AANVRAAG SPEELSTRAAT

Straatnaam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelgemeente: --------------------------------------------------------------------------------------------------Zijn er winkels of bedrijven in de straat? Zijn er dokters, kinesitherapeuten, tandartsen, … in de
straat? Zo ja, hoeveel en wie?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Welk stuk van de straat wil je afsluiten (van welke hoek tot welke hoek, geheel of gedeeltelijk)?
Eventueel plannetje bijvoegen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens welke periode(s) en uren willen jullie de straat afsluiten?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat verwachten jullie van de speelstraat?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gemeente Huldenberg | Dienst Jeugd | 02 302 43 57 | jeugd@huldenberg.be | www.huldenberg.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gegevens contactpersoon
Voornaam en naam: ---------------------------------------------------------------------------------------------Naam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon / GSM: -----------------------------------------------------------------------------------------------E-mail: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum aanvraag: -----------------------------------------------------------------------------------------------Handtekening aanvrager: -----------------------------------------------------------------------------------Hoe wordt mijn straat een speelstraat?
1. Aanvraag: Dien je aanvraag voor een speelstraat in bij de Jeugddienst van Huldenberg via het
aanvraagformulier. Voor 28 februari dienen de aanvragen voor de paasvakantie de Jeugddienst te
bereiken. De aanvragen voor de zomervakantie dienen vóór 30 april op de Jeugddienst te zijn.
2. Onderzoek: Vervolgens onderzoekt de speelstratenstuurgroep je aanvraag. Voldoe je aan de
voorwaarden die in het speelstratenreglement opgenomen zijn, dan krijg je een pakketje
toegestuurd met onder meer de bewonersenquête.
3. Meters en peters: Nu je weet dat je straat in aanmerking komt, dien je op zoek te gaan naar
minstens drie meters of peters die samen met jou speelstraat-verantwoordelijke wilen zijn.
4. Buren: Samen met de peters en meters ga je op stap in je straat. Meer dan de helft van de
bewoners moeten immers akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. Iedereen moet
bevraagd worden via de bewonersenquête.
5. Bezorg de Jeugddienst zo snel mogelijk de bewonersenquête en de gegevens van de peters en
meters.
6. De laatste stap: Het gemeentebestuur vraagt de peters en de meters om de afsprakennota te
ondertekenen.
Het lokaal bestuur Huldenberg verwerkt je persoonsgegevens volgens de bepalingen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikt die alleen voor het doel waarvoor ze
worden ingezameld. Je gegevens worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden. Het AVG
verleent je een aantal rechten.
❑ Ik geef toelating om mijn gegevens te verwerken volgens de bepalingen die opgenomen zijn in de
privacyverklaring van Huldenberg: http://www.huldenberg.be/Privacyverklaring
Naam en handtekening:
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