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REGLEMENT SPEELSTRATEN
1. Wettelijke bepalingen
Artikel 1
Het KB van 9 oktober 1998 is van kracht waarin bepaald wordt dat een speelstraat een
openbare weg is waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst
is met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de
vermelding “speelstraat”.
Artikel 2
In het KB van 9 oktober 1998 wordt ook bepaald welke verkeersregels gelden in de
speelstraat:
-

-

In speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het
spelen, in hoofdzaak van kinderen.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wiens garage in
die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht
het rechtvaardigt, alsook fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
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.

2. Voorwaarden
Artikel 3
Een speelstraat is een openbare weg die in een straat of wijk ligt met een overheersend
woonkarakter. Een speelstraat kan niet ingericht worden op een gewestweg of op belangrijke
doorstromingswegen in Steenokkerzeel. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag
niet in het gedrang komen. Een speelstraat kan niet ingericht worden in een straat waar de
bussen van De Lijn doorrijden.

Artikel 4
Speelstraten kunnen ingericht worden tijdens de zomermaanden en/of de schoolvakanties
gedurende maximum één maand per jaar. De speelstraten kunnen enkel tussen 8u ’s
morgens en 20u ’s avonds ingericht worden.
Indien er sprake is van een hittegolf, kan er van deze uren afgeweken worden, zodat de
kinderen ’s avonds tijdens de koelere uren kunnen spelen. De aanvragers van de speelstraat
dienen de nieuwe gewenste uren dan door te geven aan de Jeugddienst. Indien de politie en
de dienst Openbare Werken geen bezwaar hebben, kan de nieuwe uurregeling meteen in
voege treden.
Artikel 5
De aanvraag dient de Jeugddienst één maand voor de gevraagde datum te bereiken.
Artikel 6
Twee peter(s) en/of meter(s) dienen het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.
Zij zijn de contactpersonen voor de gemeente en zijn het eerste aanspreekpunt van de
buurtbewoners. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen, deze
verantwoordelijkheid blijft bij de ouders.
Artikel 7
80 procent van de betrokken buurtbewoners, waarvan het huis gelegen is in de speelstraat,
dient akkoord te gaan met de aanvraag tot het inrichten van een tijdelijke speelstraat. De
peter(s) en/of meter(s) zijn immers samen met alle andere bewoners verantwoordelijk voor
de praktische organisatie van de speelstraat.

3. Documentatie
Artikel 8
Het aanvraagformulier, dat op de gemeentelijke website ter beschikking wordt gesteld, dient
ingevuld aan de Jeugddienst bezorgd te worden. Dit formulier omvat volgende informatie:
-

de straatnaam van de speelstraat;
het gedeelte van de straat dat afgezet moet worden;
de periode tijdens dewelke de straat ingericht wordt als speelstraat;
de uren van de speelstraat;
of er handelszaken aanwezig zijn in de straat;
of er openbaar vervoer door de straat rijdt;
of de straat een overheersend woonkarakter heeft en er een maximumsnelheid van
50 km/u per uur geldt;
contactgegevens van de straatverantwoordelijken (peter(s)/meter(s)).

Artikel 9
Naast het aanvraagformulier, dient er ook een bewonersenquête ingevuld te worden. In de
enquête wordt er gepolst of bewoners akkoord zijn met het inrichten van hun straat als
speelstraat en wordt ook volgende informatie gevraagd:
-

naam van het gezin;
straat en huisnummer;
aantal -18-jarigen;
handtekening.

4. Algemene afspraken en bepalingen
Artikel 10
Aan de buurtbewoners wordt gevraagd om de door de gemeente geleverde nadarhekken ’s
morgens op de correcte plaats te zetten en ’s avonds weer weg te halen.
Artikel 11
Aanvragen worden steeds besproken met de betrokken gemeentelijke diensten en de
verkeerspolitie.
Artikel 12
De Jeugddienst legt de aanvragen voor het inrichten van een speelstraat voor aan het
college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen dan of een aanvraag goed- of
afgekeurd wordt.
Artikel 13
Na goedkeuring wordt er aan de meter(s)/peter(s) van het initiatief gevraagd om de
buurtbewoners op de hoogte te brengen van het initiatief.
Artikel 14
Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
Artikel 15
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan je steeds bij de Jeugddienst terecht op:
-

telefonisch: 02 254 19 75;
per e-mail: jeugd@steenokkerzeel.be.
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