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ROW - Dienst Mobiliteit 

10 REGLEMENT INZAKE SPEELSTRATEN 
 
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid artikel 22septies betreffende het verkeer in speelstraten; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 en latere wijzigingen waarin de 
minimumafmetingen en bijzondere plaatsvoorwaarden van de verkeerstekens worden 
bepaald; 
Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 dd.14 december 2007 betreffende het toezicht op 
de aanvullende reglementen over het wegverkeer; 
Gelet op de artikelen 26, 28, 34, 35 en 42§1 van het Gemeentedecreet; 
Overwegende dat speelstraten kinderen en jongeren de kans bieden terug op straat te 
spelen en er zo tevens meer ruimte en mogelijkheden ontstaan om elkaar meer te 
ontmoeten. 
Overwegende dat het noodzakelijk is de veiligheid op de straat te waarborgen; 
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een gemeentelijk algemeen reglement aan 
te nemen dat de modaliteiten bepaalt voor het inrichten van speelstraten; 
BESLUIT:  
artikel 1:  
Een speelstraat wordt over de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Dit 
voor een tijdelijk karakter en tijdens vaste afgesproken uren gedurende dag. De speelstraat zal 
aangegeven worden door een afsluiting van nadarhekken met het verkeersbord C3 voorzien van een 
onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat' en de geldende uren. Deze geldende uren dienen te 
allen tijde tussen 10 uur en 20 uur te zijn.  
artikel 2:  
Enkel motorvoertuigen van bewoners, die in een speelstraat wonen of wier garage in de straat gelegen 
is, alsook prioritarie voertuigen hebben toegang tot de speelstraat. Degene die aan deze voorwaarden 
voldoen en door de speelstraat rijden dienen dit stapvoets te doen. 
artikel 3:  
Fietsers die de speelstraat wensen te gebruiken dienen af te stappen.  
artikel 4:  
Teneinde een speelstraat te kunnen inrichten dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn: 

 De maximumsnelheid in de straat mag niet meer bedragen dan maximum 50 km/u. 

 De vlotte verkeerscirculatie in de directe omgeving van de speelstraat mag niet in gevaar 
komen. 

 Een speelstraat kan slechts daar ingericht worden daar waar er geen handelszaken, dokters of 
andere vrije beroepen gevestigd zijn, tenzij met hun uitdrukkelijke toestemming. 

 Er mogen geen buslijnen of andere vormen van geregeld verkeer door de straat lopen. 

 De straat moet een overheersend woonkarakter hebben zonder doorgaand verkeer. 

 In het geval van zeer lange straten kan een aanvraag ook slechts gelden voor een gedeelte van 
de straat. 

 Geen speelstraat indien er vanuit de straat een toegang is tot een speelplein, of als er een 
speelplein op minder dan 150 meter ligt. 



 

artikel 5: 
Speelstraten zijn enkel toegestaan in de maanden juli en augustus, dit steeds tussen 10 uur en  20 uur. 
Elke aanvraag dient men in bij de dienst evenementen of de dienst mobiliteit . Na deze aanvraag zal de 
gemeente een brief aan alle inwoners van de straat sturen met daarin de voorwaarden en schikkingen 
betreffende een speelstraat. Tevens dient minstens 75% van de inwoners van de straat akkoord te gaan 
met het inrichten van een speelstraat. Elke huisnummer heeft 1 stem ongeacht het aantal bewoners. 
Voor appartementen heeft elke bus een aparte stem. Hiervoor dient men binnen de 7 kalenderdagen te 
reageren per brief of per mail. Wie niet reageert is akkoord. 
artikel 6:  
Samen bij de aanvraag van deze speelstraten dienen er zich drie peters/meters op te geven dewelke 
zich engageren voor de organisatie. Deze peters/meters zijn vrijwilligers en verantwoordelijk voor het 
plaatsen van de hekken, het toezicht tijdens de uren dat de speelstraat in dienst is en zijn de 
contactpersonen voor bewoners en gemeente. Deze dienen schriftelijk hun engagement te verklaren. 
artikel 7: 
De peters/meters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die in de speelstraat komen spelen. De 
ouders blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.  
artikel 8:  
Er mogen geen kinderen geweigerd worden in een speelstraat. Ook kinderen uit straten in de buurt, 
kleinkinderen, … zijn welkom in de speelstraat. 
artikel 9: 
Bij elke aanvraag zal een advies van de politie gevraagd worden.  
artikel 10:  
In geval van schade aan derden kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners 
blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door hunzelf of hun kinderen aan derden. Het 
inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen. 
artikel 11: 
Voor het ophalen van vuilnis dient men de vuilniszakken tot aan de afsluiting van de speelstraat te 
brengen zodat de vuilniswagen niet door de speelstraat dient te rijden. 
artikel 12: 
De werking van de speelstraat wordt geëvalueerd.  Indien de vastgelegde bepalingen niet nageleefd 
worden kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden bij besluit van 
de burgemeester.  
artikel 13:  
Buiten de goedgekeurde uren is de speelstraat terug een gewone straat en zijn de vigerende 
verkeersreglementen terug van kracht. 
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