AANVRAAGFORMULIER SPEEL – EN SNEEUWSTRATEN
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij het evenementenloket van Zwevegem
Gemeentepunt – Balie vrije tijd
Blokkestraat 29 bus 1
8550 Zwevegem
056 76 59 80
Jeugd@zwevegem.be

Mijn straat voldoet aan de volgende voorwaarden:
0 De snelheid is beperkt tot 50 km / uur
0 De straat heeft een overheersend woonkarakter
0 De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer (De Lijn)
0 Er is geen ander belangrijk doorgaand verkeer in de straat.
Voor welke straat wenst u een aanvraag te doen?
Voeg een plannetje bij waarop je aanduidt van waar tot waar je de straat wenst af te sluiten!
Zijn er winkels, handelaars, dokters,… in de straat? Zo ja, welke?

Wie zijn de de peter(s) en/of meter(s)?
Duid ook aan wie best wordt gecontacteerd bij eventuele vragen.

Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
1

Telefoon
E – mail
Handtekening

Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
2

Telefoon
E – mail
Handtekening

De peters/meters zijn de contactpersonen voor de bewoners en de gemeentediensten.
De peters/meters zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken op de afgesproken
uren.
De peters/meters zijn verantwoordelijk voor de speelkoffer.
De peters/meters houden toezicht maar zij zijn niet verantwoordelijk voor spelende kinderen, de
ouders blijven verantwoordelijk.

Voor welke periode wenst u een aanvraag te doen?
U kunt de speelstraat maximum 7 aaneensluitende dagen laten doorgaan.

Periode speelstraat

Van ……. / ………… / ………

Tot ……. / ………… / ………
(*)

Dagelijks van

(tussen 9.00 u. en 18.30 u.)

Van ……… … u. tot ………… u.

Speelkoffer
Wenst u de speelkoffer te gebruiken?
0 JA
0 NEE
De reservatie van de speelkoffer is pas definitief wanneer u een bevestiging krijgt. Deze
bevestiging gebeurt per e – mail of per brief.
Akkoordverklaring
De aanvrager heeft kennisgenomen van het reglement speelstraten Zwevegem
Te Zwevegem ________________________________________________________________
(datum & handtekening)
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