
AANVRAAGFORMULIER SPEELSTRAAT  
 

 

Datum opmaak: 

Aanvrager: 

 

 

Uw straat voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 De snelheid is beperkt tot 50 km / uur  

 De straat heeft een overheersend woonkarakter  

 De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer (De Lijn)  

 Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer in de straat. 

 

 

 

A. GEGEVENS SPEELSTRAAT 

 

Straatnaam: ………………………………………………………………………………….. 

 De volledige straat 

 Een deel van de straat, nl. tussen de volgende kruispunten/huisnummers: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Checklist straat: 

 De snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/uur 

 De straat heeft een overheersend woonkarakter 

 De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer (De Lijn) 

 Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeerd in de straat. 

 

De speelstraat wordt ingericht (tijdens de zomervakantie): 

van ……………………………… tot ………………………………. (een periode van maximaal 4 weken) 

Twee periodes van maximaal 4 weken aaneensluitend, telkens van 9u tot 20u.  

 

Motivatie voor het inrichten van de speelstraat: 

 

 

 

 

 

 

  



B. GEGEVENS SPEELSTRAATVERANTWOORDELIJKEN 

 

Verantwoordelijke nr. 1 zal worden gecontacteerd bij eventuele vragen. 

 
 

 
 
 
 

1 

Naam en voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Telefoon  

E-mail  

Handtekening   

 

 

 
 
 
 

2 

Naam en voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Telefoon  

E-mail  

Handtekening   

 

 

 
 
 
 

3 

Naam en voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Telefoon  

E-mail  

Handtekening   

 

 

 De speelstraatverantwoordelijken zijn de contactpersonen voor de bewoners en de 

gemeentediensten.  

 De speelstraatverantwoordelijken zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken op 

de vooropgestelde uren.  

 De speelstraatverantwoordelijken zijn niet verantwoordelijk voor spelende kinderen, de ouders 

blijven verantwoordelijk. 

 

  



C. MATERIAAL SIGNALISATIE 

 

Aanvraag materiaal: 

 Nadarhekken 

 C3 verkeersbord ‘speelstraat’ 

 Raamaffiches voor de huizen uit de straat 

 

Opmerking: 

De signalisatie en het aantal nadarhekken zal bepaald worden door de dienst mobiliteit. De 

verantwoordelijke van de speelstraat zal van de dienst mobiliteit een signalisatieplan krijgen, dat hij 

dient te volgen bij het plaatsen van signalisatie. 

 

Levering: 

De technische dienst kan dit materiaal met bijhorend signalisatieplan tijdens de kantooruren leveren 

en ophalen bij: 

NAAM: 

ADRES: 

TEL.:  

 

 

D. BEWONERSENQUÊTE 

 

Een speelstraat kan pas worden ingericht als 2/3 (67%) van de bewoners van de straat – of het deel 

van de straat – die ingericht wordt als speelstraat, akkoord gaat. Daarbij geldt dat elk huisnummer één 

stem heeft. 

Totaal aantal brievenbussen dat moet worden bevraagd: …………………………………… 

Totaal aantal huisgezinnen akkoord: …………………………………………………... 

 

Een speelstraat kan pas worden ingericht als handelaars/bedrijven gelegen in de straat schriftelijk 

akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. 

Zijn er handelaars/bedrijven in de straat? 

 Ja 

 Nee  

Zo ja, welke:  

 

 

! voeg in de bijlage volgende documenten toe: 

- bewonersenquête speelstraat 

- schriftelijk akkoord van handelszaken/bedrijven 

 

  



Akkoordverklaring 

Ondergetekende bevestigt kennis genomen te hebben van het reglement speelstraten van de 

gemeente Riemst en geeft de expliciete toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te laten 

verwerken door de dienst Mobiliteit. De verwerking is nodig om de service te kunnen verlenen. 

 

Datum: 

Handtekening  

 

 

 

 

Naam verantwoordelijke speelstraat:  

 

 

Formulier terug te sturen naar of voor ontvangst af te geven bij: 

Gemeente Riemst 

Dienst Mobiliteit  

Maastrichtersteenweg 2b 

3770 Riemst  

 

 

! Let op: aanvragen voor speelstraten moeten ten laatste voor 1 mei worden ingediend. 


