JEUGDDIENST

SPEELSTRATEN
INFORMATIE & RICHTLIJNEN
1. WAT IS EEN SPEELSTRAAT?
Een speelstraat is een straat die op vooraf bepaalde momenten volledig voorbehouden is
aan spelende kinderen en dus wordt afgesloten voor het regulier gemotoriseerde verkeer:
◘ Een speelstraatpeter en/of meter wordt aangeduid als contactpersoon en
bezieler van dit initiatief. Deze persoon staat in voor het plaatsen van de
nodige aanduidingsmaterialen en de contacten met gemeentebestuur en
politie.
◘ Een speelstraat hoeft niet noodzakelijk de volledige lengte van de straat te
omvatten; ze kan ook ingericht worden van kruispunt tot kruispunt.
◘ De speelstraatpeter en/of -meter zorgt voor de nodige communicatie met
de straatbewoners omtrent dit initiatief.
◘ De speelstraat wordt tijdens de paasvakantie en/of zomervakantie en/of
september afgesloten voor alle regulier gemotoriseerd verkeer van 14u00
tot 20u00.
2. WAAROM EEN SPEELSTRAAT?
Een speelstraat is er in de eerste plaats om kinderen terug ruimte te geven om veilig op
straat te spelen en te fietsen:
◘ Ideaal dus om er te hinkelen, badmintonnen, fietsen, skaten en ravotten
naar hartenlust.
◘ Voor volwassenen kan het een aanleiding zijn om tafels en stoelen naar
buiten te brengen en te verbroederen met de buurt.
◘ Kinderen uit de straat leren elkaar kennen en kunnen samen spelen.
◘ Een speelstraat bevordert het contact tussen alle bewoners van de straat:
ouders, kinderen en volwassenen onderling.
3. WELKE VOERTUIGEN HEBBEN TOEGANG TOT DE SPEELSTRAAT?
◘ Enkel bewoners en personen met een garage in de straat mogen dan
stapvoets met hun gemotoriseerd voertuig door de straat rijden.
Bestuurders moeten vrije doorgang voorzien voor personen die spelen, hen
voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Voetgangers die spelen
mogen niet in gevaar gebracht en gehinderd worden.
◘ Fietsers moeten zo nodig afstappen en mogen de voetgangers die spelen
niet in gevaar brengen of hinderen.
◘ Bezoekers met gemotoriseerd voertuig hebben geen toegang tot de
speelstraat.
◘ Er wordt van de bewoners verwacht dat ze hun voertuigen niet in de
speelstraat parkeren (het is evenwel niet verboden).
◘ Prioritaire voertuigen met opdracht in de straat of dewelke de speelstraat
dienen te gebruiken als doorgang (politie, brandweer, ziekenwagen, …).
BELANGRIJK !! Doorheen de speelstraat dient steeds een vrije
doorgang van 3 meter breedte en 4 meter hoogte voorzien. Dit
om mogelijke brandweer- en ziekenwageninterventies toe te
laten.
◘ Gebruikers van een fiets, skateboard, rollerskates, step en dergelijke zijn
toegelaten. Ook zij dienen hun materiaal zodanig te gebruiken dat zij
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anderen niet hinderen en geen schade kunnen aanbrengen aan eender
welk materiaal.
4. VAN AANVRAAG TOT GOEDKEURING
STAP 1: DE AANVRAAG
Stel, een of meerdere bewoners van een straat willen dat hun straat een speelstraat
wordt. Zij kunnen een aanvraag voor een speelstraat indienen bij de Jeugddienst:
◘ Voor een speelstraat in de paasvakantie: aanvraag moet binnen zijn vóór
31 januari:
 In de paasvakantie kan je een speelstraat organiseren in het
weekend of gedurende 1 vaste dag in de week.
◘ Voor een speelstraat in de zomervakantie: aanvraag moet binnen zijn vóór
30 april:
 In juli kan je een speelstraat organiseren gedurende max. 3
opeenvolgende weekends.
 In augustus kan je een speelstraat organiseren gedurende max. 3
opeenvolgende weekends OF gedurende 1 vaste dag in de week OF
1 keer max. 7 opeenvolgende dagen.
◘ Voor een speelstraat in september: aanvraag moet binnen zijn vóór 30
juni:
 In september kan je een speelstraat organiseren gedurende max. 2
opeenvolgende weekends.
◘ Aanvraagformulieren kan je krijgen via de Jeugddienst of zijn terug te
vinden op de website.
Als bijlage bij de aanvraag, dient de aanvrager tevens een bewonersenquête te voegen
(de bewonersenquête blijft standaard 1 jaar geldig):
◘ METERS EN PETERS: Er moeten minstens 3 meters en/of peters gezocht
worden die jouw aanvraag steunen en samen met jou verantwoordelijk
willen zijn voor de speelstraat.
◘ DE BUREN: In deze fase moeten de meters en peters andere bewoners
inlichten over de speelstraat. De meerderheid van de bewoners moeten
het zien zitten dat er een speelstraat wordt georganiseerd, anders kan de
speelstraat voor conflicten zorgen. De meters en peters moeten
handtekeningen verzamelen van 2/3 van de bewoners. Wie zijn
handtekening zet, gaat akkoord met de speelstraat. Per huisnummer is er
1 stem. Er moeten enkel handtekeningen verzameld worden in het deel
van de straat dat zal worden afgesloten als speelstraat.
◘ HANDELAARS: Er moet een overeenkomst zijn met elke betrokken firma
of handelszaak in de straat. Zo kunnen er nadien geen conflicten ontstaan
over de bereikbaarheid of inkomstenderving. Je kunt de speelstraat
eventueel inrichten tijdens de sluitingsdag van de winkel.
Door een aanvraag voor de organisatie van een speelstraat in te dienen en te
ondertekenen, verklaart de aanvrager zich in kennis gesteld te hebben en akkoord te gaan
met de bepalingen in dit document.
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STAP 2: HET ONDERZOEK
Niet elke straat kan speelstraat worden. Het inrichten van een speelstraat heeft namelijk
gevolgen voor het verkeer in de straat. De werkgroep ‘Speelstraten’
(mobiliteitscoördinator, jeugdconsulent, cel verkeer van de politie en de brandweer)
onderzoekt daarom of de straat in aanmerking komt. Volgende zaken bepalen mee een
positief advies:
Heeft de straat een overwegende woonfunctie?
Geldt er een maximumsnelheidsregime van 50km/u?
Is er geen (belangrijk) doorgaand verkeer?
Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat?
Blijven de omliggende straten bereikbaar bij het afsluiten van de
speelstraat?
◘ Wordt de straat of een omliggende straat niet doodlopend bij het afsluiten
van de speelstraat?
◘
◘
◘
◘
◘

STAP 3: DE TOELATING
Wanneer de werkgroep speelstraten de aanvraag heeft gescreend, worden de adviezen
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit orgaan neemt de
eindbeslissing op basis van de geformuleerde adviezen van de vermelde diensten:
◘ Positief: de speelstraat kan doorgaan zoals gepland. De
hoofdverantwoordelijke krijgt een toelating via de post.
◘ Positief met beperking: je speelstraat kan doorgaan mits de opgelegde
voorwaarden (Bv. enkel een stuk van de straat mag speelstraat worden,
speelstraat mag enkel op zondag ...). De hoofdverantwoordelijke krijgt een
toelating via de post, waarin ook de opgelegde voorwaarden staan vermeld.
◘ Negatief: hier stopt het, de straat kan geen speelstraat worden. De
hoofdverantwoordelijke krijgt een schrijven via de post.
5. WAT DOEN METERS EN PETERS VOOR DE SPEELSTRAAT?
De meters en peters zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken:
◘ De hekken worden op de straat geplaatst om 14u00 en blijven staan
gedurende de hele duur van de speelstraat. Verplaatsen mag enkel voor
verkeer zoals genoemd in punt 3. ‘Welke voertuigen hebben toegang tot de
speelstraat’.
◘ Meters en peters zien er op toe dat in geval van bovengenoemde situatie
de hekken verplaatst worden, deze ook worden teruggeplaatst.
◘ De hekken worden weggehaald om 20u00 en worden aan de kant van de
straat geplaatst, met het opschrift naar de huizen gericht.
De meters en peters zorgen voor de juiste positionering van de hekken:
◘ De hekkens moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten.
◘ De hekkens worden zo neergezet dat de straat over de hele breedte
afgesloten is. Zorg er wel voor dat de fietsers nog gemakkelijk door
kunnen.
◘ Ook in éénrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat een hek
plaatsen.
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De meters en peters houden toezicht en zorgen dat alles goed verloopt:
◘ Het is belangrijk dat de meters en peters een oogje in het zeil houden.
Loopt alles goed? Worden de gemaakte afspraken gerespecteerd?
◘ Het is belangrijk dat er ten alle tijden 3 meter straatbreedte gegarandeerd
blijft. Dit om de hulpdiensten niet te hinderen tijdens interventies.
◘ De meters en peters staan niet in voor de opvang van kinderen uit de
straat. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
Speelstraten zijn geen extra kinderopvang. Communiceer dit duidelijk naar
de buurtbewoners toe.
De meters en peters zijn het aanspreekpunt van de speelstraat:
◘ De meters en peters zorgen dat de bewoners uit de straat goed
geïnformeerd zijn over de speelstraat en dat alle bewoners de afspraken
kennen. De bewoners uit de straat kunnen bij de meters en peters terecht
voor vragen, opmerkingen of klachten over de speelstraat. De meters en
peters zijn ook voor de gemeente het aanspreekpunt: de communicatie
tussen de gemeente en de bewoners verloopt via de meters en peters.
De meters en peters dragen zorg voor het eventuele (spel)materiaal dat wordt uitgeleend
via de gemeente:
◘ Het speelstraatcomité kan de PretCamionette uitlenen. Het vereenvoudigde
aanvraagformulier zit hiertoe als bijlage bij het aanvraagformulier
speelstraten. Buurtcomités met speelstraat dienen 25 euro te betalen als
huur. Er wordt eveneens 50 euro waarborg gevraagd. Deze wordt
terugbetaald als de Pretcamionette en het bijhorend spelmateriaal volledig
en in goede staat terug is opgehaald.
De meters en peters evalueren hun speelstraat:
◘ We vragen elk jaar de meters en peters om hun speelstraat grondig te
evalueren. Wat liep goed? Wat niet? Waren er klachten of problemen?
Welke activiteiten waren een succes? Uit de evaluaties trekken we samen
lessen voor de toekomst. Voor de evaluatie worden blanco postkaarten ter
beschikking gesteld door het gemeentebestuur, waar vooraan ruimte
voorzien is voor fotomateriaal en achteraan voor de evaluatie zelf. De
evaluatie dient ten laatste één maand na de organisatie binnengebracht te
worden op het Loket Vrije Tijd.
Meters en peters maken afspraken en staan vooraf stil bij een aantal belangrijke zaken.
Een aantal tips op een rijtje:
Wie plaatst de hekkens op straat en wie zet ze terug aan de kant?
Hoe organiseren we toezicht?
Wat doen we met de geparkeerde auto’s?
Hoe betrekken we alle bewoners in de speelstraat?
Hoe informeren we de bewoners van de aanpalende straten en parkerende
autobestuurders die niet in de straat wonen?
◘ Wat doen we met het voetballen?
◘ Hoe houden we rekening met bewoners die tegenstander zijn van de
speelstraat?
◘ Hoe organiseren we het beheer van het uitgeleende spelmateriaal?
◘ Hou er rekening mee dat ook kinderen uit de nabijgelegen straten graag in
je straat komen spelen en dat we dit absoluut willen aanmoedigen.
◘
◘
◘
◘
◘
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6. VERZEKERING
In geval van schade aan derden kan de gemeente Herenthout niet verantwoordelijk
gesteld worden. Alle personen blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade
door henzelf en/of hun kinderen aan derden. Bij mogelijke ongelukken of schadegevallen
zal de persoonlijke verzekeringspolis van toepassing zijn.
7. WAT DOET DE GEMEENTE HERENTHOUT VOOR DE SPEELSTRAAT?
Levering speelstraathekkens:
Gemeente Herenthout zal het materiaal om de straat af te sluiten tijdig (laten) leveren.
Het gaat hier over voldoende hekkens om de volledige breedte van de straat af te zetten,
een verkeersbord ‘rijden verboden’ (C3) en een onderbord ‘speelstraat van 14u tot 20u’.
De PretCamionette:
Om het nog leuker te maken, kan je de PretCamionette ontlenen. Onze PretCamionette
bevat speelgoed waarmee je op straat kan spelen. Indien beschikbaar kan de
PretCamionette gedurende de hele speelstraatperiode in de speelstraat blijven. De peters
en meters dienen zich in kennis te stellen met het geldende reglement voor de uitleen van
de PretCamionette.
Communicatie/informatie:
De meters en peters krijgen communicatiemateriaal om de andere bewoners in te lichten
zoals flyers en affiches. Op de flyers is onder andere ruimte voorzien om contactgegevens
in te vullen van de hoofdverantwoordelijke. De flyers dienen verplicht gepost te worden in
elke bus die deel uitmaakt van de speelstraat. Daarnaast is het raadzaam ook bewoners
van de omliggende straten mee op te nemen in de communicatie. Standaard flyers en
affiches zijn te verkrijgen via de jeugddienst.
8. VAN JE SPEELSTRAAT EEN SUCCES MAKEN
◘ Open de speelstraat officieel en feestelijk en nodig daarbij alle bewoners en kinderen uit.
Gezellig wordt het zeker met een hapje en een drankje en je zal zien dat de bewoners
vlug contact met elkaar zullen maken. Om de kosten te drukken kan je vragen aan
iedereen om iets lekkers mee te brengen.
◘ De bedoeling van een speelstraat is de kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen.
De kinderen vinden het natuurlijk wel superleuk als er activiteiten georganiseerd worden.
Samen een grote snoeptaart maken, een wedstrijdje organiseren…Laat jullie fantasie de
vrije loop!
◘ In een leuke speelstraat zijn er spelende kinderen én koffiekletsende volwassenen.
Organiseer daarom iets leuks voor jong en oud.
◘ Automobilisten die in een speelstraat wonen of er een garage hebben mogen er ook
tijdens de speelstraaturen parkeren. Toch raden we iedereen aan elders te parkeren
(indien mogelijk) of om een deel van de straat autovrij te houden. Zo blijft de straat met
spelende kinderen overzichtelijk en wordt eventuele schade aan geparkeerde
auto’s vermeden.
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◘ In een speelstraat kunnen kinderen veilig op straat spelen. Na de speelstraaturen is de
straat echter weer een gewone openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist.
Het is belangrijk de kinderen daar attent op te maken bijvoorbeeld door de speelstraat
samen met de kinderen officieel te beëindigen. Niet vergeten: de speelstraat sluit om 20u!
◘ Zorg ervoor dat de speelstraat duidelijk zichtbaar is. Dit doe je door de verkeershekkens
op een correcte manier te plaatsen. Sjouw ook stoelen en tafels naar buiten. Zo is het
voor iedereen duidelijk dat er in de straat iets speciaals te doen is. Schijnt de zon? Haal er
dan de parasol bij.
◘ Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt bijvoorbeeld omdat
het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten. Maar zorg dan dat
iedereen goed op de hoogte is.
◘ Fietsers mogen door de speelstraat rijden maar moeten opletten voor spelende
kinderen.
◘ Versier je straat! De ingang van een speelstraat oogt saai door de verkeershekkens.
Waarom zou je er niet voor zorgen dat de straat er leuk zomers en speels uitziet?
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