
1/2

College van burgemeester en 
schepenen

Besluit Zitting van 28 juni 2022

44 Tijdelijk politiereglement betreffende het verkeer naar aanleiding 
van het inrichten van een speelstraat - Heidestraat - van 27 juli tot 
en met 17 augustus 2022

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, 
Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; 
mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD ; de heer Bernard Zwijzen, Algemeen 
directeur wnd

Juridische motivering
Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer

Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer

Ministerieel Besluit bepalende de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens

Ministeriële Omzendbrief betreffende de aanvullende reglementen en plaatsing der verkeerstekens

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 56, 286 en 287

Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 betreffende reglement speelstraten

Feitelijke motivering
Het speelstraatteam van de Heidestraat heeft een aanvraag ingediend tot het organiseren van een 
speelstraat van 27 juli tot en met 17 augustus 2022.

Besluit

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de Heidestraat vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 22 van 
27 juli tot en met 17 augustus 2022 van 9 tot 20 uur.

Artikel 2
Toelating wordt verleend om het openbare domein in gebruik te nemen gedurende het hierboven 
vermelde evenement.

Artikel 3
In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in 
hoofdzaak door kinderen.



2/2

De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 
42 van KB besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg niet van toepassing.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, 
alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van KB besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, wanneer 
de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning 
afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten. Deze 
voertuigen dienen stapvoets te rijden.

Artikel 4
De Heidestraat wordt  afgesloten vanaf huisnummer 1 tot en met huisnummer 22 met nadar en een 
verkeersbord C3 en onderbord: 'speelstraat van 27 juli tot en met 17 augustus 2022 tussen 9 en 20 
uur'.

Artikel 5
Het gemeentebestuur voorziet de nodige signalisatie met betrekking tot dit reglement. De organisator 
dient deze vóór het evenement tijdig op de precieze locatie te plaatsen en na het evenement aan de 
kant te zetten.
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https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/215-art42
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/215-art42
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/207-art37
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