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HOOFDSTUK I: WETTELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: WETGEVING
De wetgeving betreffende speelstraten, zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 9 oktober
1998 (Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) en het Ministerieel Besluit van 11 oktober
1976 en alle eventuele aanpassingen/wijzigingen aan deze besluiten zijn onbeperkt van toepassing.
ARTIKEL 2: DEFINITIE
Een speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren
nadarhekken worden geplaatst met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de
vermelding ‘speelstraat’.
ARTIKEL 3: WETTELIJKE BEPALINGEN
1. In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.
2. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wiens 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, steps, alsook skaters en
fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
3. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de
doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig
voor stoppen. Fietsers moeten indien 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 4: WETTELIJKE VOORWAARDEN
1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de
snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur.
2. De speelstraat 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. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden
telkens tijdens dezelfde uren.

5. Er moeten voldoende nadarhekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te
bakenen.
6. Op de nadarhekken wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.
7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden onder het bord van
‘speelstraat’ vermeld.
8. De nadarhekken worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers
van de speelstraten.

HOOFDSTUK II: SPECIFIEKE BEPALINGEN EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN
ARTIKEL 5: SPECIFIEKE BEPALINGEN
1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een
normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de speelstraat.
2. 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.
3. Parkeren in de speelstraat is enkel mogelijk voor bewoners en garagehouders. Parkeren
gebeurt zoveel mogelijk op de eigen oprit, zodat de straat zo ruim mogelijk over de ganse
breedte van de weg voorbehouden blijft voor de kinderen.
4. De speelstraat en de eventueel in de straat ingerichte gezamenlijke activiteiten staan open
voor alle kinderen.
ARTIKEL 6: SPECIFIEKE VOORWAARDEN
1. Initiatiefnemers:
- het initiatief tot het inrichten van een speelstraat komt van de bewoners
- onder bewoners wordt begrepen zij die officieel in de straat wonen
2. Peters en/of meters:
- Iedere speelstraat heeft minstens 1 peter en/of meter. Een peter en/of meter moet
minimum 18 jaar oud zijn en is officieel woonachtig in de aangevraagde speelstraat.
- Een peter en/of meter neemt de volgende taken op zich:
 het indienen van de aanvraag;
 de raadpleging van de bewoners;
 instaan voor het plaatsten en weghalen van de nadarhekken en het C3-bord;
 een oogje in het zeil houden;
 de organisatie van eventuele activiteiten.

-

De peter(s) en/of meter(s) staan niet in voor de opvang van de kinderen. Ouders
blijven zelf verantwoordelijk. De speelstraat is geen vorm van kinderopvang.

3. Bewonersenquête: (bijlage 1)
- Een meerderheid van de meerderjarige bewoners moet achter het initiatief staan.
Daartoe geldt dat elk huisnummer één stem heeft.
- Indien in een straat een handelszaak of een bedrijf gevestigd is, dient deze schriftelijk
te bevestigen akkoord te gaan met de inrichting van een speelstraat.
Een speelstraat kan bijgevolg enkel ingericht worden indien 50% + 1 van de bewoners
akkoord gaat, inclusief de handelaars en bedrijven gelegen in de zone waarvoor een
aanvraag tot het inrichten van een speelstraat werd ingediend.
- Het akkoord wordt aangetoond via een bewonersenquête die wordt afgenomen
door de peter(s) en/of meter(s). De gemeente stelt hiervoor standaardformulieren
ter beschikking.
4. Periode:
- een speelstraat kan enkel georganiseerd worden tijdens schoolvakanties
- een speelstraat kan geopend worden tussen 9 uur en 21 uur

HOOFDSTUK III: PROCEDURE
ARTIKEL 7: PROCEDURE
1. Een groep van bewoners, zijnde de peter(s) en/of meter(s), doen een aanvraag tot het
inrichten van een speelstraat bij de jeugddienst (Centrum 17, 1540 Herne, 02 397 11 63,
jeugd@herne.be) via indiening van het aanvraagformulier (bijlage 1). Enkel aanvragen van
bewoners van de straat in kwestie komen in aanmerking.
Elke aanvraag bevat de volgende elementen:
- naam, adres en telefoonnummer van de peter(s) en/of meter(s);
- plaats, datum en openingsuren van de speelstraat;
- de bewonersenquête waaruit blijkt dat de meerderheid van de bewoners van de
straat – of het deel van de straat – die/dat ingericht wordt als speelstraat, zich
akkoord verklaard met de speelstraat, inclusief het schriftelijk akkoord van alle
handelaars en bedrijven gelegen in de speelstraat;
- een ingevulde en ondertekende afsprakennota (bijlage 2)
De aanvraagformulieren, bewonersenquête en afsprakennota zijn te verkrijgen op de
jeugddienst (jeugd@herne.be) of via de gemeentelijke website. Elke aanvraag moet uiterlijk
1 maand voor de aanvang van de speelstraat ingediend worden.
2. De jeugddienst onderzoekt of voldaan is aan de lokale voorwaarden. In bevestigend geval
stuurt de jeugddienst de aanvraag door naar de lokale politie om de wettelijke bepalingen en
voorwaarden te toetsen. De politie geeft haar advies aan de jeugddienst die vervolgens een
advies formuleert voor het college van burgemeester en schepenen. De inrichting van de

speelstraat wordt indien goedgekeurd, bekrachtigd door het opstellen van een tijdelijk
politiereglement goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
3. De jeugddienst brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de politie en van de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Enkel gunstige adviezen, al dan
niet met beperkingen, geven aanleiding tot de organisatie van een speelstraat. Bij een
gunstig advies wordt de afsprakennota tot slot ondertekend door de burgemeester en de
secretaris. De ondertekende afsprakennota wordt vervolgens opnieuw bezorgd aan de
aanvragers.
ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
1. In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de gemeente niet
verantwoordelijk gesteld worden. In geval van schade blijft de wetgeving van toepassing
zoals die zou geweest zijn zonder speelstraat. De deelnemers zijn aansprakelijk voor
eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Eventuele schade
die de deelnemers zelf oplopen, kan niet ten laste gelegd worden van de gemeente.
2. Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.
Het ouderlijke toezicht blijft van toepassing alsook de geldende verkeersregels.
3. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het
inrichten van een speelstraat steeds ingetrokken worden. Wanneer de beslissing tot
intrekking is genomen en de peter(s) en/of meter(s) hiervan schriftelijk op de hoogte zijn
gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer ingericht worden voor de
toegestane periode.
4. Alle praktische afspraken i.v.m. afhaling en terugbrengen van nadarhekken, verkeersborden
en speelkoffers worden met de jeugddienst gemaakt.
5. Elke aanvrager van een speelstraat verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en
zich ermee akkoord te verklaren.

