De speelstraat mag doorgaan, wat nu?
SPEL EN ANDERE ANIMATIE
De bewoners van de straat kiezen zelf hoe ze de straat inrichten. Je kan activiteiten
organiseren, (tijdelijk!) spelmateriaal plaatsen, een springkasteel huren, een
dessertbuffet regelen, … je spreekt hierover best vooraf met de bewoners, zodat
(zoveel mogelijk) mensen op de hoogte zijn.
Via de jeugddienst kan je indien gewenst de (Z)werfwagen van speelpleinwerking
Sporrewoan huren. Ze zit vol spelmateriaal (domino, badminton, jenga, trampoline,
knutselgerief, krijtjes, ...) om volop te kunnen spelen. Huurprijs voor een dag
bedraagt € 25 met een waarborg van € 50.
WAT DOET STAD IEPER
• Brengt inwoners van de straat op de hoogte.
• Levert het nodige afbakeningsmateriaal
en voorziet de nodige verkeersignalisatie.
Opgelet:
• Bij reservering: plaatsen van
Huur van spelmateriaal
de (Z)werfwagen
kan enkel met een
lidmaatschap van de bib.
Deze kost voor
één jaar €5.

Nuttige adressen:
Voor al je vragen
en huur (Z)werfwagen

Voor al je
spelmateriaal

Voor stoelen
en tafels

Jeugddienst Ieper
Fochlaan 3
8900 Ieper
057 239 560
joc@ieper.be
www.jonginieper.be

Speel-o-theek Stokpop
Polenlaan 5
8900 Ieper
057 239 427
stokpop@ieper.be
www.ieper.bibliotheek.be

Technische dienst Ieper
Rijselsepoort 4
8900 Ieper
057 239 515520
technischedienst@ieper.be
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Wil je je speelstraat na 20u openhouden?
Dan kan je dit minimum 8 weken op voorhand aanvragen bij de dienst evenementen,
tel. 057 451 600, evenementen@ieper.be, www.ieper.be/evemenenten.

Jeugddienst Ieper - Fochlaan 3 - 8900 Ieper - 057 239 560
joc@ieper.be - www.jonginieper.be

Jeugddienst Ieper - Fochlaan 3 - 8900 Ieper - 057 239 560
joc@ieper.be - www.jonginieper.be
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Wat is een speelstraat?

Van aanvraag tot organisatie

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig afgesloten
wordt voor spelende kinderen en buurtbewoners. Ideaal voor wie wil spelen en
ravotten in de straat maar evengoed voor wie wil bijkletsen met de buren!
Enkel de bewoners of eigenaars van een garage in de straat mogen stapvoets met de
wagen door de straat rijden. Fietsers moeten zonodig afstappen, want de spelende
voetgangers (en eventueel skaters) mogen nooit gehinderd of in gevaar gebracht
worden.

Wanneer kan ik dat organiseren?
APRIL, MEI, JUNI, SEPTEMBER EN OKTOBER
• Woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen tussen 12 – 20u
• Aanvraag doe je ten laatste 4 weken op voorhand.
• Max. 3 opeenvolgende weekends.
JULI EN AUGUSTUS
• Van maandag tot zondag tussen 12 – 20 uur
• Aanvraag moet binnen zijn tegen 15 mei.
• Max. 3 opeenvolgende weekends.
In de week kan er 1 vaste dag afgesproken worden
voor heel de vakantie.
		

Wat zijn de voorwaarden?
• Max. snelheid in de straat is 50km/u
• Omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
• De straat ligt in een wijk met woonkarakter,
zonder (belangrijk) doorgaand verkeer.
• Geen doorgaand openbaar vervoer.
• Je vindt min. 2 meters of peters!

Een meter/peter is een persoon
van min. 18 jaar die in de
aangevraagde straat woont en die
zich wil engageren voor de organisatie.
Zij dragen verantwoordelijkheid over
de speelstraat en zorgen o.a. voor de
aanvraag. Uitgebreide info kan je vinden
op www.jonginieper/speelstraat.
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1. BEWONERSENQUÊTE + AANVRAAGFORMULIER
Wil je een speelstraat organiseren? Dan check je als meter/peter best even
of de straat zelf het daar mee eens is. Dat doe je aan de hand van de
bewonersenquête. Je kan deze vinden op www.jonginieper.be/speelstraat
Ga bij ieder huis/appartement in het deel van de straat dat je wil afzetten langs.
Bij handelaars, geneesheren, … ga je ook langs. Conflicten met bereikbaarheid
wil je vermijden.
Elke ‘brievenbus’ heeft 1 stem.
Vul enkele gegevens in en plaats je handtekening met de keuze voor/tegen
GAAT 2/3 AKKOORD?
Yes, je bent al een stapje dichter bij je speelstraat! De ingevulde
bewonersenquête kan je daarna uploaden samen met je aanvraagformulier
op eaglebe.com. De link naar eagle én een handige handleiding kan je vinden
op www.jonginieper.be/speelstraat.
2. HET ONDERZOEK
Niet elke straat kan in aanmerking komen, aangezien het
afsluiten van een straat enkele gevolgen met zich mee brengt.
Na het indienen van de nodige documenten onderzoeken we
of het mogelijk is om bij jullie de straat af te zetten.

Joc Ieper vzw
controleert de
voorwaarden +
bewonersenquête

Politiezone Ieper
+ college van
burgemeester
en schepenen
verlenen hun
beslissing

Elke aanvraag krijgt
een getekende
afsprakennota
teruggestuurd met
één van volgende
adviezen:

3. DE AFSPRAKENNOTA
De laatste stap is het tekenen van de afsprakennota van Stad
Ieper. Deze nota bevat alle rechten en plichten van de meters /
peters alsook die van het stadsbestuur.

POSITIEF:
de speelstraat
mag doorgaan!

POSITIEF MITS
VOORWAARDE
(bv. stuk van
straat mag afgezet
worden)

NEGATIEF:
de straat komt niet in
aanmerking
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