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Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 253.
Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid.
Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het KB van 1 december
1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

VerwijzingsDocumenten


Gelet op het advies van de Gemeentelijke Jeugdraad Assenede d.d. 22
september 2008

-

Het gemeentebestuur van Assenede biedt de inwoners de mogelijkheid om
speelstraten in te richten. Hiermee wil het gemeentebestuur het spelen op straat
in een veilige omgeving ondersteunen en het sociaal weefsel binnen de straten,
stimuleren.

Verantwoording

Stemmen

met 23 ja-stemmen

BESLUIT
Artikel 1:
Er wordt goedkeuring gegeven over het gemeentelijk reglement speelstraten voor de
gemeente Assenede, zoals in de bijlage toegevoegd aan dit besluit. Dit reglement treedt in
werking op 01.01.2009.

Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Namens de raad,

De Secretaris
get. B. Roegiers

De Burgemeester
get. Ph. De Coninck

Voor eensluidend afschrift

De Secretaris
B. Roegiers

De Burgemeester, wn
A. Meulebroeck

Reglement Speelstraten
Wat is een speelstraat?
Wat zegt de wet?
Speelstraat = 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’ en de uren.
Doel van een speelstraat
En wat zeggen wij?
Kinderen en jongeren moeten de mogelijkheid hebben om onbezorgd op straat te spelen,
vrienden in de buurt te maken, een leuke tijd te beleven en bemoedigd worden om buiten te
spelen. Kortom, de zomervakantie spelend op straat doorbrengen zoals ‘in de goeie oude
tijd’.
Welke straat kan een speelstraat worden ?
Elke straat een speelstraat?





Enkel gemeentewegen komen in aanmerking voor de inrichting van een speelstraat
Een straat met een snelheidsbeperking van maximum 50 km/uur
Een straat met een overheersende woonfunctie
Wegen waarop openbaar vervoer komt, zijn uitgesloten

Voorwaarden
Niet zomaar…
Om in aanmerking te komen als speelstraat, moet een straat of een gedeelte van een straat
naast de wettelijke bepalingen voldoen aan volgende voorwaarden:
 Minstens 70% van de gezinnen (= per huisnummer) van de straat of het betreffende
gedeelte van de straat moeten akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat.
 Indien er handelszaken aanwezig zijn in de straat, moet de handelaar in kwestie zich
schriftelijk akkoord verklaren met de inrichting van de speelstraat.
 Per straat zijn er minstens 2 meters of peters die instaan voor de praktische
organisatie van de speelstraat.
Periode en uren
Dag en nacht?
Speelstraten worden beperkt:
 tijdens de maanden juli en augustus.
 voor een bepaalde aansluitende periode van maximum 14 dagen
OF
een aantal vaste dagen per week, met een maximum van 3 dagen.
 tussen 13.00 en 20.00 uur

Taak van de peter/meter
Helpende handen!
Per straat dienen er zich minstens 2 personen aan als meter of peter. Zij zijn het
aanspreekpunt van de speelstraat en worden als verantwoordelijke aangesteld. Zij houden
toezicht en zorgen dat alles goed verloopt.
De peters/meters staan in voor de praktisch organisatie van de speelstraat:
- de nadarhekken bij aanvang van de speelstraat plaatsen. Deze moeten de straat
voldoende afsluiten, zonder de doorgang van de toegelaten voertuigen beletten
- de nadarhekken bij afloop verwijderen.
- er op toezien dat het materiaal op een veilige locatie wordt bewaard.
Het gemeentebestuur voorziet voldoende nadarhekken en de nodige verkeersborden.
De gemeente zorgt voor een verzekering voor de meters en peters van de speelstraat:
algemene burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Aansprakelijkheid
Eventjes serieus…




In geval van schade aan derden kan de gemeente Assenede niet aansprakelijk
gesteld worden. Alle personen blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte
schade door henzelf en/of hun kinderen aan derden.
Tijdens de speelstraten blijven de ouders verantwoordelijk voor het toezicht op hun
kinderen.
Bij mogelijke ongelukken of schadegevallen zal de persoonlijke verzekeringspolis
van toepassing zijn.

Aanvraag en procedure
Jouw straat een speelstraat?
Vul vóór 31 januari het aanvraagformulier in en de bal gaat rollen…
 Het gemeentebestuur geeft je aanvraag door aan de lokale politie voor
verkeerstechnisch advies.
 Het college beslist na advies van de lokale politie welke straten in aanmerking
komen
 Na deze beslissing organiseert de gemeente een informatievergadering voor de
meters/peters. Op deze vergadering wordt uitleg gegeven over de organisatie van
een speelstraat, de wettelijke criteria, de procedure,…
 De aanvragers houden een bewonersenquête. 70% van de bewoners van de straat
of het deel van de straat verklaren zich schriftelijk akkoord met de speelstraat. De
bewonersenquête moet uiterlijk op 31 mei bij het gemeentebestuur ingediend
worden.
 In juni beslist de gemeenteraad uiteindelijk welke straten in aanmerking komen.

