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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; de heer Pierre Van de Velde; mevrouw
Marijke De Vis; mevrouw Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw
Els Van Buggenhout; mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van
Driessche; de heer Roland Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw
Evelien Beeckman; de heer Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de
heer Bert De Wel; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Niet elk kind heeft een speelplein of een plaats om veilig te spelen en te fietsen in de buurt. Steeds
meer auto's nemen de plaats van kinderen in en maken de straat onveiliger. Om hierop een antwoord
te formuleren, biedt de gemeente Opwijk zijn inwoners de kans om speelstraten in te richten. Op deze
manier wil het gemeentebestuur kinderen en jongeren de ruimte geven om zich te bewegen door de
straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw te maken zodat er meer plaats is voor spel en
ontspanning.
Het initiatief tot inrichten van een speelstraat ligt bij de bewoners van de betrokken straat, die hiertoe
een aanvraag kunnen indienen bij de jeugddienst. De verzamelde aanvragen worden voorgelegd aan
het college van burgemeester en schepenen die hun toestemming hieromtrent dienen te verlenen. De
aanvragers van de betrokken straat ontvangen voor 23 juni een melding of hun straat is aangenomen
als speelstraat.
Argumentatie
Om de nodige tijd te voorzien om deze aanvragen goed op te volgen en behandelen, stelt de
jeugddienst voor de jaarlijkse uiterste aanvraagdatum voor de inwoners te wijzigen van 12 juni naar
31 mei.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere
wettelijke en decretale bepalingen
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist, in het kader van een goede opvolging en behandeling van de aanvragen tot
inrichting speelstraat, de aanvraagdatum voor inwoners in het reglement inrichting speelstraat Opwijk
te wijzigen van 12 juni naar 31 mei.
Het nieuwe reglement gaat in voege vanaf heden.

Bijlagen
1. Reglement aanvragen speelstraat.docx
2. Reglement aanvragen speelstraat nieuw.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Reglement inrichting Speelstraat Opwijk
Artikel 1:
Aanvragen gebeuren enkel door middel van het voorgeschreven formulier, jaarlijks voor 31
mei in te dienen, gericht aan de jeugddienst, t.a.v. het College van Burgemeester en
Schepenen, Ringlaan 20 - 1745 Opwijk.
Artikel 2:
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de
toegangen een hek wordt geplaatst met een verkeersbord C3 (verboden te rijden) voorzien
van een onderbord met de vermelding speelstraat en de uren.
Artikel 3:
Voorwaarden waaraan een straat moet voldoen:
 In de straat geldt een maximumsnelheid van 50km/u.
 De straat ligt in een wijk/buurt met overheersend een woonfunctie
 De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer
 Er is geen doorgaand openbaar vervoer doorheen de straat
 2/3 van de huisnummers (huisgezinnen op 1 adres tellen als 1 akkoord) is het eens
met de inrichting van de speelstraat
Artikel 4:
De speelstraat moet toegankelijk blijven voor voetgangers, fietsers, bewoners, gebruikers
van een garage in de straat en prioritaire voertuigen. Bestuurders moeten echter wel
stapvoets rijden en mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen.
Artikel 5:
Je kunt een speelstraat enkel aanvragen gedurende de maanden juli en augustus en dit voor
een periode van twee maanden.
Artikel 6:
Het aanvang- en sluitingsuur van een speelstraat loopt van 09.00u tot en met 21.00u. Tijdens
deze periode is doorgaand verkeer verboden en is er enkel doorgang voor
veiligheidsdiensten en bepaald verkeer voor de bewoners mogelijk conform art. 22 secties 1
en 2 van het K.B. van 1/12/1975.
Artikel 7:
Elke aanvraag dient een degelijke motivatie te bevatten voor de inrichting van een
speelstraat. Elke speelstraat heeft minstens drie peters en/of meters. Zij staan in voor het
plaatsen en weghalen van de hekkens.
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Artikel 8:
De peters en/of meters staan elke dag in voor het tijdig plaatsen en wegnemen van de
signalisatie. Zij zijn tevens het aanspreekpunt naar de politie en gemeentelijke overheid toe.
Er moet aan de jeugddienst een overzicht worden bezorgd over welke peter of meter in
welke periode van de vakantie verantwoordelijk is.
Artikel 9:
Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking. De dossiers worden
voorgelegd aan de politie en het College van Burgemeester en Schepenen. Zij bepalen finaal
in welke straten er een speelstraat wordt ingericht.
Artikel 10:
Elke aanvrager ontvangt voor 23 juni een schrijven met de melding of hun straat is
aangenomen als speelstraat.
Artikel 11:
Ieder jaar moet er een nieuwe aanvraag voor een speelstraat worden ingediend.
Verkeerswetgeving:
Weinig mensen kennen de wetgeving omtrent de inrichting van speelstraten. Daarom
verwijzen we hierbij naar artikel 22 secties 1 en 2 van het K.B. (1/12/1975) dat zegt:
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 de straat
is gelegen, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun
opdracht het rechtvaardigt, alsook fietsers hebben toegang tot de speelstraat.
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 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.
Artikel 12:
Dit reglement gaat in voege vanaf 26/02/2019.
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Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
Patrick De Smedt

Speelstraten - Wijziging reglement inrichting speelstraat Opwijk

5/5

