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1. WAT IS EEN SPEELSTRAAT?
A. Omschrijving
Een speelstraat is een straat die tijdelijk autovrij gemaakt wordt. De straat of een deel van de straat
wordt tijdens bepaalde dagen en uren afgesloten met een nadarafsluiting, met het verkeersbord C3
(= verboden verkeer in beide richtingen) en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’.
De uren worden door de initiatiefnemer(s) zelf voorgesteld. Voetgangers hebben voorrang op alle andere
weggebruikers. Tijdens de ‘speeltijd’ hebben alleen fietsers en voertuigen van bewoners toegang tot deze
straat. Zodat er, al is het maar voor eventjes, weer gespeeld kan worden op straat.
B. De belangrijkste regels
Voorwaarden (kandidaat-)speelstraat
De (kandidaat-) speelstraat:
• heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur;
• ligt in een wijk met voornamelijk een woonkarakter;
• heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer;
• heeft geen doorgaand openbaar vervoer (ook rekening houden met de belbus);
• heeft niet teveel middenstand in de straat wonen.
Gevolgen voor (kandidaat-)speelstraat
Tijdens de duur van de speelstraat dient met volgende gevolgen rekening gehouden te worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

de hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen;
spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers;
parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te bewaren;
mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er
een garage hebben, de orde- en hulpdiensten in noodgevallen en fietsers; ophaaldiensten voor
vuilnis;
bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets
rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in
gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen;
de bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien
terug op de voorziene plaats;
de bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door hun kinderen aan
derden;
tijdens de periode van de speelstraat kunnen er geen leveringen gebeuren in de straat, enkel mits
een geldige toelating/vergunning van de wegbeheerder (= de gemeente) (hou dus rekening dat er
tijdens deze periode geen leveringen kunnen gebeuren van bijvoorbeeld bouwmaterialen,
meubelen, enzovoort!).
Het gemeentebestuur kan ten allen tijde controle uitoefenen over het correct gebruik van een
speelstraat en de naleving van de geldende afspraken.

2. DE SPEELSTRAAT
VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING
Stap 1: Meters en/of peters
Voor de periode waarin je speelstraat plaatsvindt, is het de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar twee
verantwoordelijken (zogenaamde meters en/of peters) wonend op een verschillend adres in de speelstraat. Hun
gegevens worden vermeld op het aanvraagformulier. Deze mensen krijgen enkele specifieke taken op zich.
De meters en/of peters zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken.
Het is de bedoeling dat de meters en/of peters de afsluithekken op het afgesproken uur op de straat plaatsen en
op het afgesproken uur ook weer van de straat halen. Als men de hekken van de straat haalt, dient men deze op de
stoep te plaatsen en liefst op een oprit. Op die manier blijft de doorgang optimaal.

Aandachtspunten bij het plaatsen van de hekken:
• De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze op de aangegeven plaats, zodat
autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.
• Plaats het hek in het midden van de straat zodat het grootste gedeelte van de straat wordt afgesloten.
• Aan het einde van de speelstraatdag zet je de hekken altijd terug aan de kant.
• Het plaatsen en weghalen van de hekken kan je samen met de kinderen doen. Zo weten zij precies waar
en wanneer de speelstraat begint en eindigt.
• De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet, dan aangegeven. Enkel een politieverordening
kan de plaats wijzigen.
• Ook in éénrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de
inrijrichting zet je dan een bord ‘C3 – verboden verkeer in beide richtingen’ + onderbord ‘speelstraat’.

De meters en/of peters houden toezicht en zorgen dat alles goed verloopt.
LET WEL!
Meters en/of peters staan niet in voor de opvang van kinderen uit de straat: ouders blijven zelf verantwoordelijk
voor hun kinderen.

De meters en/of peters zijn de contactpersonen van de speelstraat
Het gemeentebestuur regelt de administratie en de organisatie van de speelstraten. De meters en/of peters
(verantwoordelijken) zijn dan weer de spilfiguren in de speelstraten zelf. Het is de bedoeling dat de bevraging bij
de speelstraatbewoners door hen wordt uitgevoerd. Zij zorgen voor het contact tussen de gemeente en de
speelstraatbewoners. Van de andere bewoners wordt ook een inspanning gevraagd want enkel zij kunnen een
succes van de speelstraat maken.

Stap 2: De aanvraag
Het inrichten van een speelstraat kan enkel op vraag van de buurt. Je vraagt als bewoner zelf om van jouw straat
een speelstraat te maken.
! Per jaar kan je je straat 10 dagen omtoveren in een speelstraat.
Dit kan enkel in een blok van maximum vijf aaneensluitende werkdagen. Per vakantieperiode mag er bovendien
maximum één blok van vijf dagen gebruikt worden om een speelstraat in te richten (uitzondering: juli en augustus
worden als twee afzonderlijke periodes beschouwd). Elke straat kan maximum twee keer per jaar ingericht worden
als speelstraat.
Voordat het college van burgemeester en schepenen zich buigt over het al dan niet toekennen van een toelating,
tot het inrichten van een speelstraat, moet er een bewonersenquête hebben plaatsgevonden. Deze enquête wordt
gehouden door de initiatiefnemer(s) van de speelstraat. De bedoeling van de enquête is dat je zoveel mogelijk
handtekeningen verzameld van buurtbewoners.
Enkele belangrijke regels inzake de bewonersenquête:
elke brievenbus in de straat heeft één stem;
50% + 1 van de bewoners moet akkoord gaan;
elk huis moet worden ingelicht;
de enquête moet, samen met het aanvraagdossier, volledig en tijdig (minstens zes weken voor het
inrichten van een speelstraat) worden bezorgd aan de jeugddienst. Dossiers die niet volledig of tijdig
worden ingediend, worden niet verder behandeld.
De enquête neemt veel tijd in beslag, maar het is immers belangrijk om alle bewoners van de straat of buurt mee
te krijgen voor dit initiatief.
De aanvraag moet worden ingediend bij “Jeugddienst Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 NIJLEN” en dit minstens zes
weken voor de start van de aangevraagde speelstraatperiode of geef de aanvraag af bij het onthaal van het
gemeentehuis.
Bijlage 1: aanvraagformulier speelstraat
Bijlage 2: bewonersenquête speelstraat
Stap 3: Verkeerstechnisch advies
De verkeersdienst geeft een verkeerstechnisch advies over de aanvraag tot speelstraat.
Stap 4: College van burgemeester en schepenen + goedkeuring
Het advies van de verkeersdienst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. De aanvrager wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen. Indien er bepaalde beperkingen werden opgenomen, worden deze in de brief
vermeld. Deze beperkingen moeten uiteraard worden nageleefd bij het inrichten van de speelstraat.
Bovendien moet vooraf als laatste stap een afsprakennota worden bezorgd aan de jeugddienst. Hierin worden de
gemaakte afspraken opgenomen. De meters en/of peters van de speelstraat ondertekenen deze afsprakennota.

Bijlage 3: afsprakennota

3. Hoe draagt de gemeente Nijlen haar steentje bij?
- Leveren van materiaal voor wegbebakening
De technische dienst zet zich in om het nodige wegafbakeningsmateriaal tijdig te leveren:
• hekken om de breedte van de straat af te zetten;
• een verkeersbord (C3) ‘verboden verkeer in beide richtingen + onderbord ‘speelstraat’.
- Contactpunt gemeente
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u steeds terecht bij de jeugddienst en/of dienst ruimte (mobiliteit) in het
gemeentehuis. Zij helpen je graag verder!
Contactgegevens:

Jeugddienst - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN
jeugddienst@nijlen.be

Contactgegevens:

Dienst ruimte (mobiliteit) - Kerkstraat 4 - 2560 NIJLEN
mobiliteit@nijlen.be

- Uitleen speelkoffer
De jeugddienst beschikt over twee speelkoffers. Elke speelstraat kan een speelkoffer uitlenen voor de periode van
de speelstraat (zolang de voorraad strekt uiteraard).
In de speelkoffer zitten een aantal spel- en sportmaterialen die gebruikt kunnen worden door de spelende kinderen
tijdens de duur van de speelstraat.
De speelkoffer dient tijdig gereserveerd te worden bij de jeugddienst via jeugddienst@nijlen.be.

