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Gentenaars kunnen deze zomer 50 extra
speelstraten organiseren

Omdat meer Gentenaars ook deze zomer wellicht dicht bij 'hun kot' zullen blijven,
heeft de Stad Gent een extra, verkorte procedure uitgewerkt voor het aanvragen
van een speelstraat. Gentenaars kunnen deze zomer 50 extra speelstraten
organiseren.

Buitenruimte rondom je kot
Als zou blijken dat we met zijn allen deze zomer meer 'rondom ons kot' zullen doorbrengen, zal
er meer nood zijn aan veilige speelruimte in open lucht. Om de coronavoorschriften te kunnen
respecteren, zijn Gentenaars best niet alleen aangewezen op de bekende plekken in de stad. Er
moet een spreiding zijn van buitenruimtes over alle Gentse wijken heen.

Oproep aan de Gentenaars

Het stadsbestuur kreeg vragen vanuit verschillende Gentse wijken over speelstraten (een straat
die gedurende een bepaalde periode exclusief voorbehouden is voor spelende kinderen en
buurtbewoners). De periode om een speelstraat aan te vragen, was eigenlijk al afgelopen, maar
daar past de Stad Gent nu een mouw aan. De Stad roept de Gentenaars op om via een
eenmalige, verkorte procedure een speelstraat te organiseren. Daarbij moeten meters en peters
uiteraard wel rekening houden met de geldende hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

'Het is nu meer dan ooit belangrijk dat kinderen, gezinnen en buurtbewoners
extra ruimte krijgen om te spelen en elkaar, met respect voor de richtlijnen, te
ontmoeten. Speelstraten zijn broodnodig om daaraan tegemoet te komen.
Vandaar deze oproep om deze zomer nog 50 extra speelstraten te
organiseren.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het aanvragen van een
extra speelstraat. Zo kan je de aanvraag enkel doen voor maximaal vijf opeenvolgende
weekends van juli, augustus en september. Er mag bijvoorbeeld ook geen openbaar vervoer
door je straat rijden en je moet het akkoord hebben van aanwezige bedrijven, winkels,
kinderopvang, enzovoort. De volledige voorwaarden en procedure vind je terug op
stad.gent/speelstraten. Een aanvraag indienen kan tot 22 mei 2020.
Contact
Laura Thys, consulent jeugdruimte, gsm 0473 87 80 76, e-mail laura.thys@stad.gent
Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, email sofie.redele@stad.gent
Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent

