Gemeente Schelle
Provincie Antwerpen

UITTREKSEL Gemeenteraad
DONDERDAG 29 JANUARI 2009
 aanwezig
R. Mennes, burgemeester
G. Rottiers, N. Moortgat, K. Van Hoofstat, schepenen
A. Boen, schepen van rechtswege
A. Ams, G. Van Frausem, L. Haucourt, D. Backeljauw, I. Barbier, V. Goris, J. Van Wijnsberghe, R.
Jacobs, R. Wilms, P. Van Bellingen, S. Billiau, F. Sleeubus, R. De Clerck, D. Bollé, L. Van der
Auwera, raadsleden
K. Moulaert, secretaris
 verontschuldigd

Openbare zitting
Gemeentelijk reglement speelstraten
De gemeenteraad,
Gezien onze gemeente jaarlijks meerdere aanvragen ontvangt voor de inrichting van speelstraten;
Gezien het wenselijk is om een uniforme regeling toe te passen voor deze aanvragen;
Gelet op het advies van de verkeersadviesraad;

Beslist: Met 17 stemmen voor (R. Mennes, G. Rottiers, N. Moortgat, K. Van Hoofstat, A. Ams, G.
Van Frausem, L. Haucourt, I. Barbier, V. Goris, J. Van Wijnsberghe, R. Wilms, P. Van Bellingen, S.
Billiau, F. Sleeubus, R. De Clerck, D. Bollé, L. Van der Auwera), 0 stemmen tegen en 2
onthoudingen (D. Backeljauw, R. Jacobs);

Artikel 1:
Volgend gemeentelijk reglement speelstraten goed te keuren:
“GEMEENTELIJK REGLEMENT SPEELSTRATEN
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 C 3 voorzien van een onderbord met
daarop de vermelding ‘speelstraat’.
2. In de speelstraten is de gehele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het
spelen, in hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met
voetgangers.
3. De toegang tot de speelstraten is uitsluitend voorbehouden aan de 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 deze wegen,
alsook gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers.
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.
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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 30 km per uur.
2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter 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 onmogelijk 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 C 3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. In de
zijstraten moet met de borden C31a en C31b aangegeven worden dat men niet mag
afslaan naar de speelstraat.
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.
Artikel 3 – Lokale voorwaarden
1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten
mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat. Er
mogen hierbij geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen
moeten vermeden worden.
2. Naast de volledige straat moet er 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 één of meerdere kruispunten. De nodige signalisatie dient te
worden aangebracht.
e

3. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 of 66% van de bewoners die wonen in
het gedeelte dat kan worden ingericht als speelstraat akkoord gaat. Dit percentage wordt
vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer uit de betrokken
straat, telt hierbij als één stem.
4. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 (maximaal 5) peters/meters die
in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De afspraken
tussen het gemeentebestuur en de peters/meters zullen worden vastgelegd in een
afsprakennota. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten (plaatsen
en weghalen hekken, contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten, toezicht
houden, elke speeldag de speelstraat opruimen,…. ) en rechten (verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen).
5. De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus).
6. Per maand kan een speelstraat maximum voor 14 dagen worden georganiseerd.
7. De speelstraat kan ingericht worden tussen 10.00u en 20.00u. Het is steeds mogelijk de
uren in te korten (bv bij slecht weer). De peters/meters nemen hiertoe het initiatief.
8. In de speelstraat zal er tevens een parkeerverbod gelden.
9. In aanpalende straten kunnen geen speelstraten worden ingericht.
Artikel 4 – Aanvraag
1. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeenschapswacht of via de gemeentelijke
website. Deze aanvraag moet minstens 30 dagen voor de datum van de organisatie van de
speelstraat worden ingediend.
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2. Het gemeentebestuur engageert zich om binnen de 20 dagen de aanvraag tot inrichting
van de speelstraat te beantwoorden.
Artikel 5 – procedure
1. De aanvragers gaan na of zij voldoen aan de wettelijke en/of lokale voorwaarden.
2. De aanvraag moet vergezeld zijn van een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3e of 66%
van de bewoners die wonen in het gedeelte dat als speelstraat kan worden ingericht en een
verklaring van minstens drie personen (maximaal 5) die de taak van peter/meter op zich
nemen.
3. De gemeenschapswacht onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies voor
het college van burgemeester en schepenen.
4. Het college van burgemeester en schepenen hecht de goedkeuring aan de speelstraten die
voldoen aan de wettelijke en lokale voorwaarden.
5. De peters en meters van de goedgekeurde speelstraten zullen de afsprakennota
ondertekenen.
6. De aanvragers informeren de bewoners over het gevolg dat werd gegeven aan de
aanvraag tot inrichting van een speelstraat.

Artikel 6 – verantwoordelijkheid
1. Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2 bis dat “…de hekken
worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”. De
wegbeheerder is in dit geval het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is
verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de wettelijke criteria
voldoen. De peters/meters nemen als verzekerde vrijwilligers de taak om de borden te
plaatsen en terug te zetten op zich.
2. In geval van schade aan derden kan het gemeentebestuur 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 ouders niet
van het toezicht op hun kinderen.
3. Peters/meters zijn via het gemeentebestuur verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen.
Artikel 7 – stopzetten van de speelstraat
1. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het
inrichten van de speelstraten steeds ingetrokken worden door het college van
burgemeester en schepenen. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de
peters/meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken
bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.
“
Artikel 2:
Dit reglement zal ter kennis worden gebracht van de bevolking door middel van de website en het
gemeentelijk informatieblad.

Namens de gemeenteraad
(get) K. Moulaert
secretaris

(get) R. Mennes
burgemeester
Voor eensluidend afschrift

Kristel Moulaert
secretaris
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Rob Mennes
burgemeester
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