REGLEMENT SPEELSTRAAT

Artikel 1 : wetgeving
Koninklijk Besluit d.d. 9/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en eventuele aanpassingen en wijzigingen
aan deze besluiten
Ministerieel Besluit van 9/10/ 1998 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van
11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 01/12/1975 tot
vaststelling van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen
Artikel 2 : definitie
Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte ervan waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren
aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord
met daarop de vermelding 'speelstraat' en de uren.
Artikel 3 : wettelijke bepalingen
1. In speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen.
2. Er mag niet op opritten, voortuinen of andere private eigendommen van buurtbewoners
worden gespeeld. Gedurende de duur van de speelstraat worden de personen die er spelen
gelijkgesteld met voetgangers. De bepalingen van artikel 42 van het Koninklijk Besluit van
01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zijn echter
niet van toepassing.
3. De straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, eigenaars van een garage in de straat,
voetgangers, fietsers, gebruikers van rolschaatsen en steps en prioritaire diensten.
Bestuurders moeten stapvoets rijden, de doorgang voor voetgangers die spelen vrijlaten,
voorrang verlenen en spelende kinderen niet in gevaar brengen. Fietsers moeten zo nodig
afstappen.
4. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekkens en plaatsen deze
nadien terug op de voorziene plaats.
Artikel 4 : wettelijke voorwaarden
1. Een speelstraat kan ingericht worden in een straat of wijk met een overheersend
woonkarakter, zonder doorgaand verkeer, met een snelheidsbeperking van maximum 50
km/u en waarbij de straat niet wordt bediend wordt door een geregelde dienst voor
gemeenschappelijk vervoer.
2. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden
telkens tijdens dezelfde uren. Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de
speelstraat duidelijk af te bakenen.

Artikel 5 : gemeentelijke bepalingen
1. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 66 % + 1 stem van de bewoners akkoord gaat.
Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer in
een bepaalde straat, heeft hierbij één stem (voor appartementsgebouwen heeft ieder
brievenbusnummer 1 stem).
2. 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 wordt gehinderd. Voertuigen die niet toebehoren aan de
bewoners van de straat moeten steeds worden achtergelaten buiten de door de hekkens
afgebakende zone.
3. De inrichting van de speelstraat kan plaatsvinden tijdens juli en augustus (zomervakantie)
tussen 10.00 uur en 22.00 uur. De aanvraag voor de speelstraat gebeurt voor maximaal 3
opeenvolgende dagen met een maximum van 9 dagen per speelstraat per kalenderjaar. Het
college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de inrichting als speelstraat ook
uit te breiden naar de Paasvakantie.
4. Er mogen geen onveilige verkeerssituaties worden gecreëerd.
5. In geval van lange straten, of in straten met veel kruispunten bestaat de mogelijkheid om
slechts een deel van de straat als speelstraat in te richten.
6. Straten of delen van straten waar er publieke parkings zijn en straten met handelszaken
en/of geneesheren komen niet in aanmerking, tenzij de betrokken handelaar of geneesheer
zich schriftelijk akkoord verklaart.
7. De toelating wordt niet verleend als er andere straten door het inrichten van de speelstraat
niet meer bereikbaar zijn.
8. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 meerderjarige peters/meters
(speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor
de organisatie ervan. De afspraken tussen gemeente en de peters/meters zullen w orden
vastgelegd in een afsprakennota
9. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten (plaatsen hekken,
toezicht houden tijdens de speelstraaturen, fungeren als contactpersoon voor bewoners en
gemeentediensten) en rechten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen via gemeente)
Artikel 6. Aanvraagprocedure
1. De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt:
- de aanvrager en de andere peters en/of meters vragen zelf een speelstraat aan via
een aanvraagformulier dat beschikbaar is op www.bredene.be .
- de peters en/of meters moeten een overzicht opstellen van de bewoners (per
brievenbus) van het afgesloten gedeelte van de straat met vermelding of ze al dan
niet akkoord gaan met de invoering van de speelstraat.
- minstens 66 % + 1 stem van de bewoners moet instemmen met de inrichting van de
speelstraat.
- Het aanvraagformulier evenals de bewonersenquête (beschikbaar op
www.bredene.be vergezeld van hun schriftelijke toelating moeten minstens 2
maanden voor de aangevraagde periode worden ingediend bij het gemeentebestuur,
Centrumplein 1.
- de aanvragen worden in samenspraak met de lokale politie onderzocht o.a. op
verkeerskundige haalbaarheid.
- op basis hiervan geeft het college van burgemeester en schepenen al of niet haar
goedkeuring omtrent de inrichting. Een tijdelijk politiereglement wordt in geval van
goedkeuring eveneens door het college van burgemeester en schepenen
goedgekeurd.
- De afspraken tussen gemeente en de peters/meters zullen worden vastgelegd in een
afsprakennota

Artikel 7. Taken en verantwoordelijkheden van de peters en/of meters
1. De aanvrager van de speelstraat en de andere peters en/of meters onderzoeken, vooraleer
de aanvraag in te dienen of hun straat in aanmerking komt als speelstraat en voeren een
bewonersenquête om het draagvlak van de speelstraat te onderzoeken.
2. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, moet dit minstens 2 weken op voorhand worden
bekendgemaakt aan de bewoners van de straat en de omgeving door de peters en de meters
3. De peters en/of meters moeten aanwezig zijn tijdens de periode waarin de straat wordt
ingericht. Zij kunnen elkaar afwisselen maar op elk ogenblik moeten er minstens 2
peters/meters aanwezig zijn die telefonisch bereikbaar zijn.
4. Op de dagen die werden goedgekeurd, moeten de peters/meters instaan voor het plaatsen
en verwijderen van de dranghekkens die de speelstraat afbakenen. De hekkens moeten
worden geplaatst op de aangeduide plaatsen en moeten blijven staan tijdens de duur van
de speelstraat.
5. Het gemeentebestuur staat in voor het afleveren van het technische materiaal om de straat
correct af te sluiten.
6. De peters/meters zorgen voor een goede werking van de speelstraat. De peters/meters
houden toezicht en zorgen voor het goede verloop van activiteiten. Zij staan niet in voor de
opvang van de kinderen.
7. Als een bestuurder die in de straat woont of van wie de garage in de straat is gelegen de
nadars verplaatst, moet hij deze terugplaatsen. De peters/meters moeten hierop toezien.
8. De peters/meters moeten er in de mate van het mogelijke op toezien dat de verkeersregels
in het kader van de speelstraat worden nageleefd. Bij vaststelling van inbreuken grijpen de
meters/peters niet zelf in maar verwittigen ze de lokale politie.
9. Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regenweer, kunnen de peters en de
meters beslissen om de straat die dag niet af te sluiten.
10. Aanvragen voor kortere periodes of afwijking van de voorziene uren en data (voor
bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest) kunnen enkel mits een afzonderlijke
aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. In geval van schade, ongevallen, … kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld.
De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of
hun kinderen aan derden. Bovendien blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor hun
minderjarige kinderen.
2. De gemeente Bredene verzekert de peters en meters als vrijwilligers zowel voor Burgerlijke
Aanprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen.
Artikel 9. Stopzetten van de speelstraat
1. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de burgemeester de
beslissing tot het inrichten van de speelstraten steeds onmiddellijk intrekken (met
kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen). Vanaf dat moment kan door
de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.

Aanvraagformulier Speelstraat
Straatnaam: ………………………………………………….……………………………………………………………….
...……………………………………………..………………………………..…………………………..
Naam + adres verantwoordelijken speelstraat (peters/meters)
Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Fax: ….. / ……………….
E-mail: ……………………………………………..…. @ ………………………………………

Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Fax: ….. / ……………….
E-mail: ……………………………………………..…. @ ………………………………………

Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Fax: ….. / ……………….
E-mail: ……………………………………………..…. @ ………………………………………

De speelstraat wordt ingericht in:
□

de volledige straat

□

een deel van de straat, nl. tussen de volgende kruispunten/huisnummers:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

De speelstraat wordt ingericht:

□

In de zomervakantie

□ voor een periode van maximaal 3 aaneensluitende dagen, van ………………. tot
…………………..

□ andere : (maximaal 9 dagen/straat/jaar) ………………………………………………………………

In bijlage bij te voegen:


Bewonersenquête Speelstraat



…..

Ondergetekende bevestigt op eer dat de inlichtingen vermeld in deze aanvraag waar en volledig zijn.

Datum:………………………………………
Handtekening:

Handtekening:

Naam verantwoordelijke speelstraat:

Naam verantwoordelijke speelstraat:

………………………………………………..

………………………………………………..

Handtekening:

Naam verantwoordelijke speelstraat:
………………………………………………..

Formulier terug te sturen naar:
Gemeentebestuur Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene
info@bredene.be

Enquêtelijst
Speelstraat

…………………………………………………………………………………………………………………………
0 van nummer ……….. tot nummer ……..
0 volledige straat

Periode van de speelstraat:
Juli- augustus : data :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Naam

Huisnummer

Handtekening voor akkoord

Voorstel voor invoeren speelstraat – formulier voor bevraging inwoners

Wat is een speelstraat ?
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een
hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (=verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere
bestuurder) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'.
Om in aanmerking te komen moet de straat een snelheidsbeperking hebben van 50 km/u of lager.
Daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of
openbaar vervoer en moeten aangrenzende straten bereikbaar zijn.
Op momenten dat een straat een speelstraat is, kunnen kinderen en jongeren vrij op de straat
spelen en mag er ook speelinfrastructuur worden geplaatst.
De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat.
De straat moet echter toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers van een
garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en
mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.
Wat is een speelstraat NIET?
Een speelstraat is geen opvang! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De
verantwoordelijken van de speelstraat (peters/meters) zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en
weghalen van de nadars maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen.
Er is geen toezicht vanuit de gemeente. Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet
van het toezicht op hun kinderen.
De voorgestelde data :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wil formulier ondertekend terugbezorgen aan initiatiefnemers (peters/meters) :
……………………………………………………………………………………………………………huisnummer ………….
…………………………………………………………………………………………………………. huisnummer ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Zie rugzijde)

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gaat
0 akkoord

met het inrichten van een speelstraat in zijn/haar straat op volgende data
………………………………………………………………………………………………………………..

0 niet akkoord

Handtekening:

N.B. : 1 stem per huisnummer, voor appartementsgebouwen geldt 1 stem per appartement

AFSPRAKENNOTA SPEELSTRATEN
Wat doet de gemeente Bredene :
1. Het gemeentebestuur staat in voor het afleveren en het plaatsen van het technische
materiaal (nadars en verkeersborden) om de straat correct af te sluiten.
2. De gemeente Bredene verzekert de peters en meters als vrijwilligers zowel voor Burgerlijke
Aanprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen.
3. In geval van schade, ongevallen, … kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld.
De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of
hun kinderen aan derden.
Wat doen de peters en meters :
1. De aanvrager van de speelstraat en de andere peters en/of meters onderzoeken, vooraleer
de aanvraag in te dienen of hun straat in aanmerking komt als speelstraat en voeren een
bewonersenquête om het draagvlak van de speelstraat te onderzoeken.
2. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, moet dit minstens 2 weken op voorhand worden
bekendgemaakt aan de bewoners van de straat en de omgeving door de peters en de meters
3. De peters en/of meters moeten aanwezig zijn tijdens de periode waarin de straat wordt
ingericht. Zij kunnen elkaar afwisselen maar op elk ogenblik moeten er minstens 2
peters/meters aanwezig zijn die telefonisch bereikbaar zijn.
4. Op de dagen en uren die werden goedgekeurd, moeten de peters/meters instaan voor het
plaatsen en verwijderen van de dranghekkens die de speelstraat afbakenen. De hekkens
moeten worden geplaatst op de aangeduide plaatsen en moeten blijven staan tijdens de
duur van de speelstraat.
5. De peters/meters zorgen voor een goede werking van de speelstraat. De peters/meters
houden toezicht en zorgen voor het goede verloop van activiteiten. Zij staan niet in voor de
opvang van de kinderen.
6. Als een bestuurder die in de straat woont of van wie de garage in de straat is gelegen de
nadars verplaatst, moet hij deze terugplaatsen. De peters/meters moeten hierop toezien.
7. De peters/meters moeten er in de mate van het mogelijke op toezien dat de verkeersregels
in het kader van de speelstraat worden nageleefd. Bij vaststelling van inbreuken grijpen de
meters/peters niet zelf in maar verwittigen ze de lokale politie.
8. Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regenweer, kunnen de peters en de
meters beslissen om de straat die dag niet af te sluiten.
9. De peters en meters melden eventuele problemen of onregelmatigheden inzake materiaal
aan de technische dienst (in juli en augustus permanent te bereiken op GSM-nummer
0490/649350 ) en evalueren de speelstraat
Naam + adres verantwoordelijken speelstraat (peters/meters)
Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..

Email : ….. / ……………….
Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Email : ….. / ……………….
Naam:……………………………………………………………….
Straat: …………………………………… nr. ……..
Postnr: ………… Gemeente: …………………………..
Tel : ….. / ………………..
Email : ….. / ……………….

Voor het gemeentebestuur Bredene

Yannick Wittevrongel
algemeen directeur

Steve Vandenberghe
burgemeester

Het bestuur verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het
privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op http://www.bredene.be/privacyverklaring

