
 

 

In dit reglement worden de speelstraten besproken. Eerst worden de voorwaarden 

toegelicht, dan het reglement en tot slot de procedure.  

 

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor volgende momenten:  

 

Artikel 1 – Definitie 
 

1. Een speelstraat is 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”. 

 

Artikel 2 - Voorwaarden 
 

De voorwaarden waaraan een speelstraat moet voldoen: 

 

1. De straat moet een gemeenteweg zijn.  

2. Er is een snelheidsbeperking van max. 50 km/u. 

3. Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.  

4. Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.  

5. Er mogen geen wegenwerken gepland zijn tijdens de periode van de speelstraat.  

6. De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.  

7. Er zijn minimum 3 buurtbewoners die fungeren als ‘verantwoordelijke’ van de 

speelstraat (meters en peters). Zij plaatsen en verwijderen de hekken waarmee de 

straat tijdelijk afgesloten wordt, ze zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de 

bewoners van de straat. De meters en peters zorgen dat de hele buurt geïnformeerd is 

en zorgt dat er goede afspraken gemaakt worden tussen alle bewoners. 

8. Minimum 66% van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van 

een speelstraat. Elk huishouden krijgt 1 stem. Indien een huishouden geen stem 

uitbrengt, worden zij beschouwd zich akkoord te verklaren met het inrichten van de 

speelstraat.  

9. Een straat die een aanvraag indient moet effectief een speelstraat kunnen zijn. De 

stad Hasselt hanteert binnen dit kader volgende criteria: 

a) Heeft de straat een woonkarakter?  

b) Hoe zit de bewonerssamenstelling in elkaar? 

c) Een evaluatie van voorgaande jaren. 

 

Jaarspeelstraat (januari tot december) • 1 vaste woensdagnamiddag per 

maand 

• 1 vaste zaterdag of zondag per 

maand 

Herfstvakantie • 1 week van maandag tot zondag 

Krokusvakantie • 1 week van maandag tot zondag 

Paasvakantie • 1 week van maandag tot zondag  

• 2 opeenvolgende weken 

Zomervakantie speelstraat • 1 vaste dag per week 

• 3 opeenvolgende weekends  

• 1 week van maandag tot zondag 

Zomervakantie leefstraat • 2 opeenvolgende weken 

• 3 opeenvolgende weken 
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Artikel 3 - Reglement 
 

Het reglement dat van kracht is in een speelstraat: 

 

1. Spelende kinderen en voetgangers hebben voorrang op alle weggebruikers. 

2. Fietsers moeten vertragen, goed opletten en indien nodig afstappen. 

3. 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 de wegcode, 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. 

4. Het is verplicht om ten allen tijde een branddoorgang van minimaal 5m. in de straat te 

voorzien. Er mogen tijdelijke speelelementen in de straat geplaatst worden, zolang deze 

onmiddellijk verplaatst kunnen worden en zodoende prioritaire voertuigen niet gehinderd 

worden. 

5. De maximumuren van 10.00u tot 20.00u OF zonsondergang, afhankelijk van wat eerst is, 

voor het afsluiten van de straat worden gerespecteerd. De straatverantwoordelijken staan in 

voor het tijdig plaatsen en weer wegzetten van de speelstraathekken. Het niet respecteren 

van deze uren kan resulteren in het verliezen van het statuut van speelstraat en het 

weigeren van elke toekomstige aanvraag van deze straat. 

6. Bewoners blijven aansprakelijk bij eventuele schade door henzelf of door hun kinderen aan 

derden. 

 

 

Artikel 4 - Procedure 
 

De procedure die aan een speelstraat vooraf gaat: 

 

1. Elke speelstraat moet minstens 6 weken op voorhand aangevraagd worden.  

2. De Jeugddienst controleert de volledigheid van de aanvraag. De dienst Mobiliteit voert een 

controle uit naar het voldoen van de straat aan de speelstraatvoorwaarden en vraagt advies 

aan de politie. 

3. De Jeugddienst informeert de hele straat over het concept van de speelstraten, de aanvraag 

tot verwording van speelstraat en organiseert een stemming tot goedkeuring/afkeuring van 

de speelstraat. Hierna krijgen de straatbewoners de tijd om te stemmen voor 

goedkeuring/afkeuring van de verwording tot speelstraat. 

4. De Jeugddienst verzamelt en verwerkt de resultaten van de stemming, alsook de adviezen 

van de dienst Mobiliteit over of de straten al dan niet voldoen aan de voorwaarden en met 

welke verkeerstechnische situaties er rekening dient gehouden te worden. Het resultaat 

wordt terug gekoppeld naar de alle bewoners in de straat.  

5. Wanneer de speelstraat van start gaat, is de jeugddienst steeds bereikbaar voor feedback. 

Er wordt eveneens een evaluatie voorzien na afloop.  

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/207-art37

