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Openbare vergadering
Reglement speelstraten - goedkeuring
De gemeenteraad
Feiten en context
Dit reglement heeft tot doel om:
 de wettelijke bepalingen en voorwaarden voor het organiseren van een speelstraat
vast te leggen
 de specifieke bepalingen en voorwaarden voor De Pinte-Zevergem vast te leggen
Speelstraten geven kinderen, jongeren maar ook de volwassen bewoners meer ruimte. De
straat wordt een ontmoetingsplaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en
volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Speelstraten zijn erg leuk en veilig voor iedereen. Het
afgelopen jaar heeft aangetoond hoe waardevol het is om in de openbare ruimte te kunnen en
mogen spelen.
Het reglement beperkt zich momenteel tot de organisatie van speelstraten tijdens de paas- en
zomervakantie. Om de mogelijkheid te kunnen bieden om activiteiten op wijkniveau te
stimuleren, dringt een wijziging van het reglement zich op.
Voorstel tot wijzigen van Hoofdstuk 2, artikel 3. Periode:
 Toevoegen 'Buitenspeeldag'
 Toevoegen 'Uitzonderingen kunnen door het college goedgekeurd worden'
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2015 betreffende goedkeuring van het
reglement speelstraten

Adviezen


Advies van de jeugdraad van 23 maart 2021

Motivering
Met deze wijziging is het mogelijk om wijken en buurtcomités de kans te geven om een
speelstraat te organiseren op de Buitenspeeldag en eventueel ook andere éénmalige
initiatieven. En bijkomend kan het college van burgemeester en schepenen bijvoorbeeld de
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toelating geven tot het organiseren van een speelstraat tijdens andere vakantieperiodes of
voor een langere periode tijdens de zomervakantie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De gemeenteraad heft het huidig reglement, dat werd goedgekeurd op 23 februari 2015, op.
Artikel 2 .
De gemeenteraad keurt het nieuw reglement speelstraten, zoals gehecht in bijlage, goed.
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REGLEMENT SPEELSTRATEN
(goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 29 maart 2021)
HOOFDSTUK 1 – wettelijke bepalingen en voorwaarden
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 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. De bepalingen van artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
(wegcode) zijn niet van toepassing.
3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de 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, skateboard en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
4. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten
de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er
zo nodig voor stoppen.
5. Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die
spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien 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 per 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.
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4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten
worden telkens tijdens dezelfde uren.
5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te
bakenen.
6. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd.
7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord
vermeld.
8. De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerder.

HOOFDSTUK 2: Specifieke bepalingen en voorwaarden voor De Pinte-Zevergem
Artikel 3 – voorwaarden in De Pinte-Zevergem
1. De straat behoort tot het grondgebied De Pinte-Zevergem en is een gemeenteweg.
2. Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de wijkpolitie, of
de speelstraat kan ingericht worden als speelstraat. Een normale
verkeersdoorstroming moet mogelijk blijven en er mag geen onveilige
verkeerssituatie gecreëerd worden. Omkeerbewegingen worden zoveel mogelijk
vermeden.
3. De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of
slechts een deel van de straat.
4. Speelstraatverantwoordelijken:
Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als er minimaal 3 peters/meters
(speelstraatverantwoordelijken) zich engageren voor de organisatie ervan. Zij zullen
zich gedurende de hele periode engageren om een goed verloop van de speelstraat
te garanderen. De speelstraatverantwoordelijken moeten in de aangevraagde straat
wonen elk op een ander adres.
De afspraken tussen de peters/meters en lokaal bestuur De Pinte worden vastgelegd
in een afsprakennota. De peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal
plichten (plaatsen en weghalen hekken, toezicht houden tijdens de speelstraaturen
en contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten) en rechten (verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen).
5. Bewonersenquête:
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 50% van de bewoners van (het deel
van) die straat akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een
bewonersenquête. Alle inwoners uit de straat worden hierbij bevraagd en elk
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huisnummer, heeft hierbij één stem. De bewonersenquête wordt afgenomen door
de speelstraatverantwoordelijken.
6. Periode:
Een speelstraat kan per straat toegestaan worden tijdens paasvakantie, op de
buitenspeeldag en de zomervakantie (juli en augustus).
Voor de paasvakantie is er keuze tussen ofwel:
- Een aansluitende periode van maximaal 14 dagen
- Maximaal 2 opeenvolgende weekends
- 1 vaste dag per week
Buitenspeeldag:
- 1 vaste dag op de Nationale buitenspeeldag
Voor de zomervakantie is er keuze tussen ofwel:
- Een aansluitende periode van maximaal 14 dagen
- Maximaal 4 opeenvolgende weekends
- 1 vaste dag per week
Uitzonderingen kunnen door het college goedgekeurd worden.
De uren voor het inrichten van een speelstraat zijn van 10u tot 19u.
Artikel 4 – Procedure
1. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van een aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de gemeentelijke jeugddienst, Polderbos
20, 9840 De Pinte of op de gemeentelijke website www.depinte.be . Een speelstraat
kan enkel aangevraagd worden door een inwoner uit de straat.
2. Elke aanvraag om een speelstraat aan te vragen in te richten moet schriftelijk
gebeuren en gericht worden aan de jeugddienst, Polderbos 20, 9840 De Pinte of
jeugd@depinte.be
Elke aanvraag bevat de volgende elementen:
- Naam, adres, emailadres en telefoonnummer van de 3 peters/meters;
- Plaats en periode voor het inrichten van de speelstraat;
- De resultaten van 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 verklaart met de speelstraat.
3. Een aanvraag voor de paasvakantie moet ten laatste een maand voor de start van de
paasvakantie ingediend worden.
Een aanvraag voor de buitenspeeldag moet ten laatste op 6 april ingediend worden.
Een aanvraag voor de zomervakantie moet ten laatste een maand voor de start van
de speelstraat ingediend worden.
4. De wijkpolitie bekijkt alle aanvragen en beoordeelt of deze verkeerstechnisch
mogelijk zijn. Zij geven een advies naar het college van burgemeester en schepenen.
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5. De gemeentelijke jeugddienst beoordeelt of alle niet-verkeerstechnische
voorwaarden vervuld zijn en geeft eveneens een advies naar het college van
burgemeester en schepenen toe.
6. Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan de
speelstraten die voldoen aan alle wettelijke en lokale voorwaarden. Het college van
burgemeester en schepenen kan een aanvraag weigeren of slechts gedeeltelijk
toestaan.
7. De aanvragers worden na de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen schriftelijk op de hoogte gebracht of hun aanvraag al dan niet
goedgekeurd werd.
8. De peters/meters van de goedgekeurde speelstraten zullen de afsprakennota
ondertekenen (cfr. Arikel 3, pt. 4).
Artikel 5 – Verantwoordelijkheid
1. Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2 bis dat “…de
hekken worden geplaatst onder het toezicht van de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerder”. De wegbeheerder is in dit geval lokaal bestuur De Pinte. Het lokaal
bestuur is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de
wettelijke criteria voldoen.
2. In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de gemeente
niet verantwoordelijk gesteld worden. De deelnemers blijven aansprakelijk voor
eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Eventuele
schade die de deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd
worden van de gemeente.
Peters/meters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid die, uit hoofde van
schade veroorzaakt aan derden, ten laste van hen gelegd kan worden. Dit enkel met
betrekking tot de opdracht die zij voor rekening van de gemeente De Pinte uitvoeren,
met name het plaatsen en verwijderen van de nadarhekkens in het kader van deze
speelstraten. In dat zelfde kader zijn zij ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
Zij zijn voor het overige niet verzekerd voor gebeurlijke ongevallen of voorvallen
tijdens de uren van de speelstraat en dienen zich daarvoor best zelf te verzekeren.
3. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun
kinderen.
Artikel 6 – Stopzetten van een speelstraat
Lokaal bestuur De Pinte kan altijd beslissen om een speelstraat stop te zetten. De meters en
peters worden hiervan zo gauw als mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. Het
stopzetten van de speelstraat kan zowel op vraag van de peters en meters als op vraag van
het lokaal bestuur.
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Het lokaal bestuur beslist over de tijdspanne van stopzetting indien een speelstraat wordt
stopgezet.
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