REGLEMENT SPEELSTRAAT

1. Wat is een speelstraat?
Een speelstraat is een openbare weg die op vooraf bepaalde momenten en tijdens
bepaalde uren voorbehouden is voor spelende kinderen.
Kinderen leren van jongs af aan om heel goed op te letten wanneer ze het domein van
de auto betreden: de straat. Auto’s zijn hier dan ook normaliter de baas.
Een speelstraat draait de rollen om: een straat die gedurende een bepaalde periode
volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners en waar auto’s
niet meer tot het normale straatbeeld behoren. De kinderen kunnen er ontspannen,
ontdekken en ontmoeten.

2. Waarom een speelstraat?
Hasseltse kinderen moeten vrij kunnen spelen, ravotten, en zich kunnen uitleven. Het
stadsbestuur probeert ervoor te zorgen dat er in elke wijk speelpleintjes zijn. Toch kan
nog niet elk kind genieten van een verkeersveilige speelruimte in de buurt. Daarom
zijn er de speelstraten. Een speelstraat bevordert het sociale contact tussen alle
bewoners van de straat; van kinderen tot volwassenen.

3. Wie mag in een speelstraat en welke regels gelden er?
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Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle
weggebruikers.
Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
De bewoners van de straat mogen gedurende de periode dat de straat een
speelstraat is, in de straat rijden. Zij moeten weliswaar goed opletten en
stapvoets rijden.
De bewoners van de straat mogen gedurende de periode dat de straat een
speelstraat is, in de straat parkeren. Het wordt echter op prijs gesteld indien er
buiten de straat geparkeerd wordt; zo niet beperk je de vrijheid van de
kinderen.
Prioritaire voertuigen (ambulance, politie, brandweer…) mogen gedurende de
periode dat de straat een speelstraat is, in de straat rijden.
De bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door
hun kinderen aan derden.
Fietsers mogen in de straat wanneer deze een speelstraat is, maar moeten
vertragen, goed opletten en indien nodig afstappen.
Het verkeer naar handelszaken, dokters, advocaten, onthaalmoeders… is
verboden.
Het verkeer van familie, dokters of verpleegsters op huisbezoek,
leveranciers… naar bewoners van de straat is verboden.
De speelstraat wordt op tijd afgesloten en weer geopend met behulp van de
geleverde nadarhekken en signalisatie. De opgegeven verantwoordelijken
staan hier voor in. Dit moet tevens telkens tijdens dezelfde uren gebeuren,
met een maximum van 10.00u – 20.00u. Indien wordt vastgesteld dat de uren
niet gerespecteerd worden, kan de straat het statuut van speelstraat met
onmiddellijke ingang verliezen en wordt elke toekomstige aanvraag van deze
straat tot speelstraat geweigerd.

•

Tijdens de periode van de speelstraat mag er speelinfrastructuur in de straat geplaatst
worden, zolang de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
gehinderd wordt. Als je een speeltoestel op een openbaar domein plaatst, maak je van
dit domein een speelterrein: dat geldt ook voor een speelstraat. Tijdelijke toestellen die
door kinderen onder toezicht worden gemaakt, worden niet als speeltoestel aanzien.
Opgelet: toestellen die wel als speeltoestel worden aanzien moeten voldoen aan de
normen: valhoogte, veiligheid, toezicht….

4. Kan iedere straat een speelstraat worden?
Er gelden enkele voorwaarden:
• De straat moet een woonstraat zijn.
• De straat moet een gemeenteweg zijn.
• Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
• Er is geen belangrijk doorgaand verkeer (vb. ziekenhuis).
• Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden (vb. bus).
• De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
• Er zijn geen wegenwerken gepland tijdens de periode van de speelstraat.
• Minstens 51% van de “bewoners”, jong en oud, moet zich akkoord verklaren met het
inrichten van een Speelstraat.
• Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de
speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de
straat.
• De straat dient haar aanvraag tot speelstraat in voor de deadline.
• Een straat die een aanvraag indient om speelstraat te worden, dient effectief de intentie
te hebben om speelstraat te zijn. Er wordt daarom op voorhand door de stad naar de
bewonerssamenstelling van de straat gekeken en nadien samen met de bewoners een
evaluatie van het gebruik van de speelstraat gemaakt.
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