Reglement: Inrichten speelstraten Aalter
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2020.

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 volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. De personen die spelen
worden gelijkgesteld met voetgangers, evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van de wegcode niet van toepassing.
3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in de straat gelegen is, alsook prioritaire
voertuigen als bedoeld in artikel 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht dit verrechtvaardigt, alsook
voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, alsook gebruikers van
rolschaatsen, 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
voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en zo nodig 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/uur.
2. Hij 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. Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
5. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.
6. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
Artikel 3: Gemeentelijke bepalingen
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. Straten waarin handelszaken gelegen zijn komen niet in aanmerking, tenzij de desbetreffende handelaar zich schriftelijk
akkoord verklaart.
3. Het afgebakende deel van een speelstraat is niet langer dan 150 meter, kruispunten worden zoveel als mogelijk
vermeden, dit om het overzicht te bewaren.
4. Een speelstraat kan enkel worden ingericht als minimaal 2 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken), die wonen op
een verschillend adres in de aangevraagde straat en ouder zijn van minimum één kind onder de 12 jaar, zich engageren
voor de organisatie ervan. Naast deze minimumvereiste is er een mogelijkheid om een derde peter/meter aan te stellen die
geen inwoner is van de speelstraat en geen ouder is van een kind onder de 12 jaar. Een speelstraatverantwoordelijke moet
minimum 18 jaar zijn. De afspraken tussen het gemeentebestuur Aalter en de peters/meters zullen worden vastgelegd in
een afsprakennota. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten (plaatsen van hekken, toezicht houden
tijdens de speelstraaturen en contactpersoon voor bewoners en gemeentelijke cellen) en enkele rechten (verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid). Op het aanvraagformulier wordt vermeld welke meter/peter zich per week verantwoordelijk
stelt, vergezeld van een bijhorend telefoonnummer.
5. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 75% van de bewoners van de volledige straat akkoord gaat. Dit
percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Per huisnummer wordt hierbij één stem toegekend
aan de bewoners.
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6. Een speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de paasvakantie en zomervakantie. De meters/peters kiezen bij hun
aanvraag één van onderstaande opties (combineren in eenzelfde vakantie is niet mogelijk, men kan wel opteren voor een
andere optie in de paas- of zomervakantie):
• Paasvakantie
o 7 aaneensluitende dagen lopende van maandag tot en met zondag
o Woensdag + vrijdag tot en met zondag
Met een minimum van 1 week en een maximum van 2 weken.
•

Zomervakantie
o 7 aaneensluitende dagen lopende van maandag tot en met zondag
o Woensdag + vrijdag tot en met zondag
Met een minimum van 3 weken en een maximum van 9 weken, waarvan de eerste 3 weken aansluitend
moeten zijn.

7. De speelstraaturen starten ten vroegste om 14.00 uur en lopen maximum uit tot 20.00 uur.
Artikel 4: Aanvraag:
1. De bewoners vragen zelf een speelstraat aan, met behulp van een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te
verkrijgen bij de cel Jeugdvoorzieningen, via e-loket op www.aalter.be of het gemeentehuis. Bij de aanvraag geven de
meters/peters een plattegrond mee waarop duidelijk wordt gemarkeerd welk stuk men precies wenst in te richten als
speelstraat.
2. Aanvragen voor speelstraten in 2020 mogen uitzonderlijk tot 1 maart 2020 ingediend worden. Aanvragen vanaf 2021
moeten uiterlijk voor 15 februari ingediend worden bij de cel Jeugdvoorzieningen.
Artikel 5: Procedure
1. De politie onderzoekt alle aanvragen en geeft verkeerstechnisch advies. Ook de cel ROL onderzoekt de aanvraag en geeft
advies.
2. De aanvragers die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden en de gemeentelijke bepalingen worden
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
3. De aanvragers die wel voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden en de gemeentelijke bepalingen worden
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De aanvragers dienen in het verlengde hiervan de aanvraag verder aan te vullen
met een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3de van de bewoners van de straat.
4. De cel Jeugdvoorzieningen en de cel ROL onderzoeken of de aanvragers voldoen aan de schriftelijke akkoordverklaring en
formuleert een advies voor het college van burgemeester en schepenen.
5. Het college van burgemeester en schepenen beslist welke speelstraten die voldoen aan alle wettelijke en lokale
voorwaarden voor welke periode worden ingericht.
6. Het gemeentebestuur sluit met de peters/meters van de goedgekeurde speelstraten een afsprakennota af, die door
beide partijen ondertekend wordt.
7. De omwonenden worden duidelijk geïnformeerd via een infobrochure ‘speelstraten’ die ze via de meters/peters in de
brievenbus ontvangen.
Artikel 6: Verantwoordelijkheden
1. Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2. bis dat ‘… alle hekken worden geplaatst onder
toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder’. De wegbeheerder is in dit geval de Gemeente Aalter. De
gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekkens en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen. De cel ROL
overhandigt hiervoor een plattegrond met aanduiding van de speelstraat aan de cel Middelenbeheer.
2. De meters/peters houden toezicht in de straat en zorgen ervoor dat alles goed verloopt. Ze houden in het oog of de
gemaakte afspraken worden nageleefd. Dit wil echter niet zeggen dat ze instaan voor de opvang van de kinderen uit de
straat. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.
3. 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.
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.
2. 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 eerder toegestane periode.
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