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Artikel 1  
Een speelstraat is 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.  
 
Artikel 2  
Een speelstraat kan ingericht worden in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter, zonder 
doorgaand verkeer, met een snelheidsbeperking van 50 km/u en waarbij de straat niet bediend wordt door 
een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer. Een speelstraat mag ook de vlotte verkeerscirculatie 
in de buurt niet in het gedrang brengen. 
 
Artikel 3  
In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door 
kinderen. 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 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) zijn echter niet van toepassing.  
 
Artikel 4  
De straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, eigenaars van een garage in de straat, bezoekers van de 
speelstraat, 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. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en 
plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats.  
 
Artikel 5  
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd, mag er speelinfrastructuur 
geplaatst worden op voorwaarde dat de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet 
wordt gehinderd.  
 
Artikel 6  
De inrichting van de speelstraat kan enkel plaatsvinden tijdens de krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie 
tussen 10 uur en 22 uur.  
 
Artikel 7  
Een speelstraat moet worden aangevraagd door tenminste vier meerderjarige bewoners van een straat of 
wijk, die optreden als peters en/of meters van de speelstraat. Deze personen zullen instaan voor het 
plaatsen en weghalen van de specifiek hiervoor voorziene nadarhekken, houden toezicht in de straat en 
fungeren als aanspreekpunt naar derden en de gemeente toe. Zij zullen zich gedurende de hele periode 
engageren om een goed verloop van de speelstraat te garanderen. Bovendien zijn zij gedurende de duur van 
het project steeds telefonisch bereikbaar.  
 
Artikel 8  
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Een speelstraat kan aangevraagd worden volgens één van volgende modaliteiten:  
- op een vaste dag in de week;  
- gedurende een of meerdere opeenvolgende dagen, met een maximum van één week, en dit telkens 

tijdens dezelfde uren van de dag.  
 
Artikel 9  
De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt: 
1. De bewoners vragen zelf een speelstraat aan via een aanvraagformulier dat op het gemeentehuis of via 

de gemeentelijke website te verkrijgen is. Het formulier wordt gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen. 

2. De peters en meters moeten bij hun aanvraag een overzicht overmaken van de bewoners (per 
brievenbus) van het af te sluiten gedeelte van de straat met hun al dan niet akkoord zijn omtrent de 
invoering van de speelstraat. Ten minste 66 % van de bewoners moet akkoord gaan met de inrichting van 
de speelstraat. 

3. De lokale politie onderzoekt de aanvraag en geeft verkeerstechnisch advies. Op basis hiervan geeft het 
college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring omtrent de inrichting.  

4. Op basis van de bewonersenquête en het advies van de politie beslist het college van burgemeester en 
schepenen over de inrichting van de speelstraten De inrichting van de speelstraat wordt bekrachtigd 
door het opstellen van een tijdelijk politiereglement door het college van burgemeester en schepenen of 
de burgemeester.  

 
Artikel 10  
De speelstraat wordt afgebakend met voldoende hekken, die door de peters en meters worden aangebracht 
en achteraf worden weggehaald. Het begin en einde van de speelstraat worden duidelijk aangeduid door een 
bord C3 met een onderbord waarop ‘speelstraat’ is vermeld, alsook de uren tijdens dewelke de straat als 
speelstraat is ingericht. Het gemeentebestuur zorgt voor het technische materiaal om de straat correct af te 
sluiten, zoals nadarhekken en verkeersborden C3.  
 
Artikel 11 
De gemeente sluit voor de peters en meters een algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering 
en een polis lichamelijke ongevallen af. 
 
Artikel 12 
De bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door hun kinderen aan derden. Het 
inrichten van een speelstraat ontslaat ouders namelijk niet van het toezicht op hun kinderen.  
 
Artikel 13 
Wanneer er niemand op straat speelt, bijvoorbeeld bij regenweer, kunnen de peters en de meters beslissen 
de straat die dag niet af te sluiten.  
 
Artikel 14 
De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in onderstaande Koninklijke Besluiten, is 
onbeperkt van toepassing: 
1. Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S., 28 oktober 1998)  
2. Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 

waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden 
bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van bepaalde 
schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen (B.S., 28 oktober 1998).  

 
Artikel 15 
Afwijking van de voorziene uren en data, voor bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest, kan enkel na 
een afzonderlijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 16 
Als de bewoners de bepalingen van het reglement niet naleven, kan het college van burgemeester en 
schepenen de beslissing tot het inrichten van speelstraten steeds intrekken.  
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