REGLEMENT INRICHTING OCCASIONELE SPEELSTRATEN

Reglement inrichting occasionele speelstraten
HOOFDSTUK 1: WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Artikel 1. Wetgeving
De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het K.B. van 9 oktober 1998 (K.B. tot wijziging
van het K.B. van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) en
het M.B. van 11 oktober 1976 en alle eventuele aanpassingen/wijzigingen aan deze besluiten zijn onbeperkt
van toepassing.
Artikel 2. Definitie
Een speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren
nadarhekken worden geplaatst met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de
vermelding ‘speelstraat’.
Artikel 3. Wettelijke bepalingen
1.

In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.

2.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wiens garage in de straat
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen (ziekenwagen, politievoertuigen, brandweerwagens,
civiele bescherming,…), wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in
het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook gebruikers
van rolschaatsen, steps, alsook skaters en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

3.

De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang
vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.
Fietsers moeten indien nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in
gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van
kinderen. De bestuurders van de toegelaten voertuigen moeten zelf de hekken verplaatsen en
deze nadien op de voorziene plaats terugzetten.

Artikel 4. Wettelijke voorwaarden
1.

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid
beperkt is tot maximum 50km/uur.
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2.

De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder
doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor
gemeenschappelijk vervoer.

3.

Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur
geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
verhinderd wordt.

4.

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens
tijdens dezelfde uren.

5.

Er moeten voldoende nadarhekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.

6.

Op de nadarhekken wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.

7.

De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden onder het bord van ‘speelstraat’
vermeld.

8.

De nadarhekken worden geplaatst door de meter of peter (speelstraatverantwoordelijke).

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR STAD ZOTTEGEM
Artikel 5. Specifieke bepalingen
1.

De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een
normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de speelstraat.

2.

De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of slechts een deel
van de straat. Dit wordt toegepast als het gaat om lange straten, of in straten met veel
kruispunten.

3.

Parkeren in de speelstraat is enkel mogelijk voor bewoners en garagehouders. Parkeren gebeurt
zoveel mogelijk op de eigen oprit, zodat de straat zo ruim mogelijk over de ganse breedte van de
weg voorbehouden blijft voor de kinderen.

4.

De speelstraat en de eventueel in de straat ingerichte gezamenlijke activiteiten staan open voor
alle kinderen.
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Artikel 6. Specifieke voorwaarden
1.

Initiatiefnemers
a.

Het initiatief tot het inrichten van een speelstraat komt van de bewoners die officieel in
de straat wonen.

2.

Peter of meter (straatverantwoordelijke)
a.

Iedere speelstraat heeft 1 peter of meter. Een peter of meter moet minimum 18 jaar oud
zijn en is officieel woonachtig in de aangevraagde speelstraat.

b.

Een peter of meter neemt de volgende taken op zich:
o Het indienen van het aanvraagformulier (bijlage 1) bij de dienst mobiliteit;
o De raadpleging van de bewoners (bijlage 2);
o Het aanspreekpunt zijn voor de stad en problemen signaleren;
o Instaan voor het plaatsen en weghalen van de nadarhekken;
o Een oogje in het zeil houden;
o De organisatie van eventuele activiteiten;
o De peter of meter moet, na goedkeuring van de speelstraat, bij alle bewoners van
de betreffende straat informatie in de brievenbus stoppen omtrent de
toekenning van de speelstraat en de regels die er gelden. Hij of zij staat zelf in
voor de voorziening van deze informatie. De regels zijn terug te vinden in dit
reglement en in de informatiebrochure (bijlage 3);
o De peter of meter staat niet in voor de opvang van de kinderen. Ouders blijven
zelf verantwoordelijk. De speelstraat is geen vorm van kinderopvang.

3.

Bewonersraadpleging
a.

Een meerderheid van de meerderjarige bewoners moet achter het initiatief staan. Daartoe
geldt dat elk huisnummer één stem heeft. Een speelstraat kan bijgevolg enkel ingericht
worden indien minimum 80% van de bewoners akkoord gaat.

b.

De dienst mobiliteit stelt een formulier ter beschikking waarmee de aanvrager de
bewonersenquête kan afnemen.

4.

Periode
a.

Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden tijdens de paasvakantie en
zomervakantie.

b.

Een speelstraat kan geopend worden van 10 uur tot 20 uur.
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HOOFDSTUK 3: PROCEDURE EN AANPRAKELIJKHEID
Artikel 7. Procedure
1.

De peter of meter doet de aanvraag tot het inrichten van een speelstraat bij de dienst mobiliteit
via indiening van het aanvraagformulier. Enkel aanvragen van bewoners van de straat in kwestie
komen in aanmerking. Het aanvraagformulier wordt bezorgd samen met de informatie over de
bewonersraadpleging. Uit deze informatie moet blijken dat de meerderheid van de bewoners van
de straat (minimum 80%) akkoord is met de speelstraat. Het aanvraagformulier, de
bewonersenquête, het reglement en de infobrochure zijn te verkrijgen op de dienst mobiliteit of
via de stedelijke website. De aanvragen voor de paasvakantie moeten ten laatste op 15 februari en
de aanvragen voor de zomervakantie moeten ten laatste op 15 mei ingediend worden.

2.

De dienst mobiliteit onderzoekt of voldaan is aan de lokale voorwaarden. In bevestigend geval
stuurt de dienst mobiliteit de aanvraag door naar de lokale politie om de wettelijke bepalingen en
voorwaarden te toetsen. De politie geeft haar advies aan de dienst mobiliteit die vervolgens een
advies formuleert aan het College van Burgemeester en Schepenen. De inrichting van de
speelstraat wordt bekrachtigd via tijdelijk politiereglement.

3.

De dienst mobiliteit brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van de politie en de
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Enkel gunstige adviezen geven
aanleiding tot de organisatie van een speelstraat. De aanvrager ontvangt een afschrift van het
tijdelijk politiereglement en brengt vervolgens de andere bewoners van de straat op de hoogte.

4.

De technische dienst van de stad brengt de nodige nadarhekken (voorzien van bord C3 en
onderbord ‘speelstraat’) ter plaatse bij het begin van de toegestane periode en zal deze terug
ophalen op het einde van de toegestane periode.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.

In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de stad niet verantwoordelijk
gesteld worden. In geval van schade blijft de wetgeving van toepassing zoals die zou geweest zijn
zonder speelstraat. De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door
henzelf of hun kinderen aan derden. Eventuele schade die de deelnemers zelf oplopen, kan niet ten
laste gelegd worden van de stad.

2.

Indien er schade aan het openbaar domein (weg en aanhorigheden) wordt vastgesteld,
rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomende uit de manifestatie van de speelstraat, moet deze
hersteld worden tot voldoening van het stadsbestuur.
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3.

Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. Het
ouderlijke toezicht blijft van toepassing alsook de geldende verkeersregels.

4.

Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van
een speelstraat steeds ingetrokken worden. Wanneer de beslissing tot intrekking is genomen en de
peter of meter hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners
geen speelstraat meer ingericht worden voor de toegestane periode.

5.

Elke aanvrager van een speelstraat verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en
verklaart zich ermee akkoord.

