
Reglement Speelstraten Avelgem 

Hoofdstuk 1: Wettelijke bepalingen en voorwaarden  
 

Algemeen 

De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het 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 de kenmerken van bepaalde 
schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen, is onbeperkt van toepassing.  

 

Wettelijke bepalingen 

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 (verboden doorgang), voorzien van een onderbord met 
daarop de vermelding ‘speelstraat’ en de uren.  

Artikel 2 

Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren, in samenspraak met de 
bewoners van de straat. Op andere tijdstippen worden de hekken weggenomen en wordt de 
speelstraat terug een gewone openbare weg die voor iedereen vrij toegankelijk is. 

Artikel 3 

In de speelstraten is de volledige 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 gespeeld worden. Gedurende de duur van de speelstraat worden de personen die er 
spelen gelijkgesteld met voetgangers.  

Artikel 4 

De straat moet toegankelijk blijven voor bewoners, eigenaars van een garage in de straat, 
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. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders van 
de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien terug op de 
voorziene plaats. 

 

Wettelijke voorwaarden 

Artikel 5 

Een speelstraat kan ingericht worden in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter, 
zonder doorgaand verkeer, met een snelheidsbeperking van maximum 50 km/u en waarbij de 
straat niet bediend wordt door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk openbaar vervoer. 

Artikel 6 



De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden. Er moeten 
voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 

 

Hoofdstuk 2: Gemeentelijke bepalingen en voorwaarden 

Artikel 7 

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 66% 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 (voor appartementsgebouwen heeft ieder brievenbusnummer 1 stem). 

Artikel 8 

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 gehinderd wordt. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat 
moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone. 

Artikel 9 

De inrichting van de speelstraat kan plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, op woensdag en 
tijdens het weekend tussen 9u ’s morgens en 20u ’s avonds.  

Artikel 10 

Er mogen geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. In geval van lange straten, of in 
straten met veel kruispunten bestaat de mogelijkheid om slechts een deel van de straat als 
speelstraat in te richten. Straten of delen van straten waar er publieke parkings zijn en straten met 
handelszaken en/of geneesheren komen niet in aanmerking, tenzij de desbetreffende handelaar 
zich schriftelijk akkoord verklaart. 

Artikel 11 

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 2 meerderjarige peters/meters 
(speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de 
organisatie ervan. De afspraken tussen de gemeente Avelgem en de peters/meters zullen worden 
vastgelegd in een afsprakennota. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten 
(plaatsen hekken, toezicht houden tijdens de speelstraaturen en contactpersoon voor bewoners en 
gemeentediensten) en rechten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen). 

Aanvraagprocedure 

Artikel 12 

De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt: 

 de aanvraag wordt ingediend door de peters/meters van de speelstraat bij de dienst Jeugd & 
Cultuur via een aanvraagformulier. 

 De uiterlijke data waarop de aanvraag moet ingediend worden, worden jaarlijks 
bekendgemaakt via de gemeentelijke infokanalen.  

 De Dienst Jeugd & Cultuur onderzoekt of voldaan is aan de lokale voorwaarden. Wanneer aan 
deze voorwaarden voldaan is, stuurt de Dienst Jeugd & Cultuur de aanvraag door naar de 
lokale politie om de wettelijke bepalingen en voorwaarden te toetsen. De lokale politie geeft 



haar advies aan de Dienst Jeugd & Cultuur die de aanvragers daarvan schriftelijk op de hoogte 
brengt. 

 Indien voldaan is aan alle voorwaarden en dus het advies van zowel de Dienst Jeugd & Cultuur 
als van de politie gunstig is, moeten de aanvragers een schriftelijke akkoordverklaring van 66 
% van de bewoners van de straat bekomen via een daartoe door de Dienst Jeugd & Cultuur 
bezorgde lijst.  De bewonersenquête moet binnengebracht worden bij de Dienst Jeugd & 
Cultuur tegen de daarin bepaalde datum. De dienst Jeugd & Cultuur onderzoekt de enquête en 
formuleert een advies naar het college van burgemeester en schepenen.  

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de speelstraten die 
voldoen aan alle wettelijke en lokale voorwaarden.  

 De goedkeuring wordt verleend onder de voorwaarde van het ondertekenen door de 
meters/peters van de afsprakennota en van het naleven ervan.  

Artikel 13 

Het gemeentebestuur zorgt voor het technische materiaal om de straat correct af te sluiten. 

Artikel 14 

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 15 

Aanvragen voor kortere periodes of afwijking van de voorziene uren en data (voor bijvoorbeeld het 
organiseren van een buurtfeest) kan enkel mits een afzonderlijke aanvraag aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Aansprakelijkheid 

Artikel 16 

In geval van schade, ongevallen enz. kan de gemeente Avelgem niet verantwoordelijk worden 
gesteld. De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of 
hun kinderen aan derden. Bovendien blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige 
kinderen.  

Stopzetten van de speelstraat 

Artikel 17 

Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan het college van burgemeester en 
schepenen de beslissing tot het inrichten van de speelstraten intrekken.  

Artikel 18 

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college 
van burgemeester en schepenen. 

Artikel 19 

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring in de gemeenteraad.  

 


