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Vorst - Peters en meters voor speelstraten

Deze zomer kunnen veel gezinnen niet op vakantie gaan. Velen onder hen hebben niet het
geluk een eigen tuin te hebben. Om de coronacrisis veilig en aangenaam door te komen,
richt de gemeente Vorst net als andere Brusselse gemeenten speelstraten in, zodat ouders
en kinderen die thuis blijven, gebruik kunnen maken van de openbare ruimten om te
ontspannen en buren te ontmoeten. Voor de Vorstenaren die dat wensen, is het mogelijk
om hun straat om te vormen tot een speelstraat.
“Speelstraten bieden uitstekende mogelijkheden om zijn buren te leren kennen, om allerlei
recreatieve of artistieke activiteiten te organiseren, te sporten of over de hele breedte van de
weg met de bal te spelen," zegt Esmeralda Van den Bosch, schepen van mobiliteit. “Deze
zones zijn tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de omwonenden kunnen er over
de hele breedte van de weg bewegen. Automobilisten die in de straat wonen, kunnen steeds
hun huis bereiken en toegang krijgen tot hun garage.”
Vorstenaren die dit wensen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente om een straat in
te richten als speelstraat. Het project moet ondersteund worden door minstens 3
"meters/peters". Die moeten in de straat wonen of in het gedeelte van de straat waarvoor
het project wordt uitgevoerd.

Wat zijn de taken van peters en meters?
•

de bewoners informeren dat zij een aanvraag tot creatie van een speelstraat indienen,
aan de hand van een brief;

•

de hekken plaatsen en verwijderen op de vastgelegde tijdstippen;

•

de gesprekspartner zijn voor de omwonenden en de gemeentediensten;

•

een evaluatie verrichten van de speelstraat.

"Voor burgemeester Stéphane Roberti is de creatie van speelstraten een
gemeenschapsbevorderend initiatief dat we sterk aanmoedigen. Het is meer dan ooit
belangrijk om zo veel mogelijk buitenruimten ter beschikking te stellen van de mensen die in
de stad wonen, om er quality time te kunnen doorbrengen.”
De voorwaarden en de werkingsregels van de speelstraten zijn beschikbaar op de website van
de gemeente of via de mobiliteitsdienst: mobiliteit@vorst.brussels of tel. 02/370.22.24.
Aanvragen voor de creatie van een speelstraat in augustus moeten vóór 15 juli worden
ingediend.
Meer info?
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester –
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels

