
        

  

Algemene info Speelstraat 

Een speelstraat organiseren 

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt 

de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de 

speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden. 

Meer info en de wettelijke bepalingen vind je terug in ons reglement.  

Waarom een speelstraat? 

Een speelstraat is er in de eerste plaats om kinderen terug ruimte te geven om veilig op straat 

te spelen en te fietsen.  

Daarnaast is ook het sociale aspect zeer belangrijk: kinderen uit de straat leren elkaar kennen 

en kunnen samen spelen.  

 

Ook de volwassenen uit de straat kunnen meedoen en hun buren leren kennen. De speelstraat 

is dus niet alleen leuk voor (bewoners met) kinderen!  

Een speelstraat bevordert het contact tussen alle bewoners van de straat: kinderen, ouders, 

volwassenen onderling. 

Voorwaarden 

Wie in de straat woont: 

• Mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden. 

• Mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone 

te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte. 

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als: 

• De straat in een woonzone ligt; 

• De snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur; 

• Er geen openbaar vervoer door de straat rijdt; 

• Er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt en er geen evenement 

plaatsvindt in je aangevraagde periode; 

• De omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven; 

• De lengte van de straat wordt beperkt: lange straten kunnen enkel voor een bepaald 

deel afgesloten worden; 

• Een speelstraat kan enkel ingericht worden indien 75 % van de buurtbewoners 

akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. 

Deze vind je in de aanvraagprocedure;  

• Een speelstraat kan enkel ingericht worden in juli en augustus gedurende maximum 

twee opeenvolgende weken; 



Procedure 

• U dient een aanvraag in bij uw gemeente. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan 

met behulp van het aanvraagformulier. Hierbij nemen zij een bewonersenquête af 

waarbij minimum 75 % van de bewoners in de straat zich akkoord verklaard met het 

inrichten van de speelstraat.  

Omwille van covid-19 voorzien we invulstrookjes zo moeten de meters en peters van 

de speelstraat niet individueel langs elke buur gaan.  

• Na advies van de lokale politie en de dienst openbare werken, wordt de aanvraag ter 

goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.  

• Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop 

de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. Deze hekken worden voorzien 

door de gemeente.  

• De speelstraatverantwoordelijken(minstens 2) noemen we speelstraatpeters en meters. 

Zij sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die 

terug weg op het einde van de speeldag. 

Wat is de rol van de speelstraatpeters en -meters?  

De meters/peters hebben de speelstraat aangevraagd. Ze kwamen bij de buren langs voor het 

verzamelen van handtekeningen en bezorgden iedereen een flyer. De meters/peters zijn er om 

de speelstraat in goede banen te leiden, ze plaatsen de hekkens op straat, organiseren 

workshops, zijn aanspreekpunt voor je vragen. De peters en de meters van de speelstraat 

ondertekenen de afsprakennota die bij het reglement zit.   

 

Vragen of nood aan meer info: www.geetbets.be, vrijetijd@geetbets.be – 011/58 65 50 
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Tips voor een geslaagde speelstraat  

    

1. Zoek als peter of meter een leuke periode voor je speelstraat,  

zo voorkom je eventuele klachten over te weinig spelende kinderen; 

 

2. Maak je speelstraat bekend bij je buren, hang de speelstraat poster aan je 

raam;  

 

3. Automobilisten die in een speelstraat wonen of er een garage hebben, 

mogen er ook tijdens de speelstraaturen parkeren, al is het voor de 

kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen. Bespreek dit 

met de medebewoners; 

 

4. In een leuke speelstraat zijn er spelende kinderen én (koffie)kletsende 

volwassenen. Organiseer daarom iets leuks (en volgens de corona 

maatregelen) voor jong en oud; 

 

5. In een speelstraat kunnen kinderen veilig op straat spelen. Na de 

speelstraaturen is de straat echter weer een gewone openbare weg, waar 

het verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk de kinderen daar 

attent op te maken; 

 

6.  Zorg ervoor dat de speelstraat duidelijk zichtbaar is. Dit doe je door de 

verkeershekkens op een correcte manier te plaatsen. Sjouw ook stoelen en 

tafels naar buiten. Zo is het voor iedereen duidelijk dat er in de straat iets 

speciaals te doen is. Schijnt de zon? Haal er dan de parasol bij; 

 

7. Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, 

bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af 

te sluiten. Maar zorg er dan voor dat iedereen goed op de hoogte is; 

 

8. Versier je straat! De ingang van een speelstraat oogt saai door de 

verkeershekkens. Waarom zou je er niet voor zorgen dat de straat er leuk, 

zomers en speels uitziet? Wij dagen je uit: versier je speelstraat of 

organiseer een leuke activiteit. Bewijs dat je van de straat een mooie en 

leuke speelstraat hebt gemaakt met enkele digitale foto’s.  
 


