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REGLEMENT INRICHTING SPEELSTRATEN 
 

 

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel I - Definitie 

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens vooraf bepaalde uren over de hele 
breedte van de weg wordt voorbehouden voor het spelen. Naast de spelende kinderen en jongeren 
hebben alleen fietsers en auto’s van bewoners, bezoekers, garagehouders en prioritaire voertuigen 
toegang tot de straat. Voertuigen die toch een recht op doorgang hebben, moeten zich stapvoets 
verplaatsen, moeten voorrang verlenen aan spelende kinderen en zo nodig stoppen. 

 
Een speelstraat wordt afgebakend met nadars, die voorzien zijn van een verbodsbord C3 en een 
onderbord met vermelding ‘speelstraat’, die de toegang tot de straat zo goed mogelijk afsluiten. 
Binnen deze afsluiting mag er speelinfrastructuur worden geplaatst, mits de doorgang van toegelaten 
bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt (cfr. Ministerieel besluit van 11.10.1976 
artikel 9.2 bis). Dergelijke speelelementen moeten ’s avonds na de speeluren gemakkelijk weg te 
bergen zijn. Het Koninklijk besluit betreffende tijdelijke speelterreinen is in dat geval van toepassing, 
wat een bijkomende administratieve afhandeling noodzakelijk maakt. 

 
Artikel II – Wettelijke selectiecriteria 

 
Een straat kan speelstraat worden als de straat cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 
• De straat ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter, 
• De straat heeft een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur, 
• De straat heeft geen hoge frequentie aan doorgaand verkeer, 
• De straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn). 

 
Artikel III – Stedelijke selectiecriteria 

Naast de wettelijke selectiecriteria houdt het bestuur voor de toekenning van een speelstraat ook 
rekening met de volgende overwegingen: 

 
• Het kan niet de bedoeling zijn om met verschillende aanvragen aansluitende speelstraten te 

creëren. Een omgeving moet steeds minimaal bereikbaar blijven. Er moeten op elk moment 
mogelijkheden zijn voor een vlotte circulatie van het verkeer rondom de speelstraat. Een 
concrete beoordeling op basis van alle aanvragen zal daarbij desgevallend noodzakelijk zijn, 
waarbij het algemeen belang als parameter voorop staat. 

• De mogelijkheid bestaat dat er slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht wordt. Dit 
wordt bijvoorbeeld toegepast als het gaat om lange straten of in straten met veel kruispunten. 
De aanvrager kan hier in zijn aanvraag zelf een voorstel toe doen, maar het bestuur kan op 
basis van het algemeen belang ook een beslissing daartoe nemen. 

• Wanneer een speelstraat aangevraagd wordt voor een straat die in de nabije omgeving ligt van 
een goed ingericht speelterrein, mag het bestuur daar rekening mee houden bij de beoordeling 
van de toekenning. 

• Van de kinderen die in de in te richten speelstraat wonen, moet minstens 50% kinderen tussen 
de 0 en 18 jaar oud zijn. 
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Artikel IV – Wetgeving speelterreinen 
 

Als een straat wordt afgesloten en er speeltoestellen worden geplaatst, dan gaat het om een tijdelijk 
speelterrein en is bijgevolg het Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen van 
toepassing. Er is in zo’n geval een afzonderlijke administratieve afhandeling noodzakelijk, die 
losstaat van dit reglement. 

 
Artikel V – Toegelaten periodes 

 
Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de zomermaanden juli en augustus, met een 
vaste speeltijd van 10 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds. 

 
Een speelstraat kan aangevraagd worden voor één van volgende periodes: 

 
• van 1 juli tem 15 juli, 
• van 15 juli tem 31 juli, 
• van 1 juli tem 31 juli, 
• Van 1 augustus tem 15 augustus, 
• Van 15 augustus tem 31 augustus, 
• Van 1 augustus tem 31 augustus, 
• Van 1 juli tem 31 augustus. 

 
Artikel VI – Aansprakelijk- en verantwoordelijkheid 

 
De stad voorziet de signalisatie en is daarvoor aansprakelijk. De bewoners van de speelstraat 
verbinden zich ertoe om de stad onverwijld in kennis te stellen per e-mail via 
“mobiliteitsvergunningen@halle.be” indien de geleverde signalisatie gebreken zou vertonen of niet 
meer naar behoren zou functioneren. 

 
De bewoners zijn aansprakelijk bij eventuele toegebrachte schade door henzelf of door hun kinderen 
aan de signalisatie en/of derden. 

 
Het inrichten van een speelstraat ontslaat de ouders uiteraard niet van het toezicht en de 
verantwoordelijkheid over hun (spelende) kinderen. 

 
Artikel VII – Stopzetting van de speelstraat 

 
Wanneer zou blijken dat de bewoners bepaalde bepalingen van dit reglement niet naleven, dan kan 
de toelating tot het inrichten van de speelstraat op elk moment en met onmiddellijke ingang worden 
ingetrokken via een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
 

HOOFDSTUK I: AANVRAAGPROCEDURE 
 

Artikel VIII – Aanvraagformulier en bewonersenquête 

De bewoners doen de aanvraag zelf. De aanvraag moet telkens voor 24 mei van het jaar waarvoor 
de speelstraat wordt aangevraagd, gebeuren. 

 
De aanvraag gebeurt digitaal. Dit kan ofwel met behulp van het aanvraagformulier op de website 
www.halle.be. De aanvraagformulieren kunnen eveneens worden opgehaald aan het loket van de 
dienst Evenementen & Lokale Economie, cel Mobiliteitsvergunningen op het 2e verdiep van het 
stadhuis (Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle), open van maandag tot vrijdag van 9 uur tem 12 uur 
(namiddag enkel op afspraak), waarna ze per e-mail (mobiliteitsvergunningen@halle.be) aan de 
betrokken dienst kunnen worden bezorgd 

 
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 50% van de bewoners daarmee akkoord 
gaat. De goedkeuring van dit aantal mensen wordt aangetoond aan de hand van een 
bewonersenquête. Het formulier voor deze bewonersenquête is ook te vinden op de website van de 
stad. Elk huis- en busnummer dat in de straat aanwezig is heeft hierbij één geldende stem. 

mailto:mobiliteitsvergunningen@halle.be
http://www.halle.be/
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De bewonersenquête moet bij de aanvraag gevoegd worden opdat de aanvraag geldig zou zijn. Ook 
de verklaring van de meters/peters van de speelstraat, zoals bepaald in artikel IX, is nodig opdat de 
aanvraag geldig zou zijn en kan worden behandeld. 

 
Nadien wordt het dossier onderzocht door de dienst Evenementen & Lokale Economie, cel 
Mobiliteitsvergunningen. 

 
Cel Mobiliteitsvergunningen formuleert een advies voor het college van burgemeester en schepenen, 
die de aanvraag al dan niet goedkeurt, rekening houdend met de hoger geformuleerde criteria. 

 
 

Artikel IX – Verantwoordelijke meter of peter 
 

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 2 meters/peters zich engageren voor de 
organisatie ervan. 

 
De meters/peters: 

 
• staan in voor het plaatsen en weghalen van de specifiek voorziene nadarhekken, 
• houden enigszins toezicht in de speelstraat tijdens de speelstraaturen, 
• fungeren als aanspreekpunt voor de stad en - niet onbelangrijk – voor de bewoners, 
• zijn gedurende de duur van de inrichting van de speelstraat telefonisch bereikbaar. 

 
De meters/peters moeten met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op het 
aanvraagformulier vermeld worden. 

 
Wanneer er gedurende lange tijd niemand op straat speelt of wanneer het weer erg slecht is, 
kunnende meters/peters beslissen om de straat die dag niet af te sluiten als speelstraat. 

 
Artikel X – Contactgegevens bevoegde dienst 

Dienst Evenementen & Lokale Economie 
Cel Mobiliteitsvergunningen 
Oudstrijdersplein18 
1500 Halle 

Contactpersoon: 

Melissa Vandenborre 
T: 02 365 97 89 
M: mobiliteitsvergunningen@halle.be 

mailto:mobiliteitsvergunningen@halle.be
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