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NDC 581.15 

Speelstraten 
 

Reglement 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2015-05-21 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2015-05-29 
 
 
Artikel 1 — Definitie. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt aan de term 

speelstraat de betekenis gegeven zoals bepaald in 

artikel 2, 2.36 van de Wegcode. 

 

Artikel 2 — Principe. 

Het gemeentebestuur richt speelstraten in tijdens de 

paasvakantie en de zomervakantie (juli en augustus en 

de aansluitende vrije dagen in juni en september). 

 

Alleen straten met een overheersend woonkarakter en 

zonder doorgaand verkeer komen in aanmerking. De 

straat mag niet bediend worden door een geregelde 

dienst voor gemeenschappelijk vervoer. 

 

De openbare weg kan als speelstraat worden ingericht 

ten vroegste vanaf 08.00 uur en ten laatste tot 22.00 uur. 

 

Artikel 3 — Aanvraag. 

De vraag tot het inrichten van een speelstraat gaat uit 

van de bewoners. De aanvraag moet minstens één 

maand vooraf bij de jeugddienst ingediend worden. 

 

De aanvraag kan betrekking hebben op een ganse wijk, 

een ganse straat, of een deel ervan. 

De speelstraat kan aangevraagd worden voor gans de 

vakantieperiode of voor een deel ervan. 

 

De aanvraag gebeurt via de gemeentelijke website of 

met een formulier dat te verkrijgen is op de jeugddienst. 

 

Om ontvankelijk te zijn moeten bij aanvraag de volgen-

de documenten gevoegd zijn: 

1° een verklaring van minimum drie bewoners die de 

taak van speelstraatverantwoordelijke (peter/meter) 

op zich nemen; 

2° het akkoord van minstens 50% van de bewoners van 

de straat. Elk betrokken huisnummer telt voor één 

stem. 

 

Artikel 4 — Speelstraatverantwoordelijke. 

De taak van speelstraatverantwoordelijke omvat: 

 tijdens de speelstraaturen toezien dat er geen over-

last ontstaat voor de buurtbewoners; 

 incidenten of overlast rapporteren aan de jeugddienst 

en/of de lokale politie; 

 de plaatsing van de hekken met de nodige verkeers-

signalisatie opvolgen; 

 contactpersoon zijn voor de bewoners en de gemeen-

tediensten. 

 

Artikel 5 — Het college van burgemeester en sche-

penen. 

§ 1. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan het 

college van burgemeester en schepenen beslissen de 

speelstraat in te richten door een tijdelijk aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

De betrokken bewoners worden hiervan in kennis 

gesteld. Een negatieve beslissing wordt alleen medege-

deeld aan de aanvrager. 

 

§ 2. Indien het aantal aanvragen voor een speelstraat 

tot gevolg zou hebben dat het verkeer ernstig hinder zal 

ondervinden in een bepaald gebied, beperkt het college 

van burgemeester en schepenen het aantal vergunde 

speelstraten. 

 

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen kan 

steeds de beslissing tot inrichting van de speelstraat 

intrekken. 

Voor dezelfde periode kunnen de betrokken bewoners 

geen nieuwe aanvraag meer indienen. 

 

Artikel 6. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. 

Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendma-

king. 

 

 


