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Gemeentelijk reglement op de inrichting van speelstraten. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
Het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975, artikel 22septies “Verkeer in speelstraten”.
AANLEIDING:
De gemeente Aartselaar wil de inrichting van speelstraten gedurende de schoolvakanties op haar
grondgebied reglementeren.
MOTIVERING:
Het gunstig voorwaardelijk advies van de verkeerscel van 23.02.2018.
BESLUIT:
Stemming: Met 22 stemmen voor (Jan Van der Heyden, Sophie De Wit, Eddy Vermoesen, Mark
Vanhecke, Bart Lambrecht, René Lauwers, Willy Hameau, Glenn Anné, Anne Van Ruyssevelt, Anouk
Beels, Walter De Bie, Paula De Leeuw, Nadine Francus, Jan Guns, Blondje Joosten, Annick Luyten,
Jos Mertens, Mia Moortgat, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Rudy Van Onckelen, Kris Wils), 1
stem tegen (Rita Ceulemans)
Enig artikel
Zijn goedkeuring te verlenen aan volgend

Reglement op de inrichting van speelstraten
Artikel 1
De gemeente Aartselaar wil door invoering van dit reglement de inrichting van speelstraten gedurende
de schoolvakanties op haar grondgebied reglementeren .
Artikel 2
Een speelstraat is een openbare weg , die tijdelijk en tijdens bepaalde uren afgesloten wordt voor
gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd op straat te
spelen. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen. De personen, die spelen, worden gelijkgesteld met voetgangers. Tijdens de
uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden,
mits de doorgang van bewoners en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.

Aan alle toegangen wordt een hek geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord
met daarop de vermelding “speelstraat”. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht
worden op het onderbord vermeld. De wegbeheerder, zijnde de gemeente Aartselaar, levert de hekken
onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid.
Alleen fietsers , bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben,
bestuurders van motorvoertuigen met een toelating van de wegbeheerder en indien hun opdracht het
rechtvaardigt bestuurders van prioritaire voertuigen , mogen - stapvoets en zeer voorzichtig - in de
straat rijden.
Ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo
nodig voor stoppen. 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 3
Om als speelstraat ingericht te kunnen worden moet een straat ( of een gedeelte ervan dat als
speelstraat kan fungeren ) aan de volgende vereisten voldoen:
1. De straat ligt in een wijk met voornamelijk een woonkarakter type 3
2. De straat kent een snelheidsbeperking tot max.50 km per uur.
3. De straat kent geen doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst
voor openbaar vervoer.
4. 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.
5. Minimaal twee peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen , moeten zich als
‘speelstraatverantwoordelijke’ vrijwillig engageren voor de organisatie ervan. De peters en
meters zorgen dat de hekken worden geplaatst, zorgen voor toezicht tijdens de speelstraaturen
en zijn contactpersoon voor bewoners en diensten. Ze dienen verzekerd te zijn tegen
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
6. Minstens 70 % van de bewoners dient akkoord te gaan met de inrichting van de speelstraat.
Dit dient te worden aangetoond aan de hand van een bewonersenquête , waarbij er één stem
wordt toegekend per huisnummer van de straat of het deel van de straat waarvoor de aanvraag
geldt .
Artikel 4
Een speelstraat kan worden ingericht tijdens de schoolvakanties tussen 10.00 u en 20.00 u. De straat
moet telkens tijdelijk afgesloten worden tijdens dezelfde uren.
Men kan een aanvraag indienen om een speelstraat in te richten op een vaste dag in de week, op één of
twee dagen tijdens het weekend of voor een periode van 7 of 14 aaneensluitende dagen. Tijdens de
zomervakantie kan men ook vragen om een speelstraat in te richten gedurende één week in juli en één
week in augustus .
Artikel 5
Bewoners van de straten , die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3 van dit reglement,
kunnen een aanvraag indienen om gedurende een welbepaalde periode en op welbepaalde uren een
speelstraat te mogen inrichten . Deze aanvraag verloopt via het online formulier dat men kan
terugvinden op de website van de gemeente Aartselaar en dient minimaal één maand voor de
aangevraagde periode te worden ingediend.
De gemeentelijke verkeercel onderzoekt alle aanvragen en geeft verkeerstechnisch advies. De dienst
burgerzaken controleert de bewonersenquête .
Het college van burgemeester en schepenen verleent achteraf zijn toelating indien de aanvraag voldoet
aan alle voorwaarden. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de toelating of
gemotiveerde weigering.
Artikel 6
De gemeente Aartselaar is niet aansprakelijk voor schade aan derden. De bewoners blijven
aansprakelijk voor de eventueel door henzelf of door hun kinderen toegebrachte schade aan derden.

Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van hun plicht tot toezicht op hun kinderen.
Artikel 7
Bij niet naleving van dit reglement kan de toelating tot het inrichten van een speelstraat steeds
ingetrokken worden. Vanaf het ogenblik dat de peters en of meters van deze beslissing schriftelijk op
de hoogte zijn gebracht, kan er geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2018.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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