REGLEMENT SPEELSTRATEN
Gunstig geadviseerd door de Algemene Vergadering Jeugdraad op 27 oktober 2019
Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020

- REGLEMENT Artikel 1:

DOEL

1.1. Het lokaal bestuur Moorslede wil de inrichting van speelstraten mogelijk maken op haar grondgebied. Een
speelstraat kan tijdens elk (verlengd) weekend of elke schoolvakantie, met uitzondering van de
kerstvakantie, ingericht worden.
1.2. De bedoeling van een speelstraat is om kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Voordelen van een
speelstraat zijn:





Kinderen hoeven zich niet te vervelen;
Kinderen krijgen de mogelijkheid om op straat te spelen, buiten spelen is gezond;
Ouders kunnen hun kinderen dicht bij huis en op een veilige manier laten spelen;
Volwassenen komen ook terug op straat en hebben meer contact met elkaar.

1.3. Omdat spelen een recht is van alle kinderen, benadrukken we dat ook kinderen uit nabijgelegen straten
kunnen komen spelen in de Speelstraat.
1.4. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben, voertuigen van
hulpdiensten en fietsers mogen – stapvoets en zeer voorzichtig – in de straat rijden. Alle bestuurders
dienen voorrang te verlenen aan de spelende kinderen en moeten stoppen als dat nodig is.
Artikel 2:

DEFINITIES

2.1. In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
-

Speelstraat:

Artikel 3:

Een openbare weg waar, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, tijdens
bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3, zoals
bepaald door de Belgische verkeerswetgeving, voorzien van een onderbord met
daarop de vermelding ‘speelstraat’.

DOELGROEP EN TOEPASSINGSGEBIED

3.1. De bewoners van de straten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 4 §1 van dit reglement,
kunnen een aanvraag indienen om gedurende een welbepaalde periode en welbepaalde uren een
Speelstraat te worden.
3.2. Een Speelstraat kan tijdens elk (verlengd) weekend of schoolvakantie ingericht worden. Een Speelstraat
kan maximum 28 dagen per kalenderjaar ingericht worden als Speelstraat (per straat).
3.3. De Speelstraat mag niet georganiseerd worden op de dag dat de vuilniswagen vuilnis komt ophalen
(vrijdag).
3.4. Een openbare weg kan elke schoolvakantie, met uitzondering van de kerstvakantie, Speelstraat worden.
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3.5. De speelstraaturen zijn van 13 uur tot 18 uur.

Artikel 4:

REGELS

4.1. Voorwaarden
-

Een kandidaat-Speelstraat moet aan de volgende vereisten voldoen:
4.1.1. In de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.
4.1.2. De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.


Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt wat betreft de categorisering van de
wegen.

4.1.3. De straat heeft geen of geen belangrijk doorgaand verkeer.


De straat kent geen belangrijk doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een
geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.

4.1.4. De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de Speelstraat.




De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten
mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de Speelstraat.
Naast de volledige straat, kan ook slechts een deel van de straat als Speelstraat ingericht
worden, bijvoorbeeld als het gaat om lange straten of straten met veel kruispunten.
Er wordt rekening gehouden met de hoge parkeerdruk tijdens grote evenementen
(Avondmarkt Dadizele, …).

4.1.5. Minstens twee bewoners stellen zich verantwoordelijk voor de Speelstraat.




Minimaal twee meerderjarige peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen
waarvoor de aanvraag geldt moeten zich als ‘speelstraatverantwoordelijke’ vrijwillig
engageren voor de organisatie ervan.
De peters en meters zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen van de hekkens,
houden toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn contactpersoon voor bewoners en
gemeentediensten.

4.1.6. Minstens 2/3 van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de Speelstraat.





Een Speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 van de bewoners akkoord gaat.
Dit aantal wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer dat in
de straat (of in het deel van de straat waarvoor de aanvraag geldt) woont, heeft hierbij één
stem.
De bewonersenquête is standaard één jaar geldig. Indien minstens drie peters en/of meters
zich twee opeenvolgende jaren als ‘speelstraatverantwoordelijke’ engageren, is de
bewonersenquête 2 jaar geldig.
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4.2. Procedure
4.2.1. Aanvraag




Bewoners vragen de inrichting van de Speelstraat aan via het aanvraagformulier op de
website van de gemeente Moorslede. Indien men niet beschikt over een computer met
internet kan men een aanvraag indienen met behulp van een aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is te verkrijgen op het Secretariaat Cultuur & Jeugd, GC. De Bunder,
Iepersestraat 52B, 8890 MOORSLEDE.
De aanvraag voor de inrichting van een Speelstraat dient ten minste 1 maand op voorhand
ingediend te worden.

4.2.2. Onderzoek



De lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies.
Jeugddienst Moorslede bepaalt welke aanvragen voldoen aan alle voorwaarden.
De aanvragers die (niet) voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk
(of via e-mail) op de hoogte gebracht.

4.2.3. Bewonersenquête





De aanvragers die voldoen aan de voorwaarden dienen de aanvraag verder aan te vullen met
een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3 van de bewoners en een schriftelijke verklaring
van minimum twee personen dat zij de taak van peter of meter op zich nemen.
De bewonersenquête moet ingediend worden vóór een bepaalde datum, die vooraf zal
gecommuniceerd worden.
De Jeugddienst onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies aan het College
van Burgemeester en Schepenen.

4.2.4. Afsprakennota





Het College van Burgemeester en Schepenen hecht de goedkeuring aan de aanvragen tot
inrichting van Speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden.
De peters en meters van de goedgekeurde Speelstraten en het lokaal bestuur Moorslede
ondertekenen een afsprakennota waarin de rechten en de plichten voor beide partijen zijn
opgenomen.
Als volgens de voorwaarden en de ingediende aanvragen meer Speelstraten in aanmerking
komen dan het lokaal bestuur Moorslede kan of wenst te organiseren, wordt de lijst van alle
kandidaat-Speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden, ter advies voorgelegd aan de
Algemene Vergadering van Jeugdraad Moorslede.

4.3. Signalisatie
4.3.1. De openbare weg die men als Speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens
tijdens dezelfde uren.
4.3.2. Er moeten voldoende hekkens geplaatst worden om de Speelstraat duidelijk af te bakenen.
4.3.3. Op de hekkens wordt een bord C3, zoals bepaald door de Belgische verkeerswetgeving, en
onderbord ‘Speelstraat’ vast bevestigd.
4.3.4. De uren tijdens welke de straat als Speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
De wegbeheerder, zijnde het lokaal bestuur Moorslede, levert de hekkens.
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4.3.5. 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.
4.4. Aansprakelijkheid
4.4.1. Het lokaal bestuur Moorslede laat de hekkens plaatsen en is verantwoordelijk voor het feit dat
de hekkens en signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.
4.4.2. Het lokaal bestuur Moorslede is niet aansprakelijk voor schade aan derden. De bewoners blijven
aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen, aan derden.
Het inrichten van een Speelstraat ontslaat ouders niet van hun plicht tot toezicht op hun
kinderen.
4.4.3. Het lokaal bestuur sluit voor de peters en meters een verzekering af voor burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
Artikel 5:

SANCTIES

5.1. Sancties
5.1.1. Indien bewoners bepalingen van dit reglement niet naleven kan de burgemeester de beslissing
tot het inrichten van de Speelstraat onmiddellijk intrekken (met kennisgeving aan het College
van Burgemeester en Schepenen). De beslissing tot het inrichten van de Speelstraten kan steeds
ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de peters/meters hiervan
schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen Speelstraat meer
worden ingericht voor de toegestane periode.
Artikel 6:

NON-DISCRIMINATIECLAUSULE

6.1. De aanvrager verbindt er zich toe:







Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.
Toegankelijk te zijn voor iedereen.
Elk discriminerend gedrag in de Speelstraat te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te
bestraffen.
De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis
brengen en er voor zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die ze leveren in het kader
van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.

6.2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan het lokaal bestuur Moorslede –
rekening houdend met alle elementen – maatregelen treffen.
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Artikel 7:

INWERKINGTREDING

7.1. Dit reglement treedt in werking op 01 februari 2020. Tweejaarlijks wordt de werking van dit
reglement geëvalueerd door de Algemene Vergadering van Jeugdraad Moorslede.
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