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REGLEMENT SPEELSTRATEN 

 

Artikel 1: Wettelijke bepalingen  

§1. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een 
hek geplaatst is met verkeersbord C3. Dit bord is voorzien van een onderbord met daarop de 
vermelding "speelstraat", de uren en periode. 
§2. In de speelstraten is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in 
hoofdzaak door kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Alleen 
bestuurders van motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of waarvan de garage in de straat 
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook 
fietsers, hebben toegang tot speelstraten. 
§3. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang 
vrijlaten 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 2: Wettelijke voorwaarden  

§1. De openbare weg die men als speelstraat wilt inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid 
beperkt is tot 30 km/u of 50 km/u. 
§2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer 
en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer. 
§3. Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur 
geplaatst worden mits de doorgang van de toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet 
verhinderd wordt. 
§4. De openbare weg die men als speelstraat wilt inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens 
tijdens dezelfde uren. 
§5. De gemeente voorziet de nodige hekken om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 
§6. Op de hekken bevestigt de gemeente een bord C3 en onderbord "speelstraat". 
§7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld. 
§8. De hekken worden geplaatst onder toezicht van het speelstraatteam. 

Artikel 3: Bijkomende specifieke voorwaarden 

§1. De straat ligt in een woonzone. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het 
gedrang komen. Er zijn geen andere straten die via deze straat ontsloten worden. Er moet een 
mogelijkheid zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat. Hierbij mogen 
geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden. 
Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden in straten die gemeentewegen zijn en geen 
gewestwegen. De straat is geen verbindingsweg tussen (deel)gemeenten of gehuchten.  
§2. Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als 
speelstraat ingericht wordt. Dit wordt zeker toegepast als het gaat om lange straten of in straten met 
veel kruispunten. 
§3. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 speelstraatverantwoordelijken (die 
tevens inwoners zijn van de straat) zich engageren voor de organisatie ervan. Dit zijn vrijwilligers die 
een aantal plichten hebben (plaatsen van de hekken; toezicht tijdens de speelstraaturen en 
contactpersoon voor bewoners en gemeentelijke diensten). 
§4. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66% van de bewoners akkoord gaan. Dit 
percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer van de straat 
heeft hierbij een stem. 
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§5. De speelstraat kan enkel worden ingericht op volgende momenten tijdens de zomervakantie 
(maanden juli en augustus):  

 1 vaste dag per week of  
 3 opeenvolgende weekends of  
 1 tot 3 opeenvolgende weken. 

§6. De speelstraaturen zijn vastgelegd van 9 uur tot 20 uur. 

Artikel 4: Aanvraag 
 
§1 Een aanvraag gebeurt met behulp van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te 
downloaden op de website (locatie toevoegen), maar is ook te verkrijgen bij de dienst vrije tijd, Dr. 
Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen of via mail naar vrijetijdlummen.be. 
§2. Het ingevuld aanvraagformulier en de bewonersenquête moeten uiterlijk op 15 mei bij de dienst 
vrije tijd worden ingediend. 

Artikel 5: Procedure 

§1. De dienst vrije tijd onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in 
artikel 3 en 4 van dit reglement en formuleert een advies voor het college van burgemeester en 
schepenen. 
§2. Voor elke aanvraag wordt apart onderzocht of het inrichten van de speelstraat geen problemen 
oplevert voor het ontsluiten van de omliggende straten. Indien het afsluiten van de straat 
verkeerskundig problemen oplevert, wordt de aanvraag eveneens geweigerd. 
§3. De aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden kunnen geen aanleiding geven tot het inrichten 
van een speelstraat. De betrokken indieners van de betreffende aanvraag worden hiervan schriftelijk 
op de hoogte gebracht. 
§4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het toezicht op de voorwaarden en 
beslist tot verlenen van toestemming m.b.t. het inrichten van de speelstraat. 

Artikel 6: Verantwoordelijkheid  

§1. Het MB van 11 oktober 1976 vermeldt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het feit 
dat de hekken en de signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen. 
§2. De gemeente stelt drie speelstraatvrijwilligers aan, die van de gemeente Lummen een verzekering 
‘burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen’ bekomen in het kader van de uitoefening van 
hun taak. 
§3. Spelende kinderen vallen echter onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Het inrichten van 
een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen. 
§4. In geval van schade aan derden door de spelende kinderen, kan het gemeentebestuur daarom 
niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte 
schade door henzelf of hun kinderen aan derden.  

Artikel 7: Stopzetten van de speelstraat 

§1 Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten 
van de speelstraten steeds ingetrokken worden. 

http://vriietiidlummen.be/

