Project in samenwerking met de gemeente Vorst

De Meyerbeerstraat wordt een speelstraat op zondag 12 juli 2020!
Beste buurtbewoners,
Graag willen wij u informeren dat op 12 juli aanstaande het deel van de Meyerbeerstraat
tussen de Albertlaan en de Onderlinge Bijstandstraat gereserveerd wordt voor om te spelen
en om een gezellig moment tussen buren te beleven voor jong en oud.
Kom te voet, op de fiets, skate of op je step om samen te genieten van de straat die tijdelijk
is afgesloten. De tuin van de Villa Dewin (nr 33) zal voor de gelegenheid ook geopend zijn.
Om deze allereerste editie van de Speelstraat te vieren, stellen we vanaf 16u een apero voor
waarbij iedereen iets lekkers meeneemt, waarbij we natuurlijk zorgen dat de
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen!
Neem vooral uw buren en vrienden mee en vergeet uw spelletjes niet!
Wij kijken ernaar uit om u allemaal te zien!
Enkele buurtbewoners en het comité van de Meunierwijk.
Wat is een speelstraat?
Op zondag 12 juli wordt de Meyerbeerstraat van 11u tot 18u afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op
de ganse breedte van de straat te spelen. Daarnaast is het voor de buurtbewoners de
gelegenheid om samen te komen en elkaar beter te leren kennen.
Hoe werkt een speelstraat?
•

•
•
•
•

Fietsers en bestuurders van motorvoertuigen, alsook prioritaire voertuigen, mogen de
straat in om te laden en lossen maar moeten dit stapvoets doen; ze moeten de
doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo
nodig voor stoppen.
De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en
niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
Een speelstraat wordt afgebakend door hekken met verkeersborden. De gemeente
stelt de hekken ter beschikking van de bewoners.
De kinderen die op straat spelen blijven te allen tijde onder de verantwoordelijkheid
van hun ouders.
We zullen ervoor zorgen dat de speelstraat goed verloopt. Maar opgelet, we zijn er
niet om op de kinderen te letten!

Aanbevelingen:
• Verplaats uw auto indien mogelijk buiten de speelstraat-uren.
• Rijd stapvoets wanneer u uw garage/parkeerplaats tijdens de speelstraat-uren moet
verlaten.
• Er wordt voorrang gegeven aan voetgangers. Wees waakzaam en
geefkinderen/volwassenen de tijd om te passeren.
----------------------------------------------------------------------Wil je meedoen of spelen of activiteiten aanbieden? Heeft u vragen?
Contact : quartiermeunier@gmail.com - 0486/08 07 83
Facebook : Constantin Meunier – Groupe : Forest-Quartier Meunier- Notre Histoire
----------------------------------------------------------------

