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Voorwoord  
Wil je graag van jouw straat een speelstraat maken maar weet je niet hoe? In deze brochure 
vind je alle info die je hiervoor nodig hebt. Je vindt er aan welke voorwaarden een straat 
moet voldoen, welke procedure er wordt doorlopen vooraleer je een speelstraat wordt, 
welke regels er gelden en zo verder. 

 

Uiteraard hoef je dit proces niet alleen te doorlopen. De gemeente helpt jou hierbij graag. 
Via een intakegesprek leggen we alles nog eens uit en zetten we samen de eerst stap 
richting een speelstraat. Je intakegesprek kan je aanvragen via jeugddienst@oosterzele.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ..................................................................................................................................................... 1 

Wat is een speelstraat? .............................................................................................................................. 2 

Voorwaarden ................................................................................................................................................. 2 

De speelstraatregels ................................................................................................................................... 3 

Meter/ peter .................................................................................................................................................. 4 

Stappenplan ................................................................................................................................................... 4 

1. Aanvraag ............................................................................................................................................. 4 

2. Akkoord buurt .................................................................................................................................. 4 

3. Goedkeuring gemeente .................................................................................................................. 4 

4. Goedkeuring politie ......................................................................................................................... 4 

Wat doet de gemeente? .............................................................................................................................. 5 

Evaluatie ......................................................................................................................................................... 5 

Meer info ........................................................................................................................................................ 5 

 

mailto:jeugddienst@oosterzele.be


2 
 

Wat is een speelstraat? 
Bij een speelstraat wordt de openbare weg (of een gedeelte ervan) afgesloten zodat 
kinderen op straat kunnen spelen. De straat wordt dan gedurende een periode volledig of 
gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat 
voorrang op alle andere weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.   

 

 

Het Koninklijk besluit omschrijft speelstraten als volgt:  

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’ (Art. 2.36 van het verkeersreglement). 

 
verkeersbord C3, onderbord speelstraat 

De speelstraat kan worden ingericht tijdens de paasvakantie en zomervakantie. Op welke 
dagen en welke uren dat de speelstraat wordt ingericht kunnen de bewoners van de straat 
zelf kiezen.  

Voorwaarden  
Om van je straat een speelstraat te maken, dien je uiteraard aan enkele voorwaarden te 
voldoen.  

 

Stel je alvast de volgende vragen: 

- Ligt je straat in een woonzone? 
- Is de snelheid in de straat beperkt tot maximaal 50km/uur ? 
- Rijdt er geen openbaar vervoer door de straat? 
- Is er geen belangrijk doorgaand verkeer dat door de straat rijdt? 
- De omliggende straten kunnen, na de invoering van de speelstraat, bereikbaar 

blijven? 
- Zijn er voldoende bewoners van de straat akkoord om een speelstraat in te richten?  

Indien je op al deze vragen affirmatief kan antwoorden, kan je straat eventueel worden 
ingericht als speelstraat.  
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De speelstraatregels  
- Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden. De straat blijft wel toegankelijk voor 

voetgangers, fietsers, motorvoertuigen die in de speelstraat wonen of een garage 
hebben en voor prioritaire voertuigen.  
De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten 
de doorgang vrij laten voor voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo 
nodig voor stoppen. Fietsers moeten zo nodig 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. (Art. 22 septies 2 van 
het verkeersreglement).  
 

- De speelstraat wordt enkel ingericht tijdens de paas- of zomervakantie en op de 
afgesproken dagen en tijdstippen. Bij het begin en einde van elke dag dienen de 
borden geplaats en weggehaald te worden. De meter/ peter is verantwoordelijk 
voor deze organisatie . 
 

- Parkeren in de straat is toegestaan. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten 
zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.  
 

- De speelstraat is niet enkel voor kinderen maar ook voor volwassenen. Er kan dus 
gerust ook een babbeltje gemaakt worden op straat.  
 

- De burgerlijke aansprakelijkheid blijft gelden, kinderen blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de eigen ouders. De speelstraat is geen kinderopvang.  
 

- In elke speelstraat kunnen afzonderlijk nog extra afspraken gemaakt worden 

 

- Speeltoestellen(bv. Springkasteel, voetbalgoal, basketring,…) plaatsen kan indien de 
doorgang vrij kan blijven voor buurtbewoners en prioritaire voertuigen. 
Speeltoestellen dienen samen met de afsluiting telkens verwijderd te worden.  
 

- Tijdens de uren dat de speelstraat is ingericht, kan er ook een buurtfeest worden 
georganiseerd. Indien de doorgang vrij kan blijven voor andere buurtbewoners en 
prioritaire voertuigen. Van zodra de speelstraat gesloten is, zijn dergelijke feesten 
niet meer mogelijk onder de noemer van speelstraat en dient er een evenementen 
formulier te worden opgemaakt. 
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Meter/ peter 
Elke speelstraat heeft ook een eigen meter/ peter nodig. Deze persoon is woonachtig in de 
straat of zijn tuin grenst aan de straat. Hij/zij heeft enkel taken om de speelstraat mogelijk 
te maken: 

- Hij/zij dient het aanvraagformulier in bij de gemeente. 
- Hij/ zij is verantwoordelijk voor het bevragen van de buren. 
- Hij/ zij informeert de buurtbewoners over de regels en afspraken in de speelstraat . 
- Hij/ zij is het aanspreekpunt voor de buurtbewoners, gemeentebestuur en 

politiediensten. 
- Hij/ zij signaleert problemen aan de gemeente. 
- Hij/ zij is verantwoordelijk voor het plaatsen en weghalen  van de 

signalisatieborden. De nadarhekkens worden ook bij regenweer geplaatst om 
misverstanden te voorkomen. In samenspraak met de jeugddienst kan de 
speelstraat in uitzonderlijke omstandigheden afgelast worden (storm, regenweer) . 

- Hij/ zij kijkt toe dat de regels en afspraken worden bewaakt door de kinderen en 
volwassenen. Hij/ zij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

 

Het is ook mogelijk om meerdere meters/ peters te hebben per straat. 

Stappenplan  
Indien je jouw straat wil inrichten als speelstraat dien je volgende stappen te doorlopen: 

1. Aanvraag  
De aanvraag dient te gebeuren door de meter/ peter zelf. Dit dient uiterst te gebeuren tegen  
15 februari (paasvakantie) en tegen 15 mei (zomervakantie). Het aanvraagformulier kan 
je terugvinden op de site https://www.oosterzele.be/ of vragen aan de jeugddienst 
jeugddienst@oosterzele.be  

2. Akkoord buurt  
Om een speelstraat te kunnen inrichten moet een merendeel van de buurtbewoners zich 
hiermee akkoord verklaren. Minimum 50% + 1 van de bewoners in de straat dient akkoord 
te gaan. Elk huisnummer van de betrokken straat krijgt één stem. Hierbij worden ook de 
eventuele hoekhuizen gerekend. Ook de huizen waarvan de tuin aan de betreffende straat 
grenst, krijgen een stem, ook al is de voordeur niet gelegen aan deze straat.  

3. Goedkeuring gemeente  
Speelstraten worden goedgekeurd door de gemeente.  Er wordt een verkeersreglement 
opgesteld, dat door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad wordt 
goedgekeurd. 

4. Goedkeuring politie  
De verkeerspolitie adviseert een verkeerstechnisch advies. Dit advies is bindend. Is het 
advies positief, dan kan de speelstraat opgestart worden. De politie stelt een tijdelijk 
verkeersreglement op voor de tijdelijke speelstraat. 
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Wat doet de gemeente? 
- Technische dienst voorziet in de nadars en de nodige verkeersborden. 
- De jeugddienst houdt contact met de meters en peters. 
- De wijkagent komt minimum één keer langs om te kijken of alles reglementair 

verloopt. 
- De gemeente is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder of 

voogd  blijft verantwoordelijk voor zijn kind. 

Evaluatie  
Na het organiseren van een speelstraat zal er een evaluatie volgen.  

 

- Interne evaluatie: De jeugddienst evalueert samen met de schepen van jeugd het 
verloop van het project en duidt de verbeterbare zaken aan.  

- Externe evaluatie: Het project wordt geëvalueerd door de ‘genieters’, door de 
bewoners van de speelstraat. Er wordt hen een evaluatieformulier bezorgd. 

Indien er een positieve evaluatie is, kan in de desbetreffende straat in de toekomst opnieuw 
een speelstraat georganiseerd worden. 

 

Meer info  
Dienst Sport & Jeugd 

Sportstraat 5 , 9860 Oosterzele 

jeugdienst@oosterzele.be 

09 362 48 92 
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