SPEELSTRATEN
Om een speelstraat te kunnen inrichten dien je een beperkte procedure te doorlopen en
rekening te houden met een aantal essentiële voorwaarden.
Procedure
•

Stap 1 : het invullen van het online aanvraagformulier.

•

Stap 2 : bevraging van de buurtbewoners omtrent de goedkeuring voor het
inrichten van een speelstraat (eventueel uitbreiden naar de aanpalende straten
indien deze hiervan ook hinder kunnen ondervinden). Hiervoor kan je gebruik
maken van de voorgedrukte bewonersenquête. De meerderheid van de
bewoners dient akkoord te gaan. Elk huisnummer uit de betrokken straat,
telt hierbij als één stem. Bij speelstraten die eerder dat jaar al een
bewonersenquête hebben afgenomen, kan gewerkt worden met een
bewonersbrief. Wie bezwaren heeft tegen het inrichten van een speelstraat,
moet dit dan melden binnen een periode van 14 dagen.

•

Stap 3 : Op basis van het ingediende aanvraagformulier en de bijhorende
bewonersenquête en/of bezwaarschriften wordt de speelstraat ter goedkeuring
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Speelstraten die
doorgaan in de paasvakantie dienen minstens 20 werkdagen vooraf een aanvraag
in. Speelstraten die doorgaan in de maand juli dienen hun aanvraag in voor 1 juni.
Speelstraten die doorgaan in de maand augustus dienen hun aanvraag in voor 15
juni. Laattijdige aanvragen worden niet meer aanvaard.

•

Stap 4 : Bevestiging van de goedkeuring van de speelstraat door een officiële
brief waarin de periode van de speelstraat, de contactgegevens van de peters en
meters en eventuele bijkomende voorwaarden zijn vermeld. Deze wordt in
voldoende exemplaren naar de aanvrager opgestuurd zodat deze in de buurt kan
verdeeld worden.

•

Stap 5 : De speelhekken met de vereiste signalisatie en infoborden worden
geleverd door Mechelen Kinderstad (Dienst jeugd). Op deze hekken wordt het
verkeersbord C3 met het onderbord ‘speelstraat’ rechtstreeks bevestigd en met
een infoblad over de speelstraat. Eventueel wordt er (indien aangevraagd) een
Rommy speelkoffer mee geleverd.

•

Stap 6 : De speelstraat kan starten binnen de voorziene periode en mits
toepassing van de vooropgestelde voorwaarden (zie verder).

•

Stap 7 : Bij het beëindigen van de speelstraat worden de speelhekken en de
speelbox door Mechelen Kinderstad (Dienst jeugd) opgehaald.

Voorwaarden
1. Speelstraten kunnen ingericht worden tijdens de paasvakantie en tijdens de
zomervakantie, niet tijdens de andere weekends van het jaar. Je kan een
speelstraat maximaal 14 dagen per vakantiemaand organiseren: één vaste dag per
week(end), 7 of 14 dagen na elkaar of één termijn van 7 of 14 dagen na elkaar in juli
en één in augustus. Het stadsbestuur kan hiervan afwijken door steeds positief in te
spelen op een aanvraag voor het inrichten van een speelstraat, bijvoorbeeld als
speciale ‘bewustwordingsactie’ rond het autogebruik of tijdens bepaalde
(buurt)festiviteiten.
2. De kandidaat speelstraat ligt in een straat met een overheersend woonkarakter
zonder doorgaand verkeer. De snelheid in de straat is beperkt tot maximaal 50 km
per uur, er is geen doorgang van openbaar vervoer, er is geen ziekenhuis
gelegen in de straat en prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang (volgens
geldende wetgeving: KB 1 december 1975, KB 9 oktober 1998 en Ministerieel Besluit
van 11 oktober 1976). Parken, scholen en speeltuinen mogen in de buurt liggen.
Handelszaken en parkings blijven bereikbaar.
Het aantal kruispunten in de straat is beperkt. De lengte van de straat wordt beperkt:
lange straten kunnen enkel voor een bepaald deel afgesloten worden. Er is een
positief verkeerstechnisch advies en er zijn geen wegenwerken in de periode
van de speelstraat.
3. De openbare weg die als speelstraat is ingericht moet tijdelijk afgesloten worden,
telkens tijdens dezelfde uren (in de zomervakantie bijvoorbeeld van maandag tot
en met zondag tussen 13 uur en 20 uur). De speelstraat is liefst telkens open van 13
tot 20 uur. Afwijkingen op de openingsuren zijn mogelijk mits toestemming door het
college van burgemeester en schepenen.
4. Bewoners vragen zelf de speelstraat aan. Er zijn 5 meters / peters (of drie wanneer
het gaat om een korte speelstraatperiode) die de hekken plaatsen en weer
wegnemen, zij houden toezicht op de speelstraat en zijn een aanspreekpunt voor de
stad en de buurtbewoners. Er zal sporadisch toezicht gehouden worden door de
politiediensten (wijkteams).
5. Het plaatsen van de hekken bij regenweer tijdens de speelstraatperiode wordt
afgeraden, vooral daar waar tijdens een langere periode een speelstraat wordt
ingericht.
6. Enkel toegelaten bestuurders mogen de speelstraat binnenrijden. De toegelaten
bestuurders zijn mensen die in de speelstraat wonen of er op bezoek komen of er hun
garage hebben of prioritaire voertuigen met een opdracht in de straat en fietsers.
Bestuurders moeten stapvoets rijden en de spelende kinderen niet in gevaar brengen
of hinderen.
7. Spelende kinderen in een speelstraat worden gelijkgesteld met voetgangers, maar
artikel 42, waarin onder andere het gebruik van voetpaden en oversteekplaatsen
wordt bepaald, is bij speelstraten niet van toepassing.
8. De ganse breedte van de weg is voorbehouden voor het spelen. Tijdens de uren dat
de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur
geplaatst worden. Deze speelinfrastructuur mag de doorgang van toegelaten
bestuurders en toegelaten voertuigen niet hinderen. De speelinfrastructuur valt onder
het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Om een
veilige organisatie van bijvoorbeeld een springkasteel te garanderen worden de
meters en peters geïnformeerd over het nieuwe KB en haar voorwaarden.

9. Om de veiligheid te garanderen, dienen alle straatbewoners zelf de hekken bij in- en
uitrijden van de straat te verplaatsen. Meters en peters zijn een aanspreekpunt voor
de straat, dit wil niet zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op
straat spelen, de ouders zelf blijven verantwoordelijk. De stad Mechelen zal zelf een
verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen’ afsluiten. Let
op : schade toegebracht door ‘onbekenden’ wordt niet terugbetaald door de
verzekering. Iemand die schade toebrengt moet ook zo fair zijn om dit te melden
aan de meters en peters van de speelstraat.
Veel succes met je speelstraat!

