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Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Een speelstraat is een openbare weg binnen de gemeente Laakdal, waar tijdelijk
en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is het met
verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding
“speelstraat”.
2. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor
het spelen, in hoofdzaak door de kinderen. De personen die spelen worden
gelijkgesteld met voetgangers.
3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie een
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 en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
4. De bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stavoets 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 dubbel
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 waar een 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 doorgang van toegelaten bestuurders en
prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt.
4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten, moet tijdelijk afgesloten
worden met een vergunning, telkens tijdens dezelfde uren.
5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te
bakenen.
6. Op de hekken 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.

Artikel 3 – Voorwaarden voor Laakdal
1. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er
moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond
de speelstraat. Er mogen hierbij geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd
worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden.
2. Een speelstraat kan enkel ingericht worden wanneer minstens 2 straatbewoners,
wonend op verschillende adressen, zich als peter/meter engageren voor de
organisatie van de speelstraat. De afspraken tussen de gemeente Laakdal en de
peters/meters zullen worden vastgelegd in een afsprakennota.
3. De speelstraat kan slechts ingericht worden als 80% van de bewoners (1 stem per
huisnummer) akkoord gaat.
4. Indien er een handelszaak en/of een vrij beroep in de straat gevestigd is, dient
deze handelszaak en/of vrij beroep verplicht geraadpleegd te worden door de
pter/meter van de speelstraat. Het college kan beslissen om de speelstraat al dan
niet toe te kennen op basis van de melding van de handelaars.
5. Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de maanden juli en augustus.
6. Het college bepaalt de maximale duur dat een speelstraat kan voorzien worden. Bij
het organiseren van een speelstraat volgt er na 2 weken een evaluatie. Bij een
positief advies wordt de speelstraat verlengd tot het einde van de door het college
vastgelegde termijn. Bij een negatief advies volgt de opheffing van de speelstraat.
7. Bij ernstige fouten of inbreuken tegen de speelstraat, kan het college beslissen om
de speelstraat op te heffen met onmiddellijke ingang.
8. Tijdens de organisatie van de speelstraat, voert de gemeente Laakdal controles uit
op de organisatie van de speelstraat. Er wordt toegekeken of er effectief gespeeld
wordt in de speelstraat en of de hekken op een correcte manier geplaatst worden.
9. De openingsuren van de speelstraat zijn van 9 u tot 21 u doorlopend. Het college
kan beslissen om een beperking in te stellen betreffende de openingsuren.

Artikel 4 – De procedure
1. De bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van het
aanvraagdossier. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de jeugddienst, het
gemeentehuis (dienst mobiliteit) of via de website van de jeugddienst
(www.jeugddienstlaakdal.be).
2. De aanvragen kunnen gebeuren tussen 1 januari en 31 maart. De aanvragen
moeten uiterlijk op 31 maart binnengebracht worden op de jeugddienst.
3. De gemeentelijke administratie bepaalt in overleg met de politie of de aanvragen
voldoen aan de wettelijke en Laakdalse voorwaarden. Het College neemt de
beslissing betreffende de organisatie van de speelstraat. De jeugddienst brengt de
aanvragers schriftelijk op de hoogte van de beslissing die het college genomen
heeft.
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4. De aanvragers lichten de bewoners van de speelstraat in van het antwoord. De
jeugddienst verstuurt een informatiebrief aan de bewoners van de speelstraat
5. Peters en meters van de speelstraten die kunnen doorgaan, voeren de taken uit
die hen toebehoren.
6. De jeugddienst brengt 1 bezoek voor de ingang van de speelstraten om de regels
met de kinderen en bewoners van de speelstraat te overlopen.
7. De speelstraat kan georganiseerd worden tijdens de maanden die goedgekeurd
zijn.
8. Na de zomervakantie volgt er een evaluatie van de speelstraten met de betrokken
gemeentelijke diensten.

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 en de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerder”. De wegbeheerder is in dit geval de gemeente Laakdal. De
gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en signalisatie aan de
wettelijke criteria voldoen.
2. De peters en meters zijn verantwoordelijk voor het correct plaatsen van de
signalisatie, hierbij rekening houdend met de uren en de plaats(en) waar de
hekken worden geplaatst. Dit wordt omschreven in de vergunning die de
aanvragen ontvangt.
3. In geval van schade aan derden kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld
worden. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade
door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat
ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

Artikel 6 – Stopzetten van de speelstraat
1. Peters en meters kunnen zelf na onderling overleg met het gemeentebestuur
vragen de speelstraat stop te zetten.
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