Reglement inrichting speelstraten

Artikel 1:
Aanvragen gebeuren enkel door middel van het aanvraagformulier speelstraat, jaarlijks voor 31 mei
in te dienen, gericht aan de jeugddienst, t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Ringlaan
20 - 1745 Opwijk.
Artikel 2:
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een
hek wordt geplaatst met een verkeersbord C3 (verboden te rijden) voorzien van een onderbord met
de vermelding speelstraat en de uren.
Artikel 3:
Voorwaarden waaraan een straat moet voldoen:
• In de straat geldt een maximumsnelheid van 50km/u.
• De straat ligt in een wijk/buurt met overheersend een woonfunctie.
• De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer.
• Er is geen doorgaand openbaar vervoer doorheen de straat.
• 2/3 van de huisnummers (huisgezinnen op 1 adres tellen als 1 akkoord) is het eens met de
inrichting van de speelstraat.
Artikel 4:
De speelstraat moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een
garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten echter wel stapvoets rijden en
mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.
Artikel 5:
Je kunt een speelstraat enkel aanvragen gedurende de maanden juli en augustus en dit voor een
periode van twee maanden.
Artikel 6:
Het aanvang- en sluitingsuur van een speelstraat loopt van 09.00u tot en met 21.00u. Tijdens deze
periode is doorgaand verkeer verboden en is er enkel doorgang voor veiligheidsdiensten en bepaald
verkeer voor de bewoners mogelijk conform art. 22 secties 1 en 2 van het K.B. van 1/12/1975.

Artikel 7:
Elke aanvraag dient een degelijke motivatie te bevatten voor de inrichting van een speelstraat. Elke
speelstraat heeft minstens drie peters en/of meters. Zij staan in voor het plaatsen en weghalen van
de hekkens.
Artikel 8:
De peters en/of meters staan elke dag in voor het tijdig plaatsen en wegnemen van de signalisatie. Zij
zijn tevens het aanspreekpunt naar de politie en gemeentelijke overheid toe. Er moet aan de
jeugddienst een overzicht worden bezorgd over welke peter of meter in welke periode van de
vakantie verantwoordelijk is.
Artikel 9:
Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking. De dossiers worden voorgelegd
aan de politie en het College van Burgemeester en Schepenen. Zij bepalen finaal in welke straten er
een speelstraat wordt ingericht.
Artikel 10:
Elke aanvrager ontvangt voor 23 juni een schrijven met de melding of hun straat is aangenomen als
speelstraat.
Artikel 11:
Ieder jaar moet er een nieuwe aanvraag voor een speelstraat worden ingediend.
Verkeerswetgeving:
Weinig mensen kennen de wetgeving omtrent de inrichting van speelstraten. Daarom verwijzen we
hierbij naar artikel 22 secties 1 en 2 van het K.B. (1/12/1975) dat zegt:
In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen in
hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel
zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat is
gelegen, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht
het rechtvaardigt, alsook fietsers hebben toegang tot de speelstraat.
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 zo 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.
Artikel 12:
Dit reglement gaat in voege vanaf 26/02/2019.

