
GEMEENTELIJK REGLEMENT SPEELSTRATEN 
 
Artikel 1: 
Een speelstraat is een straat die gesloten is voor alle verkeer, voor bepaalde tijd en gedurende 
schoolvakanties, teneinde voornamelijk de kinderen toe te laten naar hartelust te spelen. De 
hele breedte van de openbare weg is gereserveerd voor het spelen. Uitzonderingen op deze 
regel zijn de fietsers, de chauffeurs van motorvoertuigen die in deze straat wonen, of wiens 
garage zich in deze straat bevindt, evenals prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun 
missie dit rechtvaardigt en voertuigen die beschikken over een toelating afgeleverd door de 
beheerder van het wegennet. De chauffeurs die in deze speelstraten rijden, moeten dit 
stapvoets doen en moeten voorrang verlenen aan voetgangers en eventueel stoppen. Fietsers 
moeten eventueel van hun fiets stappen indien nodig. Chauffeurs mogen de spelende 
voetgangers niet in gevaar brengen en hen evenmin storen. Ze zijn dubbel voorzichtig in 
aanwezigheid van kinderen. De straat mag gesloten zijn gedurende 1 dag of meerdere dagen, 
met een maximum van 4 opeenvolgende dagen, tijdens alle schoolvakanties, telkens 
gedurende dezelfde uren. 
 
Artikel 2: 
Een speelstraat wordt aangevraagd op initiatief van de buurtbewoners. Zij vragen zelf om van 
hun straat een speelstraat te maken. Elke speelstraat heeft één of meer “meters en peters”. Dit 
zijn mensen die een oogje in het zeil willen houden tijdens de speelstraten. Belangrijk hierbij 
is dat deze mensen zelf in de straat wonen en deze taak gemotiveerd en verantwoordelijk 
uitvoeren. Peters en meters fungeren niet als opvang voor de kinderen van de straat. De 
ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kind. De gegevens van de peters en meters 
moeten via het aanvraagformulier bezorgd worden aan de dienst Nederlandstalige 
aangelegenheden. 
De gelijktijdige keuze van verschillende straten mag geen risico inhouden voor de het goede 
verloop van de algemene organisatie van de mobiliteit in de gemeente. 
 
Artikel 3: 
Om in aanmerking te komen om een speelstraat af te sluiten moet men enkele regels in acht 
nemen: 
- De openbare weg waar men de speelstraat wil organiseren, moet zich bevinden op 
een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur. 
- Deze straat mag geen regionale baan zijn, noch een voorrangsbaan, nog een 
kruispunt. 
- De speelstraat moet zich bevinden in een straat of buurt waar het woonkarakter 
overheerst zonder transitverkeer, openbaar vervoer en zonder belangrijke 
handelszaken. 
- Tijdens de uren waarop deze openbare weg gereserveerd is als speelstraat kan er 
een spelinfrastructuur geïnstalleerd worden, zonder evenwel de doorgang te 
belemmeren van de toegelaten chauffeurs en de prioritaire voertuigen. 
 
Daarnaast kan de speelstraat pas georganiseerd worden na goedkeuring door de politie. 
 
Artikel 4: 
Een speelstraat is afgebakend door nadarhekken. Deze moeten in voldoende aantal geplaatst 
worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 
Op deze afsluitingen wordt een verkeersbord C3 en een bord “speelstraat/ rue réservée au jeu” 



goed vastgemaakt. De uren waarop deze straat als speelstraat fungeert worden duidelijk 
vermeld op het bord.  
Het gemeentebestuur stelt deze afsluitingen gratis ter beschikking van de bewoners. De 
bewoners zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen op de aangeduide 
tijdstippen. Tijdens de duur van de speelstraat moeten de afsluitingen na het einduur aan de 
kant geplaatst worden. 
 
Artikel 5: 
In geval van schade blijft de wetgeving van toepassing zoals die zou geweest zijn zonder 
speelstraat. Dit betekent dat wanneer een kind schade toebrengt (aan auto’s, een gesneuvelde 
ruit,…) dit geregeld wordt via de familiale verzekering van de ouders. De “peters en meters” 
zijn in geen geval verantwoordelijk. Ook het verkeersreglement blijft van kracht tijdens de 
speelstraat. 
 
Artikel 6: 
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 peters/meters, die in de 
aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de organisatie ervan. De afspraken tussen de 
gemeente Sint-Gillis en de peters/meters zullen worden vastgelegd in een afsprakennota. De 
peters/meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten (plaatsen hekken, toezicht 
houden tijdens de speelstraaturen en contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten) en 
rechten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). 
 
Artikel 7: 
De peters/meters kunnen gemeentelijk materiaal aanvragen (tafels, stoelen, tenten) en 
verbinden zich ertoe het geleende materiaal te verzekeren. Ze kijken toe op het goede gebruik 
van dit materiaal en waken erop dat het geleende materiaal proper wordt teruggeven aan de 
gemeente. Ze zorgen ervoor dat het materiaal na de activiteit op een veilige plaats wordt 
gestockeerd, in afwachting van de ophaling door de gemeentediensten.  
 
Artikel 8: 
Elke aanvrager van een speelstraat verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en 
zich ermee akkoord te verklaren. 
Hij/zij verbindt er zich toe elk artikel strikt na te leven en te respecteren, zoniet zal het 
Gemeentebestuur een rechtsvordering te zijnen laste instellen. 
 
Artikel 9: 
In geen enkel geval zal het Gemeentebestuur van Sint-Gillis verantwoordelijk gesteld worden 
in geval van ongeval. 
 
Artikel 10: 
In geval van geschil waarbij er tussen beide partijen geen minnelijke schikking wordt bereikt, 
is enkel het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis bevoegd na schriftelijk 
advies ingewonnen te hebben bij de politiediensten. 


