N
E
R
E
S
I
N
A
G
R
O
T
SPEELSTRAA
EN DAT ZONDER GRENZE
SPELEN IN EIGEN BUURT

Wat doen meters en peters?
PLAATSEN EN WEGHALEN VAN AFSLUITHEKKENS
De meters en peters staan in voor het plaatsen en weghalen van de nodige afbakening van
hen speelstraat. De hekkens mogen worden geplaatst vanaf het overeengekomen start uur, en
dienen ook worden weggehaald op het afgesproken eind uur.
LET OP!:
• De hekkens moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten.
• Bij het weghalen van de hekkens plaats je het opschrift naar de huizen gericht.
• Het plaatsen en weghalen van de hekkens kan je met de kinderen doen, zodat zij goed weten
waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt.
• Ook in éénrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat een hek plaatsen.
Indien wordt beslist dat de speelstraat niet doorgaat vanwege bv: slechte weersomstandigheden, dan
dienen de peters/meters de politie op de hoogte te brengen dat de straat niet zal worden afgesloten.
TOEZICHT EN ZORGEN VOOR HET GOEDE VERLOOP
Als peter en meter hou je een oogje in het zeil. Peters en meters staan niet in voor de opvang van de
kinderen uit de straat. Zo ook zijn peters en meters niet verantwoordelijk voor ongevallen door het
ter beschikking gestelde speelgoed. De ouders blijven verantwoordelijk voor het speelgedrag van de
kinderen en de eventuele materiële en lichamelijke schade dat zij aanrichten aan derden.
AANSPREEKPUNT VAN DE SPEELSTRAAT
Meters en peters zien de brugfiguur in het gehele proces. Ze zijn zowel het aanspreekpunt voor de
stad als voor de omstaanders en dienen steeds bereikbaar te zijn en op de hoogte te zijn van de
huidige afspraken.
MAAK JE SPEELSTRAAT BEKEND!
Informeer de buurt tijdig van de speelstraat, zo voorkom je eventuele misverstanden en werf je
misschien nog wel wat enthousiaste vrijwilligers om een handje te helpen.
MAAK AFSPRAKEN
• Spreek af wie de hekkens helpt plaatsen: De technische dienst van de Stad levert het materiaal om
de straat af te sluiten. Belangrijk is dat toch enkele mensen vrijgesteld zijn om deze op de juiste
punten te plaatsen en terug weg te halen.
• Zorg voor voldoende toezicht
• Maak duidelijke afspraken en publiceer deze binnen de speelstraat.
• Maak kinderen duidelijk dat de speelstraat om 20 uur (of vroeger) wordt beëindigd om
misverstanden te voorkomen.
• Spreek iedereen aan: Spreek de bewoners van je speelstraat zo vroeg mogelijk aan en licht hen
op tijd in, zodat iedereen snel op dezelfde lijn staat.
• Verwittig de eigenaars van de geparkeerde auto’s in de straat, dat ze hen wagen beter
verplaatsen want er is kans op schade
• Wie verzamelt leuk speelgoed: Springtouwen, krijt, hoepel, gocart, … Zo kunnen kinderen zich des
te beter uitleven! Neem alvast een kijkje in de StokPop (https://ieper.bibliotheek.be/spelotheekstokpop)
EVALUEREN VAN DE SPEELSTRAAT
Het is altijd goed te horen wat er goed of net iets minder goed verliep. Waren er klachten of
problemen? Welke activiteiten waren een succes? Laat het ons alvast weten joc@ieper.be.
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