STEDELIJK REGLEMENT SPEELSTRATEN
Gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2010

Artikel 1: Wettelijke bepalingen
-Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tussen bepaalde uren wordt
afgesloten met een hek waarop een C3-bord met een onderbord “speelstraat” wordt
bevestigd.
-In speelstraten wordt de ganse openbare weg voorbehouden voor spelende kinderen en
hun begeleiders. De spelende personen worden aanzien als voetganger.
-Gemotoriseerde voertuigen hebben geen toegang tot de speelstraat. Fietsers kunnen wel
in de speelstraat, maar dienen af te stappen indien nodig. Bestuurders van
motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage er in gelegen is of prioritaire
voertuigen (voor hun opdrachtuitvoering) mogen in de speelstraat rijden met een
gemotoriseerd voertuig.
-Gemotoriseerde voertuigen die toch in de speelstraten mogen rijden, moeten dit
stapvoets doen. Zij dienen eveneens voorrang te geven aan de spelende kinderen.

Artikel 2: Wettelijke voorwaarden
-Een speelstraat kan enkel ingericht worden in een
snelheidsbeperking geldt van minder of gelijk aan 50km/u.
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-De straat moet een woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer. Er mag geen
doorgang van het openbaar vervoer zijn in de straat.
-Tijdens de uren van de speelstraat mag er speelinfrastructuur geïnstalleerd worden. Er
moet nog voldoende ruimte voorzien zijn om verkeer door te laten.
-De straat moet telkens afgesloten worden tijdens dezelfde uren.
-Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de straat af te zetten.
-Aan de hekken moet een C3-bord bevestigd worden met het onderbord “speelstraat”.
-De hekken worden
wegbeheerder.
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Artikel 3: Waregemse voorwaarden
-De aanvraag voor een speelstraat wordt gericht naar het college van burgemeester en
schepenen. Zij geven hiervoor de goedkeuring.
-De straat behoort tot het stadspatrimonium en is een gemeenteweg.
-Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de verkeersdienst, welk
deel van de straat kan worden afgesloten. Een normale verkeersdoorstroming moet
mogelijk blijven en er mag geen onveilige verkeerssituatie gecreëerd worden.
Omkeerbewegingen worden zoveel mogelijk vermeden.
-Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden als er minstens 2 peters/meters zijn
aangesteld. Zij engageren zich om de speelstraat te organiseren. De afspraken tussen de
meters/peters en de stad Waregem worden vastgelegd in een afsprakennota. Deze
meters/peters hebben een aantal rechten en verplichtingen.
-Een straat kan pas dienst doen als speelstraat indien 3/4 of 75% van de straatbewoners
akkoord is om een speelstraat in te richten. Alle inwoners uit de straat worden hierbij
bevraagd en er wordt één stem per huisnummer toegekend.
-Een speelstraat kan enkel toegestaan worden tijdens de paas- en zomervakantie. Dit enkel
tussen 14.00u. en 19.00u.
-Een straat kan maximaal 14 dagen per jaar functioneren als speelstraat. Een straat kan
maximaal één week aaneensluitend worden afgesloten als speelstraat.
-Tijdens de uren van de speelstraat voorziet de jeugddienst een koffer met spelmateriaal.

Artikel 4: Een speelstraat aanvragen
-Bewoners kunnen een aanvraag voor een speelstraat doen bij de stedelijke jeugddienst,
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem. Het aanvraagformulier hiervoor kan bekomen worden bij
de stedelijke jeugddienst of op de stedelijke website (www.waregem.be). Een speelstraat
kan enkel aangevraagd worden door een inwoner uit de straat.
-Een aanvraag voor de paasvakantie moet ten laatste tegen 14 maart ingediend worden.
-Een aanvraag voor de zomervakantie moet ten laatste tegen 1 mei ingediend worden.

Artikel 5: Procedure
-De verkeersdienst van de stad Waregem bekijkt alle aanvragen en beoordeelt of deze
verkeertechnisch mogelijk zijn. Zij geven een advies naar het college van burgemeester
en schepenen.
-De stedelijke jeugddienst beoordeelt of alle niet-verkeerstechnische voorwaarden vervuld
zijn en geeft eveneens een advies naar het college van burgemeester en schepenen toe.

-Alle positieve en negatieve aanvragen worden schriftelijk beantwoord door het
stadsbestuur.
-Bij de aanvraag moeten de twee peters/meters bekend zijn. Hun contactgegevens moeten
eveneens ingediend worden.
-De resultaten van de bevraging van de bewoners moeten samen met de aanvraag van de
speelstraat ingediend worden bij de stedelijke jeugddienst.
-De peters/meters ondertekenen de afsprakennota met het stadsbestuur.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid
-In geval van schade aan derden kan de stad niet aansprakelijk gesteld worden. De
bewoners blijven zelf verantwoordelijk voor de schade door henzelf of hun kinderen aan
derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van hun taak om toezicht te
houden op hun kinderen.
-De peters en meters van de speelstraten zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
en lichamelijke ongevallen.
-Minstens 1 meter of peter moet constant aanwezig zijn gedurende de ganse duur van de
speelstraat. De meters en peters zorgen eveneens voor de plaatsing en het wegnemen van
de hekkens bij het begin en einde van de speelstraat.

Artikel 7: Stopzetten van een speelstraat
-Stad Waregem kan altijd beslissen om een speelstraat stop te zetten. De meters en peters
worden hiervan mondeling en schriftelijk van op de hoogte gebracht. Het stopzetten van
de speelstraat kan zowel op vraag van de peters en meters of op vraag van het
stadsbestuur.
Het stadsbestuur beslist over de tijdspanne van stopzetting indien een speelstraat wordt
stopgezet.

