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Reglementen 2020 -2025: Reglement speelstraten van 1 juli
2020 tot en met 31 augustus 2020: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van
Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk Soentjens, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Annick De Grauwe

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Historiek:
Na het indienen van het dossier 'Speelstraten 2020: voorwaardelijke goedkeuring', werd gemerkt dat
het reglement rond speelstraten (in bijlage) niet meer geldig is en herstemd moet worden.
Er zijn geen vastgestelde beperkingen.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 april 2020 het reglement principieel goed
voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Argumentatie
Wijzigingen:

Dit reglement is nog steeds zeer volledig en zorgde in de voorbije jaren zelden voor discussies,
waardoor onmiddellijke aanpassingen niet nodig zijn en het reglement zo kan herstemd worden voor
de zomer van 2020.
Doelstelling:
De stad werkt aan een coherent en kwaliteitsvol speelweefselbeleid. Hiervoor worden er meer
bespeelbare straten en woonerven gecreëerd. Daarnaast wil de stad een laagdrempelig en
toegankelijk vrijetijdsaanbod organiseren met sportieve, culturele of creatieve activiteiten, zowel
voor kinderen met of zonder vraag naar opvang. Speelstraten dragen bij aan het speelweefsel en zijn
een ideale gelegenheid om kinderen veilig te laten buiten spelen.
Na deze zomer worden alle speelstraten grondig geëvalueerd door het stadsbestuur en de huidige
bewoners en meters of peters van de speelstraten. Dan zal een nieuw reglement voorgesteld worden
aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de nog resterende jaren
van de legislatuur.

Besluit
De gemeenteraad keurt het reglement voor het inrichten van speelstraten tijdens de zomermaanden
goed voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
Reglementen 2020 - 2025
Reglement speelstraten
Doel en periode:
De speelstraten hebben als doel dat kinderen veilig kunnen spelen op straat, zonder dat ze veel
aandacht moeten besteden aan voorbijkomende voertuigen. Enkel plaatselijk verkeer mag passeren
en dit ook tegen een lage snelheid.
De speelstraten kunnen enkel worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode in juli en/of
augustus. De straat mag enkel afgesloten worden tussen 12 uur en 21 uur.
Voorwaarden:






Een speelstraat kan enkel worden aangevraagd voor de maanden juli en/of augustus.
De straat is gelegen in een woonzone.
De straat situeert zich niet op een hoofdtraject van De Lijn.
De straat heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
Minstens 60 % van de gezinnen van de speelstraat (en van de straat die mogelijk wordt
afgesloten door de speelstraat) moet akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat.

De aanvraag en toezegging:
Een aanvraag moet worden ingediend bij het stadsbestuur.
De aanvraag moet volgende elementen bevatten:

 Naam, adres en telefoonnummer van een meter en een peter. Deze meter en peter moeten
uit verschillende gezinnen komen. Deze personen zijn een aanspreekpunt voor de buurt en
ook voor de stadsdiensten.
 De periode dat de straat moet worden afgesloten als speelstraat.
 De straat of het deel van de straat dat moet worden afgesloten als speelstraat.
 Een petitielijst met een adressenlijst van de hele straat (of het deel dat als speelzone zal
gebruikt worden). Op deze adressenlijst is het belangrijk dat de namen en handtekeningen
staan van de gezinnen die akkoord gaan dat de straat zal worden afgesloten. Als er nog een
(deel van een) straat wordt afgesloten omdat die enkel bereikbaar is via het stukje
speelstraat, dan moeten deze adressen ook worden opgenomen in de petitielijst.
Materiaal:
De stedelijke werkplaats bezorgt dranghekken.
Men moet de dranghekken zelf plaatsen en wegnemen zodat de uren van de speelstraat worden
gerespecteerd.
De dranghekken moeten zo geplaatst worden dat een voertuig (enkel plaatselijk verkeer) er nog
langs kan rijden tegen een lage snelheid.
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