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PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 
 

 
 
Zitting van 15 februari 2016 
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Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, 
Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van rechtswege en 
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Nathalie, Stadssecretaris. 

 

Verontschuldigd 
 
 

 
raadslid Guido Ector 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Goedkeuring aanpassing reglement speelstraten. 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 januari 2014 waarbij het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 werd 
goedgekeurd;  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van  8 maart 2010 waarbij het reglement voor speelstraten werd 
goedgekeurd;  
 
Overwegende de positieve ervaringen van vorige edities van speelstraten en de steeds groeiende interesse om een 
speelstraat in te richten; 
 
Overwegende de evaluatievergadering met peters/meters van de speelstraten, politie en technische dienst van 9 
september 2015;  
 
Overwegende dat er binnen de nieuwe politiezone Limburg Regio Hoofdstad geen adviezen worden gegeven 
inzake speelstraten omdat de regelgeving duidelijk is en gemeenten die zelfstandig afhandelen;  
 
Overwegende dat uit de evaluatievergadering volgende wijzigingen aan het reglement worden voorgesteld :  
 
Art. 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 voorzien van een onderbord met daarop minstens de vermelding 
“speelstraat” + de vermelding van uren en periode. 

2. 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. Alleen plaatselijk verkeer,  
alsook fietsers, rolschaatsers en steps, hebben toegang tot speelstraten. 
De bestuurders die in 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.  

 
Art. 2   Wettelijke voorwaarden 

1. De openbare weg/plein die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid 
beperkt is tot 50 km/u. 

2. Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet 
bediend worden door en 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 toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd 
wordt. 

4. De openbare weg/plein die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens 
dezelfde uren. 
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5. Er moeten twee hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 
6. Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. 
7. De uren en de periode tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld. 
8. De hekken worden geplaatst onder toezicht van de peters / meters.  

 
Art. 3   Bijkomende specifieke voorwaarden 
 
1. De straat is een woonstraat. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. 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. 

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 peters / meters (speelstraatverantwoordelijken die 
tevens inwoner 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 één 
stem. 

5. De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus). 
6. Er kan gedurende de zomermaanden tot (maximaal) 21 (aaneensluitende) dagen een speelstraat aangevraagd 

worden. 
7. De speelstraaturen zijn vastgelegd van 10u tot zonsondergang (uiterlijk 21u.) 

 
Art. 4   Aanvraag 
1. Een aanvraag gebeurt met behulp van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is op de website 

www.herkdestad.be te verkrijgen of op de jeugddienst, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad, tel.: 013 77 51 04 of 
via mail op jeugd@herk-de-stad.be 

2. De aanvraag (ingevuld formulier) moet uiterlijk op 30 april bij de jeugddienst worden ingediend.  
3. Alle nodige stukken (vb. bewonersenquête, etc) worden uiterlijk tegen 20 mei  aan het aanvraagdossier 

toegevoegd.  
 

Art. 5                 Procedure 

1. De technische dienst toetst alle aanvragen aan de voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 1 tot 3 van dit 
reglement en brengt hierover advies uit. 

2. De aanvragen die niet voldoen aan de in art. 5.1. naar gerefereerde voorwaarden, kunnen geen aanleiding 
geven tot het inrichten van een speelstraat. De betrokken indieners van betreffende aanvraag worden hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht. 

3. De aanvragen die wél voldoen aan de in art. 5.1. naar gerefereerde voorwaarden, worden ontvankelijk 
verklaard. Mits het succesvol vervolledigen van hun aanvraag met alle nodige stavingstukken (cfr. infra) 
kunnen betrokken aanvragers toestemming krijgen tot het inrichten van een speelstraat. 

4. De bewonersenquête wordt samen met het aanvraagformulier terug binnen gebracht op de jeugddienst. 
5. De jeugddienst onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies voor het College van Burgemeester 

en Schepenen. Het College beslist tot verlenen van toestemming m.b.t. het inrichten van de speelstraat. 
6. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met het toezicht op de voorwaarden gestipuleerd in 

artikelen 3 en 4. 
 
Art. 6   Verantwoordelijkheid 
1. In het MB van 11 oktober 1976 wordt vermeld dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het feit dat de 

hekken en de signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen. 
2. In geval van schade aan derden, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners 

blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het 
inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen. 

 
Art. 7   Stopzetten van de speelstraat 
Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraten 
steeds ingetrokken worden.  
 
Art. 8   Overgangsbepaling 
Dit reglement vervangt het reglement van 8 maart 2010 en treedt in voege op datum van 1 maart  2016.  
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Overwegende het voorstel om kinderen van de speelstraat in de periode voor de speelstraten borden te laten 
beschilderen. Zodat de aandacht van de bestuurders getrokken wordt op het feit dat er kinderen in de straat zijn. Dit 
organiseert de dienst jeugd in samenwerking met de technische dienst uitvoering. 
 
Overwegende dat de peters/meters van de speelstraat in de Paulusstraat het gemeentebestuur vragen een overleg 
te organiseren om de conflicten die zich hebben voorgedaan uit te praten en afspraken te maken naar de toekomst;   

BESLUIT met algemene stemmen: 
 
Artikel 1. 
In te stemmen met de verdere organisatie van speelstraten tijdens de zomermaanden juli/augustus. 
 
Artikel 2. 
Hiernavolgend aangepast reglement op de inrichting van speelstraten goed te keuren. 
 
Art. 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 voorzien van een onderbord met daarop minstens de vermelding “speelstraat” + de 
vermelding van uren en periode. 
 
2.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. Alleen plaatselijk verkeer,  alsook fietsers, 
rolschaatsers en steps, hebben toegang tot speelstraten. 
De bestuurders die in speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrijlaten voor de 
voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zon odig 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.  
 
Art. 2   Wettelijke voorwaarden 
1.De openbare weg/plein die men als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt 
is tot 50 km/u. 
2.Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet 
bediend worden door en 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 toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt. 
4.De openbare weg/plein die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens 
dezelfde uren. 
5.Er moeten twee hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen. 
6.Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord “speelstraat” vast bevestigd. 
7.De uren en de periode tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord vermeld. 
8.De hekken worden geplaatst onder toezicht van de peters / meters.  
 
Art. 3   Bijkomende specifieke voorwaarden 
1.De straat is een woonstraat. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. 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. 
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 peters / meters (speelstraatverantwoordelijken die 
tevens inwoner 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 één stem. 
5.De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus). 
6.Er kan gedurende de zomermaanden tot (maximaal) 21 (aaneensluitende) dagen een speelstraat aangevraagd 
worden. 
7.De speelstraaturen zijn vastgelegd van 10u tot zonsondergang (uiterlijk 21u.) 
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Art. 4   Aanvraag 
1.Een aanvraag gebeurt met behulp van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen op de 
jeugddienst, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad, tel.: 013 77 51 04 of via mail op jeugd@herk-de-stad.be 
2.De aanvraag (ingevuld formulier) moet uiterlijk op 30 april bij de jeugddienst worden ingediend.  
3.Alle nodige stukken (vb. bewonersenquête, etc) worden uiterlijk tegen 20 mei  aan het aanvraagdossier 
toegevoegd.  

Art. 5          Procedure 

1.De technische dienst toetst alle 
aanvragen aan de voorwaarden zoals 

beschreven in de artikelen 1 tot 3  
van dit reglement en brengt hierover 

advies uit. 
2.De aanvragen die niet voldoen aan de in art. 5.1. naar gerefereerde voorwaarden, kunnen geen aanleiding geven 
tot het inrichten van een speelstraat. De betrokken indieners van betreffende aanvraag worden hiervan schriftelijk 
op de hoogte gebracht. 
3.De aanvragen die wél voldoen aan de in art. 5.1. naar gerefereerde voorwaarden, worden ontvankelijk verklaard. 
Mits het succesvol vervolledigen van hun aanvraag met alle nodige stavingstukken (cfr. infra) kunnen betrokken 
aanvragers toestemming krijgen tot het inrichten van een speelstraat. 
4.De bewonersenquête wordt samen met het aanvraagformulier terug binnen gebracht op de jeugddienst. 
5.De jeugddienst onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies voor het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het College beslist tot verlenen van toestemming m.b.t. het inrichten van de speelstraat. 
6.Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met het toezicht op de voorwaarden gestipuleerd in 
artikelen 3 en 4. 
 
Art. 6   Verantwoordelijkheid 
1.In het MB van 11 oktober 1976 wordt vermeld dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het feit dat de 
hekken en de signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen. 
2.In geval van schade aan derden, kan het gemeentebestuur niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners 
blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten 
van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen. 
 
Art. 7   Stopzetten van de speelstraat 
Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten van de speelstraten 
steeds ingetrokken worden.  
 
Art. 8   Overgangsbepaling  
Dit reglement vervangt het reglement van 8 maart 2010 en treedt in voege op datum van 1 maart 2016.  
 
Artikel 3. 
De politie met aandrang te vragen controles uit te voeren op het verkeer in de speelstraten tijdens de werking ervan. 
 
Artikel 4. 
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en 
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- de dienst Jeugd, 
- de Technische Dienst – Uitvoering, 
- de Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad, 
- peters/meters van de speelstraten. 

 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 
 
De Secretaris,                                     De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                                W.g. Laenen M. 

 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 16 februari 2016. 
In opdracht: 
 
De Secretaris,          De Voorzitter, 
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