
 
 

Betreft: Zomerstraat - uw straatnaam - datum zomerstraat 

Beste buren, 

Zoals u in het onderwerp van deze brief kunt zien plannen wij binnenkort een zomerstraat hier in de straat. Daarom 

willen we u graag op de hoogte brengen van wat staat te gebeuren. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit 

melden aan de jeugddienst via onderstaande gegevens. 

Wat is een zomerstraat WEL?  

Een zomerstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst 
is met een verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met de vermelding 'zomerstraat'.  

Op de momenten dat een straat een zomerstraat is, kunnen de bewoners vrij op de straat samenkomen, kunnen 
de kinderen er spelen en mag er ook (speel)infrastructuur geplaatst worden.  
 
Het doel is ruimte te geven aan de buurtbewoners om elkaar te kunnen ontmoeten, (verder) te leren kennen, …  

De zomerstraat is vooral gericht op de mogelijkheid om gedurende minstens 1 week tot maximum 1 maand de 

straat als gedeelde zone te gebruiken. Een ander voordeel is dat de kinderen er gedurende een langere 

ononderbroken tijd kunnen spelen dan het geval is bij een speelstraat (enkele dagen maar).  

Aan een zomerstraat kan bv. ook een straatfeest gekoppeld worden voor alle buurtbewoners (hiervoor kan een 

subsidie aangevraagd worden).  De inrichting van een zomerstraat is de keuze van de bewoners van die straat.  

De straat moet wel toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een garage in de 
straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en mogen de aanwezige bewoners 
(volwassenen, kinderen) niet in gevaar brengen of hinderen. 
 

Wat is een zomerstraat NIET?  
 

Een zomerstraat is geen opvang! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De meters/peters van de 
zomerstraat zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de nadars, maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de 
bewoners en de kinderen die op straat spelen. 
 
Er is geen toezicht vanuit de stad noch vanuit de verantwoordelijken van de zomerstraat. Het inrichten van een 
zomerstraat ontslaat de bewoners niet om verantwoord te handelen noch ouders niet van het toezicht op hun 
kinderen. 
 
Er wordt standaard geen animatie voorzien in de straat vanuit de stad. Indien gewenst kunnen de bewoners zelf 
animatie voorzien of materiaal plaatsen of uitlenen bij de stedelijke uitleendienst. 

 
Bezwaar: 

Indien je bezwaar hebt tegen de zomerstraat kan je dit schriftelijk indienen bij de jeugddienst die dit doorgeeft aan 

het College van Burgemeester en Schepenen.  Je geeft je naam, telefoonnummer, straat en huisnummer en de 

reden van het bezwaar door. Dit kan via mail op jeugddienst@torhout.be.  In principe zijn er 4 bezwaren nodig om 

de zomerstraat te annuleren, bij hoogdringendheid kan het college hiervan afwijken. 

 Met vriendelijk groet, 

De Meters en peters van de zomerstraat  

mailto:jeugddienst@torhout.be



