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KADERREGLEMENT SPEELSTRATEN

Artikel 1: Wettelijke bepalingen en voorwaarden
Algemeen
De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het Ministerieel 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 de kenmerken van bepaalde
schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, is onbeperkt van toepassing.
Wettelijke bepalingen
• 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’.
• In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen,
in hoofdzaak door kinderen.
• Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de
straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het
rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de
beheerder van de wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen, steps en fietsers hebben
toegang tot speelstraten.
• De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de
doorgang vrijlaten 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.
Wettelijke voorwaarden
• De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de
snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
• De kandidaat speelstraat ligt in een straat met een overheersend woonkarakter zonder
doorgang van openbaar vervoer.
• Prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang.
• Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er
speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en
prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
• Het plaatsen van de hekkens moet gebeuren volgens de wettelijke criteria.

Artikel 2: Specifieke bepalingen en voorwaarden voor Harelbeke
1. Een speelstraat kan enkel ingericht worden op voorstel van de buurtbewoners. De aanvraag
hiervoor gebeurt via in artikel 3 opgenomen procedure.
2. In het geval het gaat om een korte straat of doodlopende straat, kan de volledige straat
ingericht worden als speelstraat. Bij lange straten of bij straten met veel kruispunten, wordt
de voorkeur gegeven om een deel van de straat in te richten als speelstraat.
3. Bij de eerste aanvraag tot organisatie van een speelstraat, moet minstens 50 % van de
inwoners van de straat eenmalig akkoord gaan met de aanvraag. (per gezin/huisnummer
geldt 1 stem) Dit moet aangetoond worden volgens de in artikel 3 opgenomen procedure.
4. Een speelstraat kan tijdens elk (verlengd) weekend of schoolvakantie ingericht worden. De
speelstraat kan afgesloten worden van 12u tot 20u. Er is keuze tussen een aantal dagen of
een aaneensluitende periode. Een speelstraat kan maximum 14 dagen per kalenderjaar
ingericht worden als speelstraat.
5. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt, mag er
speelinfrastructuur worden geplaatst zolang de doorgang (minimum 4 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.
6. De buurtbewoners engageren zich om tijdens de speelstraat activiteiten te organiseren voor
kinderen en tonen dit aan via het werkingsverslag.
7. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 meters/peters zijn die zich
engageren voor de organisatie van de speelstraat:
a. Deze zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de hekkens op de
bepaalde uren van de speelstraat.
b. De meters/peters dienen minimum 18 jaar oud te zijn.
c. De meters/peters moeten in de aangevraagde speelstraat wonen; elk op een ander
adres.
d. De meters/peters zijn contactpersoon voor de bewoners en de stad en fungeren als
aanspreekpunt tijdens de speelstraaturen.
8. De organisatoren van de speelstraat nemen het engagement om de speelstraat rookvrij te
houden en kinderen de kans te geven om rookvrij te spelen. Daarom wordt er tijdens een
speelstraat niet gerookt waar kinderen dit kunnen zien. Om aan te geven dat de speelstraat
rookvrij is, wordt promotiemateriaal ter beschikking gesteld van de speelstraat om bij de
nadar te plaatsen. De meters/peters nemen een actieve rol op in het rookvrij houden van de
speelstraat.
9. Afwijkingen op de uren voor het organiseren van buurtactiviteiten (straatfeest,
buurtbarbecue…) dienen via het evenementenloket van de stad aangevraagd te worden.

Artikel 3: Aanvraag en procedure
1. Bewoners vragen de speelstraat aan met behulp van het door de Jeugddienst ter beschikking
gestelde aanvraagformulier. De aanvraag voor de speelstraat wordt minstens één maand
voor de eerste dag van de aanvraag ingediend.

2. Bij de eerste aanvraag tot het inrichten van een speelstraat wordt een bewonersenquête
toegevoegd waarin minstens de helft van de huishoudens van de straat die zal afgesloten
worden akkoord gaat met het inrichten van de speelstraat. Het formulier voor de
bewonersenquête wordt door de Jeugddienst ter beschikking gesteld.
3. De aanvraag wordt afgetoetst aan de voorwaarden en wordt voor advies aan de politie
voorgelegd.
4. Daarna wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
5. Na goedkeuring worden de peter/meter uitgenodigd om een wederzijdse afsprakennota te
ondertekenen, waarin alle afspraken zoals opgenomen in het reglement opgesomd staan.
6. Daarna kan de speelstraat ingericht worden op de goedgekeurde data en uren. Afwijking
hierop is niet mogelijk.
Artikel 4: Ondersteuning speelstraten
Speelstraattoelage
1. Om activiteiten voor kinderen tijdens de organisatie van een speelstraat aan te moedigen,
voorziet het stadsbestuur per speelstraat een toelage van 25 euro per dag dat een
speelstraat wordt ingericht, met een maximum van 150 euro per kalenderjaar.
2. De toelage heeft als bedoeling om de speelmogelijkheden voor de kinderen in de speelstraat
te vergroten. Aan de speelstraatorganisatoren wordt gevraagd om deze toelage integraal te
gebruiken in functie van de kinderen.
3. De toelage wordt na de goedkeuring van de speelstraat gestort op het in het
aanvraagformulier aangegeven rekeningnummer. De peter/meter bezorgt aan de
Jeugddienst een kort werkingsverslag met wat beeldmateriaal. (Het sjabloon voor het
werkingsverslag wordt door de Jeugddienst ter beschikking gesteld)
4. In het geval de speelstraat door omstandigheden niet of niet volledig kan doorgaan; wordt
(een deel van) de toelage teruggestort aan de stad.

Speelimpulsen
1. Na goedkeuring ontvangt elke speelstraat een bundel waarin speelimpulsen, spelletjes… zijn
opgenomen.
2. Binnen de Jeugddienst zijn er speelmaterialen ter beschikking voor de
speelstraatorganisatoren. Deze kunnen gratis ontleend worden bij het inrichten van een
speelstraat. De verschillende speelmaterialen die voorhanden zijn worden via de website
bekend gemaakt. Deze worden aangevraagd via het aanvraagformulier en – naargelang de
beschikbaarheid – bevestigd via de Jeugddienst.
3. Binnen de Sportdienst zijn er sportkoffers, een pakket met volksspelen en een pakket met
teambuildingspelen ter beschikking voor de speelstraatorganisatoren. Voor het inrichten van
een speelstraat kunnen er drie materialen per jaar gratis ontleend worden. De verschillende
sportkoffers, volksspelen/teambuildingsspelen die voorhanden zijn worden via de website
bekend gemaakt. Deze worden aangevraagd via het aanvraagformulier en – naargelang de
beschikbaarheid – bevestigd via de Sportdienst.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid en verzekering
1. In geval van schade aan derden kunnen noch de stad noch de peters/meters
verantwoordelijk gesteld worden.
2. 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.
3. Het stadsbestuur sluit voor de peters/meters en de spelende kinderen een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen af gedurende de
voorziene speelstraaturen. De voorwaarden hiervoor worden via de Jeugddienst aan de
peters/meters bezorgd.

Artikel 6: Stopzetten

Als blijkt dat de organisatie van een speelstraat zich, in een voorgaand jaar, niet heeft gehouden aan
afspraken en/of voorwaarden, kan een aanvraag tot speelstraat geweigerd worden.
Indien vastgesteld wordt dat de bepalingen van het reglement niet nageleefd worden, kan de
beslissing tot inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.

Artikel 7:
Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad

