Inrichting van een speelstraat in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
Informatieve nota
Een "speelstraat" is een tijdelijk voor het verkeer afgesloten gedeelte van een straat dat is gereserveerd
om te spelen, voornamelijk voor kinderen.
De mogelijkheid om een veilige speelruimte te bieden aan de kinderen van de wijk is een gelegenheid om
punctueel in te spelen op de behoefte aan een speel- en ontspanningsruimte in de stad. Het is ook een
concreet instrument dat ter beschikking van de buurtbewoners wordt gesteld om de sociale cohesie en de
goede betrekkingen tussen buren in een straat te verbeteren.

Gebruiksregels
De speelstraat wordt geregeld door de artikelen 2.36 en 22 septies van de Wegcode.
De straat is aan de toegangen voorzien van een hek van het type Nadar met
het verkeersbord C, samen met een onderbord met de vermelding
"Speelstraat" en de sluitingstijd.
In een straat met éénrichtingsverkeer moeten de hekken ook aan elk
uiteinde worden geplaats
In een straat met éénrichtingsverkeer moeten ook aan elk uiteinde hekken
worden geplaatst. Het verkeersbord moet alleen aan de toegangszijde
worden geplaatst en is niet vereist aan de andere zijde.
Gedurende deze periode is de gehele breedte van de openbare weg
gereserveerd voor het spelen. Voetgangers hebben voorrang op alle andere gebruikers. Alleen de
bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen (of waarvan de toegang tot de garage in die
straat ligt), de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37, alsmede de fietsers, hebben toegang tot de
speelstraten.
Bestuurders die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Zij moeten voetgangers die aan het
spelen zijn voorrang verlenen en zo nodig stoppen. Fietsers moeten zo nodig van hun fiets stappen.
Bestuurders mogen spelende voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen en moeten extra
voorzichtig zijn in de aanwezigheid van kinderen.
De vrije doorgang van voertuigen van hulpdiensten moet te allen tijde gewaarborgd zijn over een nuttige
breedte van ten minste 4 meter op de rijbaan.
De vrije doorgang van alle gebruikers en van voetgangers in het bijzonder moet te allen tijde
gewaarborgd zijn. De toegang tot woongebouwen of bedrijfsgebouwen mag niet worden belemmerd. De
veiligheid en het gemak van de doorgang mogen niet in gevaar worden gebracht.
Bewoners mogen in de straat parkeren, maar het verdient de voorkeur om tijdelijk in de aangrenzende
straten te parkeren.
De gemeente zal de inrichtingen voor toegangsbeperking gratis ter beschikking stellen van de bewoners.
Haalbaarheid
Voordat u overweegt van uw straat een speelstraat te maken, moet u ervoor zorgen dat deze aan de
volgende criteria voldoet:
- De woonfunctie overheerst (weinig of geen handelszaken in de straat/geen doorgaand verkeer).
- De straat is een lokale straat die niet van strategisch belang is voor de toegankelijkheid van voertuigen
uit de buurt.

- De straat wordt niet bediend door een lijn van het openbaar vervoer.
De gemeente zal nagaan wat de beste manier is om de toegang tot de betrokken straat te beperken.
Aanduiden van de peters/meters
De aanvraag moet worden ingediend door ten minste 3 peters/meters die in het straatgedeelte wonen. Zij
verbinden zich ertoe te zorgen voor een goed beheer van het project, met name door:
- Het informeren van alle omwonenden (bewoners, winkeliers, enz.) van de zone waar de activiteit
plaatsvindt (bijvoorbeeld door middel van een brievenbusactie waarin de gegevens van de speelstraat en
de contactgegevens van de peters/meters worden vermeld).
- Het plaatsen en verwijderen van de hekken op de vastgestelde uren. Aan het einde van de activiteit
zorgen de peters/meters ervoor dat de hekken op het trottoir worden geplaatst en wel zodanig dat zij het
voetgangersverkeer niet hinderen;
- het onderhouden van het contact tussen de buurtbewoners en de gemeente.
De aanvraag moet het volgende bevatten:
•

Het aanvraagformulier, naar behoren ingevuld door ten minste 3 peters/meters die in het
betrokken weggedeelte wonen. Deze kunnen worden ondersteund door een wijkcomité of een
andere non-profitorganisatie in de buurt die een faciliterende rol kan spelen.

•

Een enquête op papier waaruit blijkt dat de mening van ten minste 50% van de bewoners van het
betrokken weggedeelte is ingewonnen. Het verzoek kan alleen in aanmerking worden genomen
als de helft van de betrokken bewoners voorstander is van het project.

•

Het ondertekende handvest met de verbintenissen van de peters/meters, opgesteld tussen de
aanvragers en de bevoegde diensten van de gemeente

Het formulier moet ten minste 30 werkdagen voor de aanvang van het evenement bij de afdeling
"Strategische planning" worden ingediend. Het houdt geen automatische goedkeuring in. De beslissing
wordt genomen door de gemeentelijke overheden op basis van een analyse die geval per geval wordt
gemaakt door de politiezone en de gemeentelijke diensten. Elke speelstraat kan, in geval van overmacht,
op het laatste moment door de gemeente en/of de politie worden geannuleerd. In geval van annulering
door de organisatoren, worden zij verzocht de afdeling zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
Afdeling strategische planning - Tel. :02.774.35.13
developpementstrategique@woluwe1200.be
Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe - Fax: 02.774.36.27
Meer praktische informatie:
IEB – Gebruiksaanwijzing om een speelstraat te reserveren:
https://www.ieb.be/Mode-d-emploi-pour-reserver-votre
https://bral.brussels/nl/artikel/leg-eens-een-speelstraat-voor-je-deur

Formulier voor de aanvraag van de inrichting van een speelstraat in de gemeente SintLambrechts-Woluwe
Informatieve nota

Dit aanvraagformulier moet naar behoren worden ingevuld, ondertekend en per post worden
teruggestuurd naar
Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dienst Duurzame ontwikkeling - Afdeling planning en perspectieven
Afdeling Strategische Planning
Paul Hymanslaan, 2
1200 Brussel;
Of per e-mail aan: developpementstrategique@woluwe1200.be

1. Details van de aanvraag
Straat
Tussen het kruispunt met de straat
En het kruispunt met de straat
Datum
Dagen van de week
Volgens het uurrooster

Van ……/.….../…... tot ……/….../…… inclusief
Ma – Di – Woe – Do – Vrij – Za- Zo
Van……u.….. tot …...u…....

2. Haalbaarheid
De woonfunctie overheerst

JA - NEE

(weinig/geen bedrijven in de straat).
De straat is een niet-strategische lokale straat

JA - NEE

voor de toegankelijkheid van voertuigen in de
buurt.
Er is geen doorgaand verkeer in de straat.

JA - NEE

Ze wordt niet bediend door een lijn van het
openbaar vervoer.

JA - NEE

De aanvraag wordt ingediend door ten minste 3
meters/peters die in het straatgedeelte wonen en
die zich ertoe verbinden het project goed te
beheren.

JA - NEE

Het aanvraagformulier gaat vergezeld van een
enquête waaruit blijkt dat de meningen van de
bewoners van het betrokken straatgedeelte
schriftelijk zijn verzameld.

JA - NEE

3.

Identificatie van 3 peters/meters

Het aanvraagdossier moet worden ondertekend door 3 personen die als peters/meters van het project
worden aangewezen. De gemeente kan de contactgegevens van de peters/meters doorgeven in geval
van een vraag over het project.
Peter / Meter n°1
Naam
Voornaam
Adres
e-mail
Telefoon - GSM
Peter / Meter n°2
Naam
Voornaam
Adres
e-mail
Telefoon - GSM
Peter / Meter n°3
Naam
Voornaam
Adres
e-mail
Telefoon - GSM

4. Herinnering aan de geldende regels
Wegcode
Art.2.36 - Speelstraat
Een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het
verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "speelstraat"
Art.22 septies
-

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; evenwel zijn de bepalingen
van artikel 42 van dit besluit 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, 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.

-

De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; 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.

Code van de wegbeheerder
Art. 9.2 van het reglement van de wegbeheerder;:

-De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid
beperkt is tot 50 km per uur.
-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.
-Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur
geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd
wordt.
- De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens
dezelfde uren.
-Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat" vast bevestigd.
-De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
-De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

5. Handtekeningen
Door hun handtekening verklaren de indieners dat de informatie en documenten die ter staving van deze
aanvraag zijn verstrekt, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.
Datum en handtekeningen

Peter / meter n°1

Opmerkingen:

Peter / meter n°2

Peter / meter n°3

Handvest voor de peters/meters voor de goede werking van een speelstraat in de gemeente SintLambrechts-Woluwe
De peters en meters zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de speelstraat.
Dit handvest omschrijft de verantwoordelijkheden van de peters en meters en begeleidt hen bij de
instelling van een speelstraat.
De verbintenissen van de peters/meters VOOR de instelling van een speelstraat.
•

Een aan de aanvraag voorafgaande enquête houden onder alle bewoners van de straat om hun
meningen en ideeën over het project te verzamelen.

•

Het aanvraagformulier en dit handvest invullen, ondertekenen en terugsturen naar de Afdeling
strategische planning.

•

Alle omwonenden (winkeliers, enz.) van het gebied waar de activiteit plaatsvindt informeren,
bijvoorbeeld door middel van een brievenbusactie met vermelding van de gegevens van de
speelstraat en de contactgegevens van de peters/meters. Hoewel automobilisten die in een
speelstraat wonen, daar kunnen rijden en parkeren, is het raadzaam hen te verzoeken om in de
omliggende straten te parkeren. Op die manier wordt de spelstraat, of althans een deel ervan,
volledig aan het spel gewijd en worden mogelijke discussies over schade aan voertuigen
vermeden.

•

Zorgen voor de plaatsing en verwijdering van de voorzieningen voor de toegangsbeperking op de
vastgestelde uren.

•

Als schakel fungeren tussen de bewoners en de gemeente en de contactpersonen voor de straat
blijven.

•

Het welzijn van allen en de eerbiediging, indien nodig, van de nodige fysieke en sociale afstand
waarborgen.

De plaatsing van de hekken in samenwerking met de wegbeheerder:
De gemeente zal tijdig het nodige markeringsmateriaal leveren, d.w.z. hekken om de hele breedte van de
straat af te sluiten + de verkeersborden "verkeer verboden” (C3) en de aanduiding "speelstraat ...u
tot ...u". Ze zal ook voorzien in extra politiepatrouilles of stewards indien nodig.
•

De hekken moeten op het geplande tijdstip in de straat geplaatst worden. Deze hekken moeten
tijdens de duur van het spelen blijven staan.

•

De hekken moeten zichtbaar zijn vanaf de aangrenzende straten. Zij moeten in de daarvoor
bestemde zone worden geplaatst, zodat automobilisten tijdig kunnen stoppen wanneer zij de
straat inrijden.

•

Wanneer de straat door twee hekken is afgesloten, moet het bord "verkeer verboden" (C3) met
het onderbord "Speelstraat van ... u tot ... u" op het rechterhek worden geplaatst. Indien drie
slagbomen worden gebruikt, wordt het C3-bord op de middelste slagboom geplaatst. De hekken
moeten zodanig worden geplaatst dat zij de gehele breedte van de straat omsluiten.

•

De plaatsing kan gebeuren met de kinderen, die op die manier het begin en het einde van de
speelstraat kennen.

•

In een straat met éénrichtingsverkeer moeten ook aan elk uiteinde hekken worden geplaatst. Het
bord "verkeer verboden" (C3) met de aanduiding "speelstraat van ...u tot ...u" moet alleen aan de
toegangszijde worden geplaatst. Dit bord is niet nodig aan de andere kant.

•

Hekken mogen nooit op een andere plaats worden geplaatst dan de aangegeven plaats.

. Dit alles wordt georganiseerd in overleg met de politie. De toegang tot een speelstraat kan variëren naar
gelang van de verkeersomstandigheden.
De verbintenissen van de peters/meters TIJDENS de speelstraat.

•

Toezicht houden op en zorgen voor het goede verloop van de activiteiten. Controleren of
automobilisten zich aan het rijverbod houden.

•

Het is niet de taak van de peters en meters om toezicht te houden op de kinderen in de hele
straat. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.

•

Zorgen voor toegang tot residentiële en commerciële gebouwen. De veiligheid en het gemak van
de doorgang mogen niet in gevaar worden gebracht.

•

De vrije doorgang van alle gebruikers, in het bijzonder voetgangers, te allen tijde te waarborgen.

•

Te allen tijde te zorgen voor de vrije doorgang van hulpverleningsvoertuigen over een nuttige
minimumbreedte van 4 meter op de weg.

•

Alle inwoners moeten zich evenwel inzetten om van deze operatie een succes te maken.

De verbintenissen van de peters/meters NA de speelstraat.
•

Zorgen voor de verwijdering van de hekken aan het eind van de dag en hen op het trottoir
plaatsen (bij voorkeur op een oprit om een maximale doorgang te behouden).

•

De kinderen verzoeken om mee te werken aan het verwijderen van de hekken. Na afloop van de
periode van de speelstraat, wordt het verkeer hervat. Het is belangrijk dat de kinderen zich
hiervan bewust worden door samen met hen de sluiting en heropening van de straat te
organiseren.
Datum en handtekeningen

Peter / meter nr. 1

Peter / meter nr.2

Contact bij de gemeente:
Afdeling strategische planning - Tel. :02.774.35.13
developpementstrategique@woluwe1200.be
Paul Hymanslaan 2 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe - Fax: 02.774.36.27

Peter / meter nr.3

