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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, 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; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; 
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer 
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer 
Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore 
Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de 
heer Pieter Laureys, raadslid; de heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, 
raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel 
De Cuyper, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 5 mei 2020 het reglement voor het inrichten van speelstraten tijdens de 
zomermaanden goed voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Na deze zomer werden alle speelstraten grondig geëvalueerd door het stadsbestuur, de huidige 
bewoners en meters of peters van de speelstraten. Op basis van die evaluatie wordt een nieuw 
reglement ter goedkeuring voorgelegd voor de nog resterende jaren van de legislatuur.

Om deze evaluatie op een participatieve en grondige manier te doen heeft de dienst sport, jeugd en 
evenementen de inwoners van de speelstraten van 2020 bevraagd met een enquête. 2020 was een 
vreemd jaar door corona en ook de speelstraat moest anders georganiseerd worden. Deze straten 
organiseren echter al meerdere jaren een speelstraat en dus werd de enquête ingevuld vanuit het 
oogpunt van een normale zomer. 

Elk gezin dat in een speelstraat woont, kreeg een enquête in de brievenbus en kon deze anoniem 
invullen en terug bij de meters of peters van de straat bezorgen. Zij bezorgden de ingevulde 
exemplaren aan de dienst sport, jeugd en evenementen.



Argumentatie
Doelstellingen:

De stad faciliteert speelstraten om twee doelstellingen te realiseren uit de meerjarenplanning:

 De stad wil een gezellige, ondernemende en veilige stad waar iedereen zich onbezorgd kan 
voelen door onder andere de opmaak van een speelruimteplan en het creëren van meer 
bespeelbare straten en woonerven.

 De stad wil een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod organiseren met sportieve, 
culturele of creatieve activiteiten, zowel voor kinderen met of zonder vraag naar opvang. 
Speelstraten zijn een ideale gelegenheid om kinderen veilig te laten buitenspelen.

Evaluatie:

Uit de ingediende resultaten blijkt dat de speelstraten duidelijk bijdragen tot deze doelstellingen.

Een uitgebreid overzicht van de resultaten is raadpleegbaar in de bijlagen. De resultaten per straat 
werden onderverdeeld in twee groepen: mensen met kinderen die naar de speelstraat komen (groep 
A) enerzijds en mensen zonder kinderen die naar de speelstraat komen (groep B) anderzijds. 

Hieronder volgt een samenvatting van de meest relevante resultaten:

1. Uit de enquête blijkt dat de meeste straten een speelstraat aanvragen omdat er niet voldoende 
speelruimte in de buurt is, waar kinderen veilig kunnen spelen.

2. Uit de antwoorden blijkt ook dat de speelstraten voor de bewoners voor weinig overlast of 
beperkingen zorgen.

3. De meeste mensen geven aan zeer goed geïnformeerd te zijn over de speelstraat en weten waar 
ze met hun vragen terecht kunnen.

4. Speelstraten bevorderen ook de sociale contacten tussen de buren. Niet enkel de kinderen leren 
elkaar beter kennen, maar ook de volwassenen krijgen een nauwer socialer contact.

5. Zowel mensen met kinderen die naar de speelstraat komen als mensen zonder kinderen die naar 
de speelstraat komen, blijken een zeer positief gevoel bij de speelstraat te hebben, en zouden een 
speelstraat dan ook aanraden aan andere straten (waar het volgens het reglement uiteraard mogelijk 
is).

Wijzigingen:

De speelstraten en het reglement waarmee het stadsbestuur de speelstraten faciliteert, dragen 
duidelijk bij tot de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. Desondanks is er ruimte om de 
impact van speelstraten nog te verhogen. Daarom worden onderstaande aanpassingen doorgevoerd:

1. Er wordt in het nieuwe reglement  de mogelijkheid voorzien om ook voor korte schoolvakanties 
een speelstraat te kunnen aanvragen.

2. Er wordt een  tijdelijk verkeersreglement opgemaakt waarbij een speelstraat doodlopend wordt 
gemaakt in plaats van enkel doorgaand verkeer bij drukkere straten.



Sommige speelstraten worden, ondanks het correct plaatsen van de hekken met signalisatie, toch 
nog gebruikt door doorgaand verkeer. Om de veiligheid van de kinderen hier te garanderen, werden 
enkele straten reeds langs één kant doodlopend gemaakt. Het stadsbestuur moet hier zelf kunnen 
beslissen om dit uit te breiden naar meerdere speelstraten indien hier nood aan blijkt.

Besluit

De gemeenteraad keurt het reglement speelstraten goed voor de periode van 1 april 2021 tot en met 
31 december 2025.

Reglementen 2021 - 2025

REGLEMENT SPEELSTRATEN 

Doel en periode 

Het reglement geldt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025.

De speelstraten hebben als doel dat kinderen veilig kunnen spelen op straat, zonder dat ze constant 
aandacht moeten besteden aan voorbijkomende voertuigen. Enkel plaatselijk verkeer mag er met 
lage snelheid doorrijden. Zo wordt bespeelbare oppervlakte optimaal benut. 

De speelstraten kunnen enkel worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode tijdens korte 
schoolvakanties en 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 korte schoolvakanties en 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.
 Het stadsbestuur kan ervoor kiezen om de speelstraat tijdelijk doodlopend te maken om de 

veiligheid te verhogen.
 Elke speelstraat heeft twee verantwoordelijken uit verschillende gezinnen: meters(s) en/of 

peter(s). Zij zijn het aanspreekpunt voor de inwoners van de speelstraat en voor de 
stadsdiensten. Deze personen zijn op regelmatige basis aanwezig en bereikbaar tijdens de 
duur van de speelstraat.

De aanvraag en toepassing

De aanvraag moet ten laatste 10 weken voor aanvang van de speelstraat bij het stadsbestuur worden 
ingediend.

De aanvraag moet volgende elementen bevatten:



 Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de twee verantwoordelijke meter(s) en/of 
peter(s). Deze twee personen mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. 

 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 met de correcte verkeerssignalisatie.

Meters en/of peters moeten de dranghekken dagelijks 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. Elke meter en/of peter krijgt een officieel document met de 
locatie van de dranghekken van de technische dienst.

Bekendmaking 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. 

Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk  Soentjens

de voorzitter
Rutger Moons


