Reglement speelstraten gemeente Wortegem-Petegem
Artikel 1- Wat is een speelstraat?
Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 definieert een speelstraat als: ‘een openbare weg 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.’.
Een speelstraat is dus een straat (of een gedeelte ervan) die afgesloten wordt voor alle verkeer, dit
kan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een namiddag of een volledige dag. Alleen wie in de
straat woont, mag er met de wagen in, maar stapvoets.
In de speelstraat is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Dit betekent
dat de straat enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Fietsers moeten er rijden met
aangepaste snelheid en moeten indien nodig afstappen. Een speelstraat is enkel een speelstraat op
vooraf bepaalde dagen en uren.
Artikel 2 – Doelstelling
De bedoeling van een speelstraat is om kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Voordelen van
een speelstraat zijn:
- Kinderen hoeven zich niet te vervelen, omdat er geen speelpleintje in de buurt is.
- Kinderen krijgen de mogelijkheid om op straat te spelen, buiten spelen is gezond.
- Ouders kunnen hun kinderen dicht bij huis en op een veilige manier laten spelen.
- Volwassenen komen ook terug op straat en hebben meer contact met elkaar.
Omdat spelen een recht is van alle kinderen, benadrukken we dat ook kinderen uit nabijgelegen
straten kunnen komen spelen in de speelstraat.
Artikel 3 – Voorwaarden
Niet elke straat kan een speelstraat worden. De belangrijkste voorwaarde is dat 75% van de bewoners
en 100% van de handelaars van de straat akkoord zijn met deze maatregel (dit wordt nagegaan via
een enquête). Verder zijn er nog een aantal wettelijke verplichtingen en praktische voorwaarden.
Wettelijke verplichtingen:
- Een speelstraat kan alleen in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter, zonder
doorgaand verkeer.
- Er mag geen openbaar vervoer doorheen de straat rijden.
- Een speelstraat moet gelegen zijn in een woonstraat met een snelheidsbeperking van
maximum 50 km/u.
- Prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang.
- Het plaatsen van de hekken moet gebeuren volgens wettelijke criteria.
- De speelstraat mag niet georganiseerd worden op de dagen dat de vuilniswagens ophalingen
organiseren.
- De inrichting van de speelstraat kan enkel plaatsvinden tussen 10 uur ’s morgens en 20 uur ’s
avonds.
Praktische voorwaarden:
- Per speelstraat wordt minimaal één speelstraatverantwoordelijke aangeduid. Deze persoon
houdt toezicht. D.w.z. er op toezien dat de straat correct wordt afgesloten en dat men er niet
parkeert of doorrijdt, toezien dat de kinderen binnen de speelstraat blijven en dat het spel
veilig verloopt. De speelstraatverantwoordelijke waarschuwt ook alle instanties die hinder
kunnen ondervinden van de afsluiting van de straat.
- De speelstraat wordt afgezet met daartoe speciaal voorziene hekken (nadars) en borden
zodat de toegang zo goed mogelijk is afgesloten. De hekken worden geleverd door het
gemeentebestuur en geplaatst volgens de gemaakte afspraken (locatie en tijdstip). De
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speelstraatverantwoordelijke plaatst de hekken en borden bij het begin van de speelstraat en
neemt ze na de afgesproken uren ook weer weg.
De speelstraat is geen kinderopvang, noch speelplein. De speelstraatverantwoordelijken
houden wel een oogje in het zeil, maar elke ouder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen
kinderen.
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt, mag er
speelinfrastructuur worden geplaatst zolang de doorgang (minimum 3,5 meter) van de
toegelaten bestuurders en de voertuigen van de hulpdiensten niet wordt gehinderd.
Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat (exclusief prioritaire
voertuigen) moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende
zone.
Doorgaand verkeer is niet toegestaan in de speelstraat, rekening houdend dat ook het
verkeer naar handelszaken, kabinetten van vrije beroepen (dokter, advocaat…),
onthaalmoeders, familie is niet meer mogelijk.
Het is verboden om voertuigen te parkeren in de speelstraat.
Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regen, kan door de
speelstraatverantwoordelijken beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
De bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door hun kinderen aan
derden.

Artikel 4 – Procedure
1) De kandidaat-aanvragers van de speelstraat nemen een bewonersenquête af. Beide
documenten (aanvraagformulier en bewonersenquête) zijn te verkrijgen via de jeugddienst of
via de website van de gemeente.
2) Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Dit wordt
bezorgd aan de jeugddienst, minimaal 3 maand voor de datum van de speelstraat . Deze
brengt – in overleg met de politie en de technische dienst- een advies uit aan het college van
burgemeester en schepenen. Op basis hiervan geeft het college haar goedkeuring omtrent de
inrichting.
3) Na overhandiging op de jeugddienst, bekrachtigt het college van burgemeester en schepenen
de inrichting van de speelstraat door het opstellen van een tijdelijk politiereglement.
4) Na goedkeuring dienen de speelstraatverantwoordelijken voordat de speelstraat van start
gaat, alle buurtbewoners te verwittigen via een briefje over de data, uren, wat er wel en niet
mag… De peter of meter is gedurende de duur van het project steeds telefonisch bereikbaar.
Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Een speelstraat is geen opvang! Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De
verantwoordelijken van de speelstraat zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de nadars en de
speelkoffer maar zij zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen.
In geval van schade kan de gemeente Wortegem-Petegem niet verantwoordelijk gesteld worden. De
bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan
derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet met betrekking tot het toezicht op hun
kinderen. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en sluiten best een eigen
verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af. Sluit je geen verzekering
af dan zal men bij schade door een kind de verzekering van de ouder van dat kind aanspreken. Een
familiale verzekering wordt dan aangesproken.
Artikel 6 – Taak van de gemeente bij oprichting speelstraat
De inbreng van de gemeente beperkt zich tot het leveren van de nadarhekkens en de nodige borden
en het afleveren van de toelating. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de
toelating tot het inrichten van de speelstraat steeds worden ingetrokken.
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27/06/2013

