mogen niet parkeren 
binnen de speelstraatzone. De speelstraat kan enkel ingevoerd worden mits toestemming van de 
handelaar(s) en/of personen met vrije beroepen. Deze toestemming is enkel nodig als de zaak of de 
praktijk zich binnen de speelstraatzone bevindt.

huisnr. naam soort handelszaak/
vrij beroep

akkoord niet akkoord handtekening

Ik, ondergetekende, …………………..…………………..…………………..…………………..…
verklaar dat deze enquête naar eer en geweten afgenomen werd om te verzekeren dat alle betrokken 
buurtbewoners op de hoogte gebracht zijn van mijn aanvraag tot inrichting van een speelstraat en 
hun mening hierover hebben kunnen meedelen. Aan de bewoners werd het reglement betreffende 
de inrichting van speelstraten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29.09.2011 voorgelegd.

gedaan te Wellen,

datum        handtekening
        1e speelstraatverantwoordelijke
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