Reglement speelstraten Gemeente Geetbets

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
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”.
2. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.
3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in een straat wonen of wier 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 deze
wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers, hebben toegang tot
speelstraten.
4. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de
doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor
stoppen.
5. 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.
Artikel 2 – Wettelijke voorwaarden
1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de
snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
2. De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder
doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor
gemeenschappelijk vervoer.
3. 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.
4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens
tijdens dezelfde uren.
5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
6. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd.
7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
8. De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.
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Artikel 3 – voorwaarden gemeente Geetbets
1. De inrichting van een speelstraat kan enkel ontstaan vanuit een bewonersinitiatief.
2. De speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de zomervakantie
3. De aanvraag voor de speelstraat dient in een periode van 2 aansluitende weken te gebeuren.
4. De speelstraat kan worden opengesteld van 9 uur tot 21 uur.
5. Een speelstraat kan enkel ingericht worden indien er minimum 10 kinderen van 2 jaar t.e.m.
14 jaar in de straat wonen of er verblijven tijdens de aangevraagde periode.
6. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 2 (liefst 3) meters en/of peters
(speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de
organisatie ervan. Zij zorgen bij de aanvraag ook voor de bewonersenquête.
7. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 3/4 of 75% van de bewoners akkoord gaat. Dit
percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer dat in
de straat woont, heeft hierbij één stem.
8. De afspraken tussen de gemeente en de meters en peters zullen worden vastgelegd in
een afsprakennota.
9. De meters en peters zijn vrijwilligers en zij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de
hekken, het toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn de contactpersonen voor bewoners en
stadsdiensten. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die in de speelstraat komen
spelen. De ouders blijven verantwoordelijk.
10. Er mogen geen kinderen (of volwassenen) geweigerd worden in een speelstraat.
Ook kinderen uit straten in de buurt, kleinkinderen, vriendjes,… zijn welkom op de straat.
11. Een speelstraat mag de vlotte verkeerscirculatie niet in het gedrang brengen. Het aantal
kruispunten in een speelstraat is beperkt. Er is een positief verkeerstechnisch advies en er zijn
geen wegenwerken in de periode van de speelstraat.
12. Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat
als speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten of in
straten met veel kruispunten.
13. Bezoekers en klanten van handelszaken, dokters of andere vrije beroepen moeten, mits
goedkeuring van boven vermelden, parkeren buiten de speelstraat. Om een volledige
speelstraat te verkrijgen is er dus een akkoord nodig van deze zelfstandigen.
Artikel 4 – Ondersteuning dienst Vrije tijd
1. Naast de wegsignalisatie kan iedere speelstraat posters bestellen bij de dienst vrije tijd om
visueel de deelname aan de speelstraat kenbaar te maken.
2. Iedere speelstraat mag 1 dag gebruik maken van een speelkoffer aangeboden door de
gemeente. De meters en peters van de speelstraat zijn wel verantwoordelijk voor het correct
ophalen, gebruiken en terugbrengen van het geleende materiaal.
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Artikel 5 – Aanvraag en procedure
1. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is te verkrijgen op de dienst vrije tijd of via www.geetbets.be.
1. De aanvragers vullen het aanvraagformulier in en bezorgen deze samen met de
bewonersenquête aan de gemeente voor 15 mei van het betreffende jaar. (met

uitzondering van 2021, aanvraagperiode ten laatste 20/06/2021)

2. De afdeling Verkeer van de Lokale Politie, en de dienst openbare werken, onderzoeken alle
aanvragen en zij geven een verkeerstechnisch advies. Het schepencollege bepaalt welke
aanvragen voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en de voorwaarden specifiek voor onze
gemeente.
3. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het al dan niet voldoen
aan de wettelijke en lokale voorwaarden
4. De peters/meters van de goedgekeurde speelstraten zullen de afsprakennota ondertekenen.
Artikel 6 – Verantwoordelijkheid
1. Het ministeriële besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2. bis “… de hekken worden
geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”. De
wegbeheerder is in dit geval de gemeente Geetbets. De gemeente is verantwoordelijk voor
het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.
2. In geval van schade aan derden kan de stad 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 de ouders niet van het toezicht
op hun kinderen.
Artikel 7 – Stopzetten van een speelstraat
Indien bij steekproeven blijkt dat er niet gespeeld wordt op straat of bewoners bepalingen van het
reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraten steeds ingetrokken
worden bij besluit van de Burgemeester. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de
peters/meters hiervan op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen
speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane perioden.
Artikel 8 – Inwerkingtreding
Het nieuwe reglement op speelstraten treedt in werking vanaf 1 juni 2021 en werd goedgekeurd
tijdens de gemeenteraadszitting van 31 mei 2021.
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Bijlage 1:
Afspraken Nota speelstraat
Wat doet de gemeente Geetbets?
-

Voorzien van de wettelijke verkeerssignalisatie;
Ondersteuning op het gebied van communicatie over het project;
Uitleen van spelmateriaal, voor 1 dag, ter ondersteuning van de speelstraat; (op basis van
beschikbaarheid)

Wat doen de peters en meters?
- Instaan voor de voorbereiding van de speelstraat-activiteit(en).
- Plaatsen de verkeershekken om 9 uur en halen ze weer weg om 21 uur.
- Toezicht houden op de speelstraat, op het respecteren van de ‘speeltijd’ en de goede werking
van de speelstraat.
- Melden van eventuele problemen of onregelmatigheden aan de jeugddienst.
- Evalueren van de speelstraat.
Deze afspraken gelden enkel voor de peters/meters van de speelstraat. Ze kunnen niet gedelegeerd
worden aan andere bewoners.
Geetbets, datum

… …/….…/….…

Peters/meters

(minimaal 3 peters/meters, naam + handtekening)

1. ……………………………………… 2. …………………………..…………. 3. ………….………………………….

Reglement speelstraten

-4-

