Speelstraten
Voorstel nieuw kaderreglement

Aanleiding
Verschillende redenen om nieuw kaderreglement voor te stellen:
• Vragen van inwoners om speelstraat buiten de zomervakantie te
organiseren.
• Bucketlist voor de schepen van jeugd van de Jeugdraad: vraag om
speelstraatprincipe uit te breiden.
• Huidige kaderreglement: ondersteuning niet op elk moment
haalbaar voor Jeugddienst en Sportdienst.

Wettelijke bepalingen
Speelstraat = openbare weg tijdelijk afgesloten.
Ganse breedte van de weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen.
Bestuurders die in de straat wonen of van wie de garage in de straat
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, alsook fietsers hebben
toegang tot de straat; hetzij stapvoets. Ze moeten de spelende
kinderen voorrang geven en er zo nodig voor stoppen.

Wettelijke voorwaarden
•
•
•
•
•

Enkel straten waar snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
Overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer.
Prioritaire voertuigen hebben steeds toegang.
Speelinfrastructuur mag geplaatst worden.
Hekkens moeten geplaatst worden volgens wettelijke criteria. (C3
met onderbord speelstraat)

Voorwaarden Harelbeke
• Enkel op voorstel van buurtbewoners
• Korte straat of doodlopende straat: kan volledig afgesloten
worden. Lange straten: voorkeur voor een deel van de straat.
• Eerste aanvraag: bewonersenquête. (min 50 % akkoord)
• Speelstraat kan tijdens elk (verlengd) weekend of schoolvakantie;
tussen 12u en 20u. Keuze tussen aantal dagen of aaneensluitende
periode; maximum 14 dagen per kalenderjaar.
• Speelinfrastructuur mag geplaatst worden, maar vrije doorgang
moet minimum 4 meter zijn.
• Speelstraat organiseren = engagement om activiteiten te
organiseren voor de kinderen.
• Minimaal 2 meters/peters.
• Engagement om speelstraat rookvrij te organiseren.
• Uitbreidingen (straatfeest, barbecue) → aanvraag via
evenementenloket.

Procedure Harelbeke
• Aanvraagformulier 1 maand op voorhand.
• Eerste aanvraag: bewonersenquête mee indienen.
• Aanvraag wordt afgetoetst aan de voorwaarden en voor advies
aan politie voorgelegd.
• Goedkeuring door CBS
• Wederzijdse afsprakennota.
• Speelstraat kan ingericht worden.

Ondersteuning Harelbeke
• Speelstraattoelage:
• 25 euro per dag
• Maximum 150 euro per kalnderjaar.
• Vraag om toelage integraal te gebruiken in functie van de
kinderen.
• Werkingsverslag om gebruik toelage aan te tonen.

• Speelimpulsen:
• Bundel met speelimpulsen.
• Jeugddienst: speelkoffers. (onbeperkt gratis uit te lenen,
naargelang beschikbaarheid)
• Sportdienst: sportkoffers, volksspelen en
teambuildingspelen. (3 materialen gratis uit te lenen per
jaar)

Ondersteuning Harelbeke
• Schade: ouders blijven verantwoordelijk. Het inrichten van een
speelstraat ontslaat ouders niet met betrekking tot het toezicht
op hun kinderen.
• Verzekering voor meters/peters en deelnemende kinderen tijdens
de voorziene speelstraaturen. (lichamelijke ongevallen…)

