
 

Reglement  
Speelstraat 
 
 
Artikel 1 
Met het oog op de inrichting van een speelstraat, kan het college een straat verkeersvrij maken. 
 
 
Artikel 2 Wettelijke voorschriften 
Artikel 2.1  
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een 
hek geplaatst is met verkeersbord C3 en onderborden ‘speelstraat’ en ‘uurvermelding’. 
Artikel 2.2  
Alleen bewoners, personen wiens garage in de straat gelegen is en prioritaire voertuigen mogen 
stapvoets in een speelstraat rijden. Bezoekers mogen niet in een speelstraat rijden. 
Artikel 2.3  
De speelstraat moet liggen in een wijk of straat met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand 
verkeer en waar 50 km per uur de geldende maximumsnelheid is. 
Artikel 2.4  
De weg moet telkens afgesloten zijn tijdens dezelfde uren. Deze uren staan vermeld op de afsluiting. 
Artikel 2.5  
De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. 
Artikel 2.6  
De ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden om te spelen. In het speelgedeelte geldt 
een parkeerverbod. De peters en meters dienen er voor te zorgen dat er ten allen tijde een strook 
van 4m in de straatbreedte vrij blijft voor de hulpdiensten. 
 
 
Artikel 3 Bijkomende voorwaarden 
Artikel 3.1  
Het initiatief tot het inrichten van een speelstraat moet komen van de bewoners. 
Artikel 3.2  
Een meerderheid van de bewoners moet achter het initiatief staan. Daartoe geldt dat elk 
huisnummer één stem heeft en dat er een meerderheid is vanaf dat er 50% + 1 voorstander is. 
Artikel 3.3 
Iedere speelstraat heeft één of meer peters of meters met als taken: 
• De aanvraag indienen; 
• De raadpleging van de bewoners verzorgen; 
• Instaan voor het plaatsen en weghalen van de afsluiting; 
• Een oogje in het zeil houden; 
• Eventueel activiteiten organiseren; 
• De peters en/of meters staan niet in voor de opvang van kinderen. Ouders blijven zelf 

verantwoordelijk. De speelstraat is geen extra kinderopvang. 
Artikel 3.4  
Een speelstraat kan enkel doorgaan in schoolvakanties. 



 

Artikel 3.5  
Een speelstraat gaat enkel door tussen 10 uur en 21 uur. 
Artikel 3.6  
Een speelstraat kan slechts doorgaan in dezelfde straat gedurende een periode van niet langer dan 
14 kalenderdagen. 
Artikel 3.7  
Een straat kan slechts één keer per jaar tot speelstraat omgevormd worden. 
Artikel 3.8  
In een straat waar een ziekenhuis, een politiekantoor of een brandweerkazerne is, kan geen 
speelstraat plaatsvinden. 
Artikel 3.9  
De speelstraat en de eventueel in de straat ingerichte gezamenlijke activiteiten staan open voor alle 
kinderen. 
 
 
Artikel 4 Procedure 
Artikel 4.1  
Een (groep van) bewoner(s) doet een aanvraag tot speelstraat bij het evenementenloket, 
Turnhoutsebaan 200, 2970 Schilde. Enkel aanvragen van bewoners van de straat in kwestie komen in 
aanmerking. 
Artikel 4.2  
De lokale politie geeft een verkeerstechnisch advies over de aanvraag. Enkel gunstige adviezen, al 
dan niet met beperkingen, geven aanleiding tot de organisatie van een speelstraat. 
Artikel 4.4  
De aanvragers brengen elk huis op de hoogte en verzamelen huis aan huis de stem ter goedkeuring 
van de inrichting. 
Artikel 4.5  
Ten laatste na 30 dagen bezorgen de aanvragers de bewonersenquête en de ingevulde en 
ondertekende afsprakennota aan het evenementenloket. 
Artikel 4.6  
Het evenementenloket legt het dossier (verkeerstechnisch advies, enquête, afsprakennota en 
eventuele bijkomende adviezen) ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. Indien goedgekeurd, ondertekenen ook burgemeester en secretaris de afsprakennota. 
 
 
Artikel 5 Algemene bepalingen 
Artikel 5.1  
De meters en peters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op de straat spelen. De ouders 
blijven zelf verantwoordelijk. 
Artikel 5.2  
De gemeente verzekert de meters, peters en vrijwilligers van de speelstraat, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke schade. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor 
eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen. 
 
 
 
 
 



 

Artikel 6 Afspraaknota 
De afsprakennota ziet er als volgt uit: 
 
“Gemeente Schilde 
Brasschaatsebaan 30 
2970 Schilde 
 
AFSPRAKENNOTA SPEELSTRATEN 
 
Wat doet de gemeente: 
• De gemeente beslist om de [STRAATNAAM], tussen nummer [X] en nummer [Y], in te richten als 

officiële speelstraat. 
• Periode: van [DATUM START] tot en met [DATUM EINDE] telkens van 10 uur tot 21 uur. 
• De gemeente zorgt voor ondersteuning op het vlak van de communicatie over het project. 
• De gemeente verzekert de meters en peters als vrijwilligers, zowel voor burgerlijke 

aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen. De andere bewoners blijven aansprakelijk 
voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen. 

 
Wat doen de meters en peters: 

• De meters en peters plaatsen de verkeershekken vanaf [DATUM START] tot en met [DATUM 
EINDE], telkens om 10u00 en halen ze weg om 21u00. 

• De meters en peters houden toezicht op de speelstraat. De meters en de peters mogen zelf 
onderling een beurtrol opstellen. Ze houden toezicht op het respecteren van de ‘speeltijd’ en 
de goede werking van de speelstraat. 

• De meters en peters zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners bij vragen of 
problemen. Ze proberen deze zo goed mogelijk op te lossen. Lukt het niet, dan melden ze de 
problemen aan de gemeente Schilde (evenemenenloket). 

• De meters en peters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op de straat spelen. De 
ouders blijven zelf verantwoordelijk. 

 
Deze afspraken gelden enkel voor de meters en peters van de speelstraat. Ze kunnen niet 
gedelegeerd worden aan andere bewoners. 
 
Schilde [DATUM ONDERTEKENING] 
 
de meters en peters       voor de gemeente 
[NAAM, ADRES en TELEFONNUMMER van de peters en meters] burgemeester, secretaris” 
 
 
 
Gemeenteraadsbeslissing 19 april 2010 
 

*  *  * 


