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Jeugd - Tijdelijke verkeersverordening n.a.v. de inrichting van speelstraat in de
Hazelaarlei: Vaststelling
Het college,
In besloten zitting vergaderd.
Samenvatting
De bewoners van de Hazelaarlei dienden een aanvraag in tot het tijdelijk inrichten van hun
straat als speelstraat.
Voorgeschiedenis
 28/04/2010: Besluit van de gemeenteraad houdende vaststelling van het reglement
voor speelstraten
 10/03/2020: Aanvraagformulier speelstraten van de peters en meters van de
Hazelaarlei.
 06/04/2020: Advies van de politie.
Feiten en context
 Een speelstraat is een gemeentelijke straat die voor een bepaalde periode en altijd
tijdens dezelfde uren verkeersvrij wordt gemaakt zodat er kan worden gespeeld. Niet









alle straten komen hiervoor in aanmerking en er zijn een aantal wettelijke
voorwaarden aan gekoppeld.
De speelstraat kan worden ingericht voor maximaal twee weken tijdens de
zomervakantie, tussen 09 u. en 19 u. Ofwel twee weken aaneensluitend ofwel in
afzonderlijke weken.
De speelstraat wordt afgesloten met een hek, waarop het verkeersbord C3 (=
verboden te rijden) en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’ wordt
bevestigd.
Peters/meters zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de hekken op de
toegekende uren en dagen. Ze houden tevens toezicht op de straat en zijn het eerste
aanspreekpunt voor de buurt en de gemeente.
De ouders blijven verantwoordelijk voor de (spelende) kinderen op straat.
In de speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het
spelen, in hoofdzaak door de kinderen. De personen die spelen worden gelijkgesteld
met voetgangers.
De toegang voor motorvoertuigen is onderworpen aan strikte voorwaarden.
Tijdens de uren dat de openbare weg een speelstraat is mag er spelinfrastructuur
(skateramp, voetbaldoel, kegels, springkasteel, …) worden geplaatst, mits de
doorgang van toegelaten bestuurder en prioritaire voertuigen niet wordt gehinderd.

Advies
Op 06/04/2020 verleende Roggemans Paul, hoofdinspecteur PZ Bodukap, positief advies.
Juridische grond
 Het Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode),
inzonderheid art. 2.36 en artikel 22 septies.
 Het Ministerieel Besluit van 11/11/1976 houdende de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Het reglement voor speelstraten, door de gemeenteraad vastgesteld op 28/04/2010.
 Het Decreet over het lokaal bestuur.
Argumentatie
 De straat voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
speelstraat
 In de straat is er een snelheidsbeperking van 50 km/u van kracht
 De straat ligt in een omgeving met een overheersend woonkarakter, zonder
doorgaand verkeer of doorgaand vervoer
 De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang
 Er worden geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd
 Peters/meters die in de aangevraagde straat wonen hebben zich geëngageerd voor de
organisatie van de speelstraat
 2/3 van de bewoners (één stem per brievenbus) van de straat gaat akkoord.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:
Artikel 1 - Richt de Hazelaarlei van 17/08/2020 tot en met 30/08/2020, telkens van 10 u. tot
18 u., in als speelstraat, op voorwaarde dat de specifieke corona-maatregelen dit op dat
moment toelaten.
Artikel 2 - Brengt de bewoners van de desbetreffende straat schriftelijk op de hoogte van dit
besluit.

