Speelstraten Schoten – Richtlijnen:
1. Wat is een speelstraat?
 Een straat die tijdens een bepaalde periode van de vakantiemaanden juli en augustus wordt afgesloten
voor het reguliere gemotoriseerde verkeer.
 Een speelstraatpeter en/of -meter wordt aangeduid als contactpersoon en bezieler van dit initiatief. Deze
persoon staat in voor het plaatsen van de nodige aanduidingmaterialen en de contacten met
gemeentebestuur en politie.
 Indien gewenst kan men een speelstraat organiseren op gedeeltelijke periodes van de eerder aangeduide
termijn (bvb. enkel op woensdag, enkel in juli, enkel in augustus, …).
 Een speelstraat hoeft niet noodzakelijk de volledige lengte van de straat te omvatten; ze kan ook
ingericht worden van kruispunt tot kruispunt.

2. Welke straat kan speelstraat worden?
 Een straat met een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur.
 De straat heeft een overheersende woonfunctie.
 De inrichting van speelstraten is uitgesloten op gewestwegen, wegen met belangrijk doorgaand verkeer,
wegen met openbaar vervoer of wegen met een aanzienbare economische activiteit.
 De speelstraatpeter en/of -meter zorgt voor de nodige communicatie met de straatbewoners omtrent dit
initiatief.
 De straatbewoners vormen het draagvlak van de organisatie tot speelstraat. Dit wordt betekend in het
petitieformulier.
 De aanvraag wordt gescreend door de werkgroep speelstraten bestaande uit de verkeersconsulent(e),
politie, brandweer en jeugddienst.
 Het College van burgemeester en schepenen neemt de eindbeslissing, na advies van hierboven vermelde
diensten.

3. Welke voertuigen hebben toegang tijdens de speelstraten?
 Alle voertuigen van personen die in de speelstraat wonen en/of die over een garage beschikken die in de
speelstraat gelegen is.
 De bestuurders moeten stapvoets rijden en de doorgang voor personen die spelen vrij laten, hen voorrang
verlenen en er zo nodig voor stoppen. Ze mogen voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet
hinderen. Ten aanzien van kinderen moeten ze dubbel voorzichtig zijn.
 Er wordt van de bewoners verwacht dat ze hun voertuigen niet in de speelstraat parkeren (het is evenwel
niet verboden).
 Prioritaire voertuigen met opdracht in de straat of welke de speelstraat dienen te gebruiken als doorgang
(politie, brandweer, ziekenwagen, …). BELANGRIJK: de speelstraat moet steeds obstakelvrij gehouden
worden!!!
 Gebruikers van een fiets, skateboard, rollerskates en/of step zijn toegelaten. Ook zij dienen hun materiaal
zodanig te gebruiken dat zij anderen niet hinderen en geen schade kunnen aanbrengen aan eender welk
materiaal.

4. Spel- en speelmateriaal.
 Tijdens de speelstraatmomenten mogen er speeltuigen geplaatst worden, mits de doorgang van de
toegelaten voertuigen vrij blijft (= 3 meter obstakelvrije ruimte).
 In verband met balspelen: er mag enkel met zachte ballen gespeeld worden.
 Er mogen geen toestellen, vreemd aan speeltuigen, op de straat geplaatst worden.
 Het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen is van toepassing. Dit betekent
dat enkel toestellen, gekeurd op veiligheid voor publiek gebruik, mogen geplaatst worden. In sommige
gevallen, bvb. bij een springkasteel, moet er steeds een volwassen verantwoordelijke bij staan.

5. Specifieke kenmerken.
 Aan de organisatoren (speelstraatpeters en – meters) worden volgende materialen ter beschikking
gesteld: nadarhekken, speelstraatbord, specifiek verkeersbord, uuraanduiding.
 Deze materialen worden steeds geplaatst bij aanvang van de speelstraat en verwijderd bij afloop van de
speelstraat. Bij niet-speelstraatmomenten worden deze materialen bewaard op een veilige locatie.
 De nadarhekken moeten de straat voldoende afsluiten, zonder doorgang van de toegelaten voertuigen te
beletten.
 De hekken worden geplaatst onder toezicht en verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.
 De ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden om te spelen.
 Personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Artikel 42 van de Wegcode betreffende het
gebruik van trottoirs, oversteekgedrag, ... is niet van toepassing.

6. Algemene richtlijnen.
 Het is de bedoeling middels de organisatie van speelstraten de kinderen en jongeren de kans te geven,
tijdens vastgestelde momenten, de straat als speelruimte te benutten.
 Het leggen van sociale contacten is hierbij een essentieel onderdeel en een doelstelling op zich.
 Gezond overleg en duidelijke communicatie zijn noodzakelijke middelen om de speelstraten optimaal te
organiseren.
 In geval van schade aan derden kan de gemeente Schoten niet verantwoordelijk gesteld worden. Alle
personen blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf en/of hun kinderen aan
derden.
 Het inrichten van speelstraten ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen (zie art. 1384 van het
Burgerlijk Wetboek).
 Bij mogelijke ongelukken of schadegevallen zal de persoonlijke verzekeringspolis van toepassing zijn.

7. Procedure.
 Vraag de nodige documenten op bij de jeugddienst, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten, 03 685 19 18,
jeugddienst@schoten.be .
 Je kan deze handleiding en de nodige petitieformulieren steeds van de website www.schoten.be plukken.
 Motiveer en formuleer kort de praktische zaken voor organisatie van een speelstraat: periode, dagen, van
kruispunt tot kruispunt, gegevens van speelstraatpeter en/of –meter.
 Uiterlijk 12 mei 2019 dienen deze motivatie en de petitieformulieren op de jeugddienst ingediend te
worden. Enkele weken later bekomt de speelstraatpeter en/of –meter een resultaat van de screening en
een uitnodiging voor een praktische vergadering.

8. Contactpersonen.
Dienst Vrije Tijd: Joost De Bondt – Sint-Cordulastraat 10 – 03 685 19 18.
Verkeersconsulent: Erika Baluwé – Verbertstraat 3 – 03 680 09 08.
Lokale Politie: Karen Wauters – Gasketelplein 10 - 03 680 12 70.

