
Vraag je speelstraat aan

1. Welke straat zou speelstraat worden?

minder dan 4 keer 4 keer of meer2. Hoe vaak wil je de speelstraat organiseren?

Datum 1

Datum 2

Datum 3

3. Geef je data aan ons door. 
    Kies je voor minder dan 4 keer, geef dan hieronder de data + uren aan ons door. 
    Je kiest max. 3 dagen, de uren zijn vrij te bepalen en kunnen dus afwisselen van dag tot dag. 
    Wil je 4 keer of meer een speelstraat organiseren. Ga dan naar vraag 4.

Van

Van

Van

Tot

Tot

Tot

Geef ook je vaste uren door. TotVan

Organiseerde je vorig jaar een 
speelstraat voor 4 keer of meer?

Voorkeurdata voor bezoek  
speelmobiel?

4. Kies je voor 4 keer of meer? 
    Kies dan eerst je weekdag,  
    vul daarna de data in.

weekdag

ja nee (dan is een bevraging van de     
        straat nog nodig)

5. Welk stuk van de straat wil je afzetten?

Van huisnr pare kant

Van huisnr opare kant

tot

tot

6. Wens je spelmateriaal te huren?

neeja (meer info: 
     jeugddienstbrugge.be)

7. Nood aan feestmateriaal? Kijk op pagina 3.

8. Wij hebben enkel nog jullie contactgegevens nodig, vul ze in op pagina 2.

Voeg een plan toe.
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initiator:jeugddienst.jeugdruimte@brugge.be;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ba203417b2314c41ab615af6e73a429f



Verantwoordelijke 

Naam en voornaam 

Straat en nummer 

  

Postcode en gemeente  

Telefoon/ GSM 

E-mailadres 

Handtekening

Mede-organisator 1 

Naam en voornaam 

Straat en nummer 

  

Postcode en gemeente  

Telefoon/ GSM 

E-mailadres 

Handtekening

Mede-organisator 2 

Naam en voornaam 

Straat en nummer 

  

Postcode en gemeente  

Telefoon/ GSM 

E-mailadres 

Handtekening

Mede-organisator 3 

Naam en voornaam 

Straat en nummer 

  

Postcode en gemeente  

Telefoon/ GSM 

E-mailadres 

Handtekening

Geef hier de contactgegevens op van de verantwoordelijke en mede-organisatoren 
(die in de straat of buurt wonen)

Wist je dat de jeugddienst een uitleendienst heeft voor spelmateriaal. Het maakt niet uit hoe 
vaak je de speelstraat organiseert, we stellen het open voor iedere speelstraat 

(max. 15 artikelen  - waarborg 50 euro). 

 
De speelstraat voldoet aan volgende regelgeving  

• Woonstraten met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur 

• Straten waardoor er geen openbaar vervoer ( bus, tram) rijdt 

• In dergelijke straten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen 

• Naast de spelende kinderen en jongeren hebben alleen fietsers en auto's van bewoners toegang     

      tot de straat, maar die moeten er stapvoets rijden 

• Een speelstraat wordt afgebakend met hekkens 

• Binnen de hekkens kunnen extra speeltoestellen geplaatst worden mits ze 's avonds 

      na de speeluren gemakkelijk weg te bergen zijn.   

      Ze mogen in geen geval de toegang voor hulpdiensten belemmeren in geval van nood. 

 

Bezorg het formulier ondertekend terug op de jeugddienst, binnenweg 2, b-8000 brugge 
Respecteer de deadline (4 weken vooraf bij een speelstraat minder dan 4 keer of 8 weken vooraf bij 4 keer of meer)
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Vraag je speelstraat aan
2. Hoe vaak wil je de speelstraat organiseren?
3. Geef je data aan ons door.
    Kies je voor minder dan 4 keer, geef dan hieronder de data + uren aan ons door.    Je kiest max. 3 dagen, de uren zijn vrij te bepalen en kunnen dus afwisselen van dag tot dag.
    Wil je 4 keer of meer een speelstraat organiseren. Ga dan naar vraag 4.
Geef ook je vaste uren door.
Organiseerde je vorig jaar een speelstraat voor 4 keer of meer?
Voorkeurdata voor bezoek 
speelmobiel?
4. Kies je voor 4 keer of meer? 
    Kies dan eerst je weekdag, 
    vul daarna de data in.
5. Welk stuk van de straat wil je afzetten?
6. Wens je spelmateriaal te huren?
7. Nood aan feestmateriaal? Kijk op pagina 3.
8. Wij hebben enkel nog jullie contactgegevens nodig, vul ze in op pagina 2.
G:\JD\05 Cel Communicatie\Huisstijl jeugddienst\Logo Stad Brugge\Logo\Zonder_Baseline\EPS\CMYK\StadBrugge_CMYK_zonderBase.eps
Voeg een plan toe.
1
Verantwoordelijke
Naam en voornaam
Straat en nummer
 
Postcode en gemeente 
Telefoon/ GSM
E-mailadres
Handtekening
Mede-organisator 1
Naam en voornaam
Straat en nummer
 
Postcode en gemeente 
Telefoon/ GSM
E-mailadres
Handtekening
Mede-organisator 2
Naam en voornaam
Straat en nummer
 
Postcode en gemeente 
Telefoon/ GSM
E-mailadres
Handtekening
Mede-organisator 3
Naam en voornaam
Straat en nummer
 
Postcode en gemeente 
Telefoon/ GSM
E-mailadres
Handtekening
Geef hier de contactgegevens op van de verantwoordelijke en mede-organisatoren (die in de straat of buurt wonen)
Wist je dat de jeugddienst een uitleendienst heeft voor spelmateriaal. Het maakt niet uit hoe vaak je de speelstraat organiseert, we stellen het open voor iedere speelstraat (max. 15 artikelen  - waarborg 50 euro).
 
De speelstraat voldoet aan volgende regelgeving 
·         Woonstraten met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur
·         Straten waardoor er geen openbaar vervoer ( bus, tram) rijdt
·         In dergelijke straten wordt de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen
·         Naast de spelende kinderen en jongeren hebben alleen fietsers en auto's van bewoners toegang          tot de straat, maar die moeten er stapvoets rijden
·         Een speelstraat wordt afgebakend met hekkens
·         Binnen de hekkens kunnen extra speeltoestellen geplaatst worden mits ze 's avonds      na de speeluren gemakkelijk weg te bergen zijn.        Ze mogen in geen geval de toegang voor hulpdiensten belemmeren in geval van nood.
 
Bezorg het formulier ondertekend terug op de jeugddienst, binnenweg 2, b-8000 bruggeRespecteer de deadline (4 weken vooraf bij een speelstraat minder dan 4 keer of 8 weken vooraf bij 4 keer of meer)
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