Reglement speelstraten
Doel van de speelstraat:
Het gemeentebestuur wil veilig spelen op straat stimuleren door in de vakantieperiodes
speelstraten toe te laten. De speelstraat mag uitsluitend doorgaan op de aangevraagde dag
en uren, goedgekeurd door het college.
Binnen een speelstraat kan gespeeld worden en speelmateriaal geplaatst worden op straat,
maar blijft plaatselijk verkeer (stapvoets) toegelaten voor bewoners, gebruikers van een
garage, voetgangers, fietsers en prioritaire voertuigen (hulp- en ordediensten).
De speelstraat is vooral een leuk buurinitiatief dat het mogelijk maakt voor kinderen om
tijdens de speelstraaturen te spelen, te fietsen, te rolschaatsen,... in de eigen straat. Ook
voor de volwassenen kan het een gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen, voor
een aperitiefje, een badmintonwedstrijdje, nieuwe afspraken,… Ouders blijven zelf
verantwoordelijk voor hun kinderen en staan in voor het toezicht.
Bij de beoordeling van de aanvraag worden telkens de plaatselijke verkeerssituatie en de
reeds eerder goedgekeurde aanvragen bekeken.
Voor een eenmalige buurtspeeldag of voor het spelen in de straat tijdens een buurtfeest,
waarbij de straat afgesloten wordt, dient een andere aparte aanvraag ingediend te worden.

Artikel 1: Definitie
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen
een hek geplaatst is met een verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met de vermelding
'speelstraat'. (art. 2.36., KB 1/12/1975, Verkeersreglement)

Artikel 2: Waar kan een speelstraat aangevraagd worden
De straat of wijk is een openbare weg waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur, zonder
bediening van het openbaar vervoer, met een overheersend woonkarakter en niet essentieel
voor doorgaand verkeer.
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Artikel 3: Wie kan de speelstraat aanvragen
Een aanvraag voor een speelstraat gebeurt door minstens vijf meters en/of peters (met
verschillend adres in die straat), die zich verantwoordelijk stellen voor de speelstraat.

Artikel 4: Wanneer kan een speelstraat ingericht worden en wanneer
moet de aanvraag binnen zijn
Speelstraten kunnen tegelijkertijd voor één of meerdere schoolvakantieperiodes
aangevraagd worden. De aanvragen moeten ten laatste ingediend zijn voor de hieronder
bepaalde data:
 1 december van het voorafgaande jaar voor de krokusvakantie
 1 februari voor de paasvakantie
 1 mei voor de zomervakantie
 1 september voor de herfstvakantie
 1 oktober voor de kerstvakantie

Artikel 5: Hoe wordt een speelstraat aangevraagd
5.1 Procedure van aanvraag







Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig aan de
gemeentelijke dienst worden bezorgd.
De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of slechts
een deel van de straat. Dit wordt toegepast als het gaat om lange straten of in straten
met veel kruispunten.
Er moet kunnen aangetoond worden dat 50% van de bewoners van de straat akkoord
gaat met de speelstraat aan de hand van handtekeningen (bewonersenquête) op het
aanvraagformulier. Dit percentage moet behaald worden in het deel van de straat waar
de speelstraat doorgaat (van kruispunt tot kruispunt). Elk huisnummer heeft hierbij één
stem (voor appartementsgebouwen heeft iedere brievenbusnummer één stem).
Peters/meters van de speelstraat kunnen samen met de aanvraag specifieke materialen
in functie van veiligheid of spelmateriaal aanvragen.

5.2 Procedure beoordeling









Het college beoordeelt alle aanvragen tegelijkertijd, zodat er eventueel een afstemming
van verschillende aanvragen kan gebeuren (o.a. bepalen van wegomleiding, spreiding in
tijd en data).
Het college beoordeelt de verkeerssituatie en beslist of bepaalde straten al dan niet
geschikt zijn als speelstraat (o.a. hogere trafiek, werkzaamheden in straat of omgeving,
mogelijk te verwachten hinder in de straten waarin verkeer wordt omgeleid).
De periode/ de duurtijd van de speelstraat wordt per aanvraag en per vakantieperiode
bekeken, afhankelijk van de verkeerssituatie en van eventuele bijzondere
omstandigheden.
Er wordt rekening gehouden met de uren bv. minder lang op winterdagen.
Er wordt rekening gehouden met de verslagen van de vorige organisaties van
speelstraten.
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Artikel 6: Praktisch:
6.1 Aanduiding speelstraat




Gedurende de organisatie van een speelstraat, dient deze aangeduid te worden aan de
hand van het hekken met het verkeersbord C3, met onderbord “speelstraat”.
De meters en peters staan in voor het plaatsen en het weghalen van de afsluithekkens
en de wegomleidingsborden.
De technische dienst van de gemeente Nazareth staat in voor het afleveren van het
materiaal om de straat correct af te sluiten.

6.2 Bijzondere regels tijdens een speelstraat
De speelstraat is enkel toegestaan op de ogenblikken die vermeld zijn in het besluit van het
college van burgemeester en schepenen.
In een speelstraat mag er speelinfrastructuur geplaatst worden onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat de doorgang van de toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
worden gehinderd.
De speelstraat moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, motorvoertuigen van
bewoners, gebruikers van een garage in de straat, prioritaire voertuigen en
vergunninghouders. Bestuurders moeten evenwel stapvoets rijden en mogen de spelende
kinderen niet in gevaar brengen of hinderen. Het verkeer dient de wegomleiding te volgen.

6.3 Aansprakelijkheid
De meters en peters van de straat nemen maatregelen om schade en/of ongevallen tijdens
de speelstraat te vermijden.
De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun minderjarige kinderen en zijn
aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.

6.4 Stopzetten van de speelstraat
Indien de bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan het college van
burgemeester en schepenen de beslissing tot het inrichten van de speelstraat steeds
onmiddellijk intrekken. Vanaf dat moment kan door de betrokken bewoners geen speelstraat
meer worden ingericht voor de toegestane periode.

6.5 Geldigheid
Een ongewijzigde aanvraag kan 1 maal herhaald worden het jaar nadien, zonder de
verplichting uit art. 5.1 rond het verzamelen van de toestemming van omwonenden.
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