Reglement speelstraten
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en het ministerieel besluit van 07/05/1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg zoals laatst gewijzigd tot op
heden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
Artikel 1
Het reglement werd vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in zitting van
18/01/2019 en bekrachtigd door de gemeenteraad van 6/02/2019.
Artikel 2
Een speelstraat:
 is een (deel van de) openbare weg;
 wordt tijdelijk en op bepaalde uren afgesloten voor doorgaand verkeer door een hek met het
verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’;
 is het domein van de kinderen: de hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor
spelende kinderen.
In verband met de wegcode: spelende kinderen in een speelstraat zijn gelijkgesteld aan voetgangers.
Artikel 3
Een kandidaat-speelstraat:
 heeft een maximumsnelheid van 50km/uur;
 ligt in een buurt met overheersend woonkarakter;
 heeft geen doorgaand verkeer;
 heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
Artikel 4
Een speelstraat is toegankelijk voor:
 spelende kinderen;
 voetgangers;
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fietsers;
prioritaire voertuigen met opdracht;
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben.

Artikel 5
Elke speelstraat werkt met minimaal twee straatverantwoordelijken, die niet tot éénzelfde wooneenheid
behoren.
De straatverantwoordelijken:
 zijn vrijwilligers uit de straat;
 vullen het aanvraagformulier in;
 zijn aanspreekpunt voor zowel het gemeentebestuur als de buurt;
 staan in voor het buurtonderzoek;
 vragen het akkoord aan zelfstandige zaken waar regelmatig klanten naartoe komen en die zich in
de speelstraat bevinden;
 coördineren het plaatsen en verwijderen van de nadarafsluiting.
Artikel 6
Bestuurders van motorvoertuigen:
 laten doorgang vrij voor spelende kinderen;
 rijden stapvoets, verlenen voorrang en stoppen indien nodig;
 zijn dubbel voorzichtig t.a.v. kinderen;
 hinderen de voetgangers niet;
 mogen parkeren in de straat, maar maken hier best
afspraken over.
Artikel 7
Periode:
 Een speelstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie.
 Een speelstraat kan aangevraagd worden voor maximaal 2 aaneensluitende weken. Twee
speelstraatperiodes aanvragen, kan enkel indien beide data voldoende gespreid zijn.
 Aanvragers kunnen kiezen uit vastgelegde periodes in de zomervakantie – dit wordt verduidelijkt
op het aanvraagformulier. Dit kan jaarlijks herzien worden. Hierbij wordt rekening gehouden met
feestdagen en grote evenementen.
 De uren voor de inrichting van de speelstraat liggen maximaal tussen 9 en 21 uur.
Artikel 8
Aanvraagprocedure:
 Er is een standaardaanvraagformulier ter beschikking op de dienst vrije tijd (Gaver 72) en op de
website van Berlare: www.berlare.be/speelstraten;
 De ingevulde aanvraagformulieren moeten ingediend worden vóór 1 mei aan de dienst vrije tijd;
 De administratie onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden;
 De administratie maakt verdere afspraken met de straatverantwoordelijken.
Artikel 9
Verantwoordelijkheden:
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
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dit geval de gemeente Berlare. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en
signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen en voor de levering hiervan.
In geval van schade aan derden kan de gemeente 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 10
Bij niet-naleving van het reglement kan een speelstraat met onmiddellijke ingang stopgezet worden door
de burgemeester. De straatverantwoordelijken worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Artikel 11
Een speelstraat geeft geen toestemming tot een buurtfeest op het openbare domein. Indien de buurt een
feest wil organiseren tijdens en/of buiten de goedgekeurde uren, blijft het noodzakelijk om hiervoor een
vergunning aan te vragen. Meer informatie kan je inwinnen bij de dienst vergunningen.
Artikel 12
Als stimulatieproject voor de speelstraten wordt jaarlijks de ‘Coolste speelstraat van Berlare’ verkozen. Op
basis van foto’s en ervaringen met de speelstraat wordt deze verkozen door de dienst vrije tijd op basis
van verschillende criteria. Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.
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