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VOORWERP : Jeugd - speelstraten - gemeentelijk reglement 

 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd door het MB van 9 
oktober 1998; 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
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Reglement 

 

Artikel 1. Doel 
De gemeente Lubbeek wil de inrichting van speelstraten mogelijk maken op haar grondgebied.   
 
Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur afgesloten 
wordt voor gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd 
op straat te spelen.  
 
Alleen bestuurders van voertuigen: - die in de straat wonen; 

- die er een garage hebben; 
- van de hulpdiensten; 
- voor afvalophaling;  
- voor bedeling van de post of postpakketten; 
- met betrekking tot werken aan de openbare nutsvoorzieningen;  
- die een vrij beroep uitoefenen waarvan de beroepslocatie hier    
  gevestigd is;   

 
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. Fietsers moeten zonodig afstappen.  
 
Het moet de gebruikers van de speelstraat duidelijk gemaakt worden door de 
speelstraatverantwoordelijken dat, na het verlopen van de termijn van de speelstraat, de 
gebruikelijke gevaren van het doorgaande verkeer opnieuw van kracht zijn.  
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Artikel 2. Definities  
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
 
speelstraat: Een openbare weg waar, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, tijdelijk en 
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”. 
 
speelstraatverantwoordelijke: de peters en/of meters van de speelstraat. Zij zijn de initiatiefnemers 
van het project. Zij engageren zich op vrijwillige basis voor de organisatie van de speelstraat. Deze 
personen zijn de communicatiekanalen, zowel naar als tussen de gemeentelijke instanties en de 
overige bewoners van de straat.     
 
 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  
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.  
 
De speelstraat kan worden ingericht tijdens elk (verlengd) weekend of schoolvakantie. Een straat kan 
maximum 14 dagen per kalenderjaar ingericht worden als speelstraat.   
Men kan kiezen uit de volgende formules:  
 
- Formule 1: een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen  
- Formule 2: 2 verschillende weken van maximaal 7 dagen per aangevraagde week 
- Formule 3: 5 weekends  
 
Er kan geen combinatie gemaakt worden van verschillende formules.  
 
De speelstraaturen zijn maximaal van 10u tot 21u. 
 
 

Artikel 4. Regels  
 

§1. Voorwaarden  
Een kandidaat-speelstraat moet aan de volgende vereisten voldoen:  
 
1. In de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.  
 
2. De straat ligt in een buurt met een overheersend woonkarakter.  
 
3. De straat heeft geen doorgaand verkeer.  
De straat kent geen doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor 
gemeenschappelijk vervoer.   
 
4. Straten met publieke parkings en straten met handelszaken en/of personen met vrije beroepen 
komen niet in aanmerking, tenzij de desbetreffende handelaar en/of persoon met vrij beroep zich 
schriftelijk akkoord verklaart. 
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5. Parkeren in de speelstraat is enkel mogelijk voor bewoners en garagehouders.  
Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op de eigen oprit, zodat de straat zo ruim mogelijk over de ganse 
breedte van de weg voorbehouden blijft voor de kinderen. 
 
6. 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.  
 
7. Minstens drie bewoners stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat.  
Minimaal drie peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen of waarvan de achteringang 
van hun perceel grenst aan de aangevraagde straat waarvoor de aanvraag geldt, moeten zich als 
‘speelstraatverantwoordelijke’ vrijwillig engageren voor de organisatie ervan.   
 
De speelstraatverantwoordelijken plaatsen de hekken, houden toezicht tijdens de speelstraaturen 
en zijn contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten.  
Zij stellen de overige bewoners van de ganse straat, ook indien er slechts een beperkt gedeelte 
ingericht wordt als speelstraat, op de hoogte van de organisatie van de speelstraat. Dit omvat 
communicatie omtrent data, uren, wat wel en niet mag, e.d.m.. 
 
8. Minstens 75 % van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat.  
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 75 % van de bewoners akkoord gaat.  
Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer dat in de 
straat aanwezig is, heeft hierbij één stem. Voor appartementsgebouwen heeft iedere brievenbus 
één stem.  
 
Indien de aangevraagde speelstraat slechts een deel van een straat omvat, dienen vooralsnog alle 
bewoners van de straat bevraagd te worden. Dit om nadien eventuele misverstanden of praktische 
problemen te voorkomen met bewoners die niet op de hoogte zouden zijn.   
 
De gemeente keurt in dit geval een bepaalde zone van een straat goed om in te richten als 
speelstraat. Die zone moet dan strikt afgebakend worden en mag niet vergroot of verkleind worden. 
 
Bewoners van het gedeelte van de straat, die niet in de afgebakende speelzone wonen, maar dit wel 
dienen te doorkruisen om aan hun eigendom te geraken, dienen zich aan dezelfde voorwaarden te 
houden zoals bepaald in artikel 1.  
  
De bewonersenquête is standaard één jaar geldig.  
 
9. Verplaatsen van hekken bij doortocht.  
De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien 
terug op de voorziene plaats. 
 
 

§2. Procedure  
 
1. Aanvraag  
Bewoners vragen de inrichting van een speelstraat aan via het online aanvraagformulier op de 
website van de gemeente Lubbeek. Dit aanvraagformulier omvat tevens een schriftelijke verklaring 
van minimum drie personen dat zij de taak van peter of meter op zich nemen. 
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Minstens twee van de drie speelstraatverantwoordelijken wonen op een ander adres.   
 
Het indienen van de aanvraag gaat gepaard met de indiening van een bewonersenquête.  
 
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 gemeentehuis van 
Lubbeek, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek.  
 
De aanvraag en de bewonersenquête  voor de inrichting van een speelstraat moeten het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Lubbeek minstens drie maanden voor de organisatie 
ervan bereiken.  
 
2. Bewonersenquête  
De aanvraag dient aangevuld te worden met een schriftelijke akkoordverklaring van de bewoners. 
Zie Artikel 4, §1 punt 8.   
 
3. Onderzoek  
- De lokale politie onderzoekt alle aanvragen en geeft een verkeerstechnisch advies.  
- Na dit advies bepaalt de gemeentelijke dienst of aan de andere opgelegde organisatorische  
voorwaarden voldaan is. 
- Het aanvraagdossier, gepaard gaande met de nodige interne documenten, wordt overgemaakt aan 
het college van burgemeester en schepenen dat op basis van de resultaten van het onderzoek 
bepaald of de aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt.  
- De aanvragers die (niet) voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk (of via e-mail) op 
de hoogte gebracht. 
 
4. Afspraken 
De speelstraatverantwoordelijken verklaren zich, na goedkeuring van de aanvraag door het college 
van burgemeester en schepenen, akkoord om de in dit reglement opgelegde regels op te nemen en 
laten na te leven door de bewoners van de als speelstraat ingerichte straat.  
 
 

§3. Signalisatie  
De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden en dit  
telkens tijdens dezelfde uren.  
 
Aan het begin en het einde van de speelstraat dienen voldoende hekken (minstens 2) geplaatst te 
worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.  
 
Op de hekken wordt een bord C3, zoals bepaald door de Belgische verkeerswetgeving, en onderbord 
“speelstraat” vast bevestigd.  
 
De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.  
 
De wegbeheerder, zijnde gemeente Lubbeek, levert de hekken onder zijn toezicht en 
verantwoordelijkheid.  
 
Er worden enkel hekken voorzien ter afsluiting van de straat. Er worden door de wegbeheerder geen 
extra afsluitingen voorzien om privé-eigendommen af te sluiten.  
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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. Aansprakelijkheid  
De gemeente Lubbeek laat de hekken plaatsen en is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en 
signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.  
 
De gemeente Lubbeek 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.  
 
De speelstraatverantwoordelijken houden evenwel toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn de 
contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten. Hun naam, telefoonnummer en overige 
contactgegevens wordt duidelijk zichtbaar aan de hekken bevestigd. 
 
Speelstraatverantwoordelijken zijn door de gemeente verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid 
en lichamelijke ongevallen. 
 
 

Artikel 5. Sancties  
Indien bewoners bepalingen van dit reglement niet naleven, kan de beslissing tot het inrichten van 
de speelstraat steeds ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de 
speelstraatverantwoordelijken hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken 
bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de rest van het kalenderjaar.  
 
 

Artikel 6. Non-discriminatieclausule  
De aanvrager verbindt er zich toe:  
 
a. 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.  
b. toegankelijk te zijn voor iedereen.  
c. elk discriminerend gedrag te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.  
d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven.  
e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te 
brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van 
het toepasselijke reglement/de overeenkomst.  
 
 

Artikel 8. Opheffingsbepalingen  
Het reglement speelstraten, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2009, wordt 
opgeheven.  
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Artikel 9. Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021. 
  

Artikel 10.  
Het reglement wordt bekend gemaakt conform artikel 285, 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur. 
 
 
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad: 
De Algemeen directeur,        De Voorzitter, 
Klaas Gutschoven          Hugo Simoens 
 

Voor éénsluidend afschrift, 
Lubbeek, 1 april 2021 

 
De Algemeen directeur,        De Voorzitter, 
 
 
 
 
Klaas Gutschoven         Hugo Simoens 
 


