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AANVRAAGPROCEDURE 

VOOR DE INRICHTING VAN EEN SPEELSTRAAT 

 

1. Inleiding 
 
De gemeente Schaarbeek wil haar inwoners de mogelijkheid geven om een aanvraag in te dienen om een straat 
op haar grondgebied in te richten als speelstraat.  
 
Een speelstraat is een straat die op bepaalde dagen en voor een bepaalde periode afgesloten wordt voor 
gemotoriseerd verkeer. Het doel is om kinderen de kans te geven veilig en ongehinderd op straat te spelen. De 
straat is dan enkel toegankelijk voor chauffeurs van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage 
hebben, hulpdiensten en fietsers - en ze moeten stapvoets en met grote voorzichtigheid rijden. Alle chauffeurs 
moeten voorrang geven aan spelende kinderen en indien nodig stoppen. 
 

2. Voorwaarden en indiening van het formulier  
 
Bewoners van straten die voldoen aan de voorwaarden in dit formulier kunnen een aanvraag indienen om tussen 
1 april en 30 september een speelstraat te laten inrichten gedurende een bepaalde periode en tussen bepaalde 
uren. De speelstraat kan ingericht worden in de krokusvakantie, de zomervakantie (juli en augustus) en/of tijdens 
het schooljaar. Het aanvraagformulier bevat verschillende formules. 
 
Het aanvraagformulier moet naar behoren worden ingevuld, ondertekend en verzonden:  
 

per post naar de gemeente Schaarbeek - Kabinet van de Burgemeester - Colignonplein - 1030 Schaarbeek  
OF  

per e-mail naar burgemeester@schaarbeek.be 
 
Het bestuur moet het formulier minstens 15 werkdagen voor de gewenste aanvang van het initiatief ontvangen. 
 
Bij het formulier moet een petitie gevoegd worden waaruit blijkt dat minstens 50% van de gezinnen in (het deel 
van) de straat in kwestie het initiatief steunen. Bij het aanvraagformulier is een voorbeeld gevoegd. 
 
De aanvraag wordt ontvangen door het Kabinet van de Burgemeester. Het gemeentebestuur neemt een 
beslissing op basis van een analyse die per geval door de politiezone en de gemeentediensten wordt gemaakt (dit 
formulier indienen is op zich dus geen toelating om het initiatief te organiseren).  
 
Wanneer de organisator de aanvraag wenst in te trekken, moet hij/zij het Kabinet van de Burgemeester daar zo 
snel mogelijk van op de hoogte brengen. Elke speelstraat kan in geval van overmacht op het laatste moment 
geannuleerd worden door de gemeente en/of de politie. De speelstraat kan ook worden geannuleerd als de 
initiatiefnemers zich niet houden aan de regels in dit document. 
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3. Haalbaarheid  
 
De politiezone en de gemeentediensten houden bij de analyse van de aanvraag voor een speelstraat rekening 

met verschillende factoren. Er moet namelijk voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

 

- Het gaat om een overwegend residentiële straat (met weinig of geen winkels); 

- De straat ligt niet op een route van het openbaar vervoer; 

- De straat is een lokale straat en als speelstraat belemmert ze de toegang van de bewoners tot hun 

woning niet; 

- De straat mag geen hoofdweg zijn voor doorgaand verkeer op weg naar een andere bestemming; 

- De aanvraag moet ingediend worden door minstens 3 "peters/meters" die in het betreffende deel van de 

straat wonen en die alles in goede banen leiden en de hekken plaatsen; 

- Bij het aanvraagformulier moet een petitie gevoegd worden als schriftelijk bewijs dat de bewoners van 

het betreffende deel van de straat akkoord gaan; 

- De termijn voor het indienen van het formulier moet gerespecteerd worden; 

- Enz. 

 

4. Identificatie van de 3 "peters/meters"  
 
Het aanvraagdossier moet ondertekend worden door 3 personen die aangeduid zijn als "peters/meters" van het 
initiatief.  
 
De peters/meters wonen in (het deel van) de straat in kwestie en zetten zich op een gemotiveerde en 
verantwoorde manier in. Zij engageren zich met name om:  
 

- Alle buren (bewoners, winkeliers, enz.) van de zone waarop het initiatief betrekking heeft te informeren 
met ongeadresseerd drukwerk, met daarin alle informatie over de speelstraat en de contactgegevens van 
de peters/meters (op de website van de gemeente is een voorbeeld beschikbaar);  

- De hekken te plaatsen en weer aan de kant te zetten op de overeengekomen tijdstippen;  
- Contactpersonen te zijn tussen de bewoners en de gemeente.  

 

5. Hekken 

De gemeente stelt gratis hekken ter beschikking aan de bewoners. De hekken zijn voorzien van een verkeersbord 
C3 en een onderbord "rue réservée au jeu/speelstraat". De uren waarop de straat een speelstraat is, worden op 
het onderbord vermeld. 

Ook in een straat met eenrichtingsverkeer moeten de hekken op elk uiteinde ervan geplaatst worden. Het 
verkeersbord C3 "verboden toegang" met onderbord "speelstraat van ...u tot ...u" wordt enkel aan de 
toegangszijde geplaatst. Aan de andere kant is dit bord niet nodig. 

Na afloop van het initiatief moeten de peters/meters ervoor zorgen dat de hekken op het trottoir worden 
geplaatst, en wel zo dat ze voetgangers niet hinderen: 

- De vrije doorgang van alle gebruikers en in het bijzonder voetgangers moet te allen tijde worden 
gegarandeerd; 

- De toegang tot woningen of handelszaken mag niet belemmerd worden. Een veilige en vlotte doorgang 
moet gegarandeerd blijven; 

- Op de rijbaan moet de vrije doorgang van voertuigen van de hulpdiensten te allen tijde over een nuttige 
breedte van minstens 4 meter gegarandeerd blijven. 
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6. Aansprakelijkheid 

 
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de hekken en borden voldoen aan de wettelijke 
vereisten. De gemeente stelt de nadarhekken ter beschikking van de peters/meters. Het is de 
verantwoordelijkheid van de peters/meters om de nadarhekken te plaatsen volgens het voor de speelstraat 
voorziene uurschema. 
 
De gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan derden. Bewoners blijven 
verantwoordelijk voor eventuele schade die zij zelf of hun kinderen aan derden toebrengen. De inrichting van een 
speelstraat ontslaat ouders niet van hun plicht om toezicht te houden op hun kinderen. 
 

7. Herinnering aan de geldende regels  
 
Verkeersreglement  
 
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 zonodig 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  
 

- "De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen in een straat of wijk met 
overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde 
dienst voor gemeenschappelijk verkeer;  

- 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." 

 
Er is heel wat praktische informatie beschikbaar op de website:  
https://bral.brussels/nl/artikel/leg-eens-een-speelstraat-voor-je-deur of www.1030.be 

https://bral.brussels/nl/artikel/leg-eens-een-speelstraat-voor-je-deur
http://www.1030.be/

