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Verontschuldigd

Punt 6. Jeuqd
Vaststel len reglement speelstraten

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
De Jeugddienst wil de kinderen meer buiten zien spelen en hen genoeg ruimte aanbieden om dit te
kunnen doen. De voorbije jaren werden verschillende speelstraten georganiseerd.. Dit houdt in dat
een stuk van een straat afgezet wordt zodat kinderen daar naar hartenlust kunnen spelen. Het goed te
keuren reglement kan u vinden in bijlage.

De gemeenteraad keurt het reglement voor occasionele speelstraten goed. Dit reglement omvat alle
regels en afspraken omtrent het aanvragen van een speelstraat. Speelstraten werden in 20í 3 als
proefproject opgestart. Af en toe komt er een aanvraag binnen. De Jeugddienst hoopt in de toekomst
meer aanvragen binnen te krijgen en vind het noodzakelijk dat er een reglement goedgekeurd wordt
door de gemeenteraad.
lndien mensen vragen om van hun straat een permanente speelstraat te maken, moet er toestemming
gevraagd worden aan het ministerie voor Verkeer, vandaar dat het hier enkel over occasionele
speelstraten gaat.

Venrtrijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
De goedkeuring van proefreglement voor speelstraat door college van Burgemeester en Schepenen
van 17 december 201 3.

Na bespreking
BESLUIT: unaniem
Art.l: De gemeenteraad keurt het reglement voor het organiseren van speelstraten in Anzegem, zoals
in bijlage omschreven, goed.

Correspondentieadres: Gemeentebestuur Anzegem I De Vierschaar 1, 8570 Anzegem I Tel 056 69 44 40 | Fax 056 68 09 09

info@anzegem.be I www.anzegem.be I Ondernemingsnummer O 2O7 484780
1t3



EN Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

AÉ.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten.

Reglement speelstraten
Artikel I Wettelijke bepalingen
Een speelstraat is een openbare weg (of een gedeelte ervan) waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren
een hek wordt geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de
vermelding'speelstraat' en de duur ervan.
Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren, in samenspraak met de
bewoners van de straat. ln speelstraten is de ganse breedte van de weg voorbehouden voor het spelen,
er mag speelinfrastructuur staan (skateramp, voetbaldoel, kegels,...). Er mag niet op opritten, voortuinen
of private eigendommen gespeeld worden, Gedurende de speelstraat worden personen die spelen gelijk
gesteld aan voetgangers. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto's van
bewoners of mensen die er hun garage hebben. De auto's mogen er enkel stapvoets rijden. Fietsers
moeten er rijden met aangepaste snelheid en moeten indien nodig afstappen.
Artikel 2 Wettelijke voorwaarden

. De speelstraat ligt in een straat met een overheersend woonkarakter zonder doorgaand
verkeer;

o De snelheid in de straat is beperkt tot maximaal 50 km per uur;
. Er is geen doorgang van openbaar vervoer;
o Prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang;
o Het plaatsen van de hekken moet gebeuren volgens wettelijke criteria.

Artikel3 Een speelstraat in Anzegem
o Een speelstraat kan enkel ingericht worden op voorstel van de buurtbewoners of op voorstel

van de Jeugddienst. De aanvraag hiertoe gebeurt via het aanvraagformulier dat ter
beschikking gesteld wordt door de Jeugddienst.

. Bijde eerste aanvraag tot organisatie van een speelstraat moet minstens 50% van de
inwoners van de straat eenmalig akkoord gaan met de aanvraag (per gezin/huisnummer geldt

1 stem). Dit moet aangetoond worden aan de hand van briefjes die de bewoners in hun

brievenbus vinden, gepost door de Jeugddienst. Bij de volgende aanvragen worden de
initiatiefnemers verplicht om de inwoners van de speelstraat te informeren over de organisatie
ervan.

r Het inrichten van een speelstraat kan enkel op woensdag, zaterdag en zondag of iedere dag
in de vakantieperiodes.

o Er mogen geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. ln geval van lange straten of in
straten met veel yerkeerspunten, kan er maar een stukje van de straat gebruikt worden als
speelstraat.

o Een speelstraat kan enkel maar ingericht worden als er minimaal 2 meerderjarige
meters/peters, die in de straat wonen, zich engageren voor het organiseren ervan. Als de

Jeugddienst de speelstraat organiseert, nemen zij de taak van meter/peter op zich.
Ze zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van nadars op straat en het weghalen bij het einde
van de speelstraat. Deze nadars worden op voorhand geleverd door de Technische Dienst.
Alsook zi)n zij de contactpersonen voor de bewoners en gemeentelijke diensten.

o Als blijkt dat de organisatie van een speelstraal zich, in een voorgaand jaar, niet heeft
gehouden aan afspraken en/ofvoonvaarden, kan de aanvraag geweigerd worden door het
college van Burgemeester en Schepenen.
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De Jeugddienst beschikt over een speelkoffer die kan aangevraagd worden om te gebruiken

op de speelstraat.

Artikel 5 Aanvraagprocedure
De aanvraag van een speelstraat verloopt als volgt:

o De aanvraag wordt ingediend door de meters/peters van de speelstraat bij de Jeugddienst, 3

maanden voor de uiteindelijke datum. De Jeugddienst onderzoekt of er voldaan is aan de

wettelijke voorwaarden.
r lndien voldaan is aan alle voorwaarden en dus het advies van de jeugddienst gunstig is,

moeten de aanvragers een schriftelijke verklaring van 50% van de buurtbewoners indienen bij

de Jeugddienst. De Jeugddienst voorziet een voorbeeldbrief om de buurt op de hoogte te

brengen.
. Bij goedkeuring van de speelstraat door het college van burgemeester en schepenen wordt

een tijdelijk politiereglement opgemaakt.
o De verantwoordelijken ondertekenen een overeenkomst met daarin goede afspraken.

. De gemeentelijke diensten zorgen voor dat de nadars op tijd aan de kant van de straat

worden geplaatst, de peters/meters zetten ze zelf op de juiste plaats.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
ln geval van schade aan derden en aan materiaal kunnen noch de gemeente noch de meters/peters
verantwoordelijk gesteld worden.
De bewoners en ouders blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun

kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet met betrekking tot het
toezicht op hun kinderen.
Artikel 7 Stopzetten
lndien vastgesteld wordt dat de bepalingen van het reglement niet nageleefd worden, kan de beslissing
tot inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad'(3 juli 20í 8).

Gedaan in zitting als ten hoofde

a

Sonja Nuyttens
Algemeen directeur

Stephan Titeca
Voorzitter
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