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Wat is een speelstraat? 
 
In een speelstraat wordt de openbare weg voorbehouden om te spelen, te hinkelen, 
badmintonnen, straatvoetbal, skaten, … en dit over de hele breedte. Naast spelende 
kinderen zijn alleen de fietsers en bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen 
(of er een garage hebben) er toegelaten. Ze mogen bovendien enkel stapvoets rijden en 
fietsers moeten zo nodig afstappen. De spelende voetganger mag dus niet gehinderd, laat 
staan in gevaar gebracht worden. Een speelstraat is niet altijd een speelstraat: de dagen en 
vaste uren worden in overleg met de bewoners bepaald. Het begrip ‘speelstraat’ komt uit de 
wegcode en heeft dus een juridisch kader.1  
 
 
De belangrijkste regels 
 
Voorwaarden om als speelstraat in aanmerking te komen 
 
•  de maximumsnelheid is 50 kilometer per uur 
•  gelegen zijn in een wijk of buurt met een woonkarakter 
•  geen belangrijk doorgaand verkeer kennen 
•  geen doorgaand openbaar vervoer aanwezig 
 
Gevolgen van de inrichting als speelstraat 
 
•  de hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen 
•  spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers 
•  parkeren is toegestaan 
•  toegelaten verkeer zijn bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen 
of er een garage hebben, de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het 
rechtvaardigt en fietsers. 
• bestuurders laten doorgang vrij voor de spelende voetgangers. Ze rijden stapvoets, 
verlenen voorrang en stoppen indien nodig. Ze mogen spelende voetgangers nooit in gevaar 
brengen of hinderen, en zijn dubbel voorzichtig ten aanzien van kinderen. 
 
Gemeentelijk reglement speelstraten 
 
Naast bovengenoemde wettelijke voorwaarden bestaat er ook een gemeentelijk reglement 
speelstraten. Het zit bij de bijlagen achteraan in deze map. 
 
Van aanvraag tot goedkeuring 
 
Stap 1: aanvraag en bewonersenquête 
 
Een speelstraat is een bewonersinitiatief. Bewoners vragen zelf om van hun straat een 
speelstraat te maken. Daarom worden enkel aanvragen behandeld van bewoners uit de 
betrokken straat. Een aanvraag gaat bovendien uit van minstens drie bewoners van een 
straat of wijk, die optreden als peter en/of meter van de speelstraat. De aanvraag moet voor 
1 mei worden ingediend bij de gemeentelijke jeugddienst, en dit op het aanvraagformulier 
dat bij de bijlagen zit. 
 

 
1 De wettelijke bepalingen staan in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het  KB van 
1 december 1975).  
 



Bij de aanvraag dient ook een bewonersenquête te worden gevoegd. Hiervoor bezorgen de 
de peters en/of meters een infobrief aan alle bewoners, en vragen hen om deze te 
ondertekenen voor akkoord of niet akkoord. De bewonersenquête dient door zoveel  mogelijk 
bewoners ingevuld te worden. Bij afwezigheid zal u een tweede keer moeten aanbellen.  
Minstens tweederde van de bewoners of gezinnen van de straat dient akkoord te gaan met 
de inrichting van de speelstraat. Hierbij telt elk huisnummer van de straat als één stem. Maar 
hoe meer bewoners zich akkoord verklaren, hoe beter de speelstraat zal werken! Graag 
hebben we zoveel mogelijk ja-stemmers! Zesenzestig procent is voldoende, maar meer is 
beter.  
 
Stap 2: verkeerstechnisch advies 
 
De Lokale Politie wordt om een verkeerstechnisch advies verzocht. Is het advies gunstig, 
dan kan de aanvraagprocedure voortgezet worden.  
 
Stap 3: goedkeuring speelstraten 
 
De aanvraag wordt, samen met het advies van de politie en de bewonersenquête, ter 
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het besluit van 
het schepencollege wordt meegedeeld aan de aanvragers voor 15 juni. 
 
Stap 4: overleg met peters en meters 
 
In juni worden alle peters en meters gecontacteerd om de praktische zaken en 
aandachtspunten te bespreken. 
 
 
De rol van meters en/of peters 
 
1. Dagelijks plaatsen en weghalen van de afsluithekken 
 
•  Hekken plaatsen in sluisopstelling waardoor voertuigen slechts tegen zeer lage snelheid 
kunnen passeren. 
•  De hekken zijn zichtbaar vanuit de aanpalende straten. U kan ze het best aan het begin en 
het einde van de straat of een aantal meter in de straat plaatsen, zodat autobestuurders tijdig 
kunnen stoppen als ze de straat inrijden. 
•  Na afloop van de speeluren de hekken aan de kant plaatsen zodat ze het verkeer niet 
hinderen en de kans op omvervallen of -waaien miniem is. 
 
2. Toezicht houden en zorgen voor goed verloop 
 
De meters en peters houden een oogje in het zeil, maar staan niet in voor de opvang van 
kinderen uit de straat. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. 
Speelstraten zijn geen extra kinderopvang. 
 
3. Contactpersoon van de speelstraat 
 
Het stadsbestuur zorgt voor de administratieve en organisatorische kant van de speelstraten. 
De meters en/of peters zijn dan weer de spilfiguren in de speelstraat zelf: Het contact tussen 
de gemeente en de speelstraatbewoners verloopt immers altijd via hen. Toch vragen we ook 
van de andere bewoners een engagement, enkel zij kunnen een succes maken van hun 
eigen speelstraat. 
 
4. Evaluatie 
 
Om de speelstraten de volgende jaren alle kansen te geven, vragen we aan de meters en/of 
peters, maar ook aan de andere bewoners om allerlei informatie over hun speelstraat te 



verzamelen. Ervaringen, positieve zaken, klachten, problemen enz., allemaal kunnen ze 
gebruikt worden voor een goede evaluatie.  
Speelstraattips 
 
•  Maak de speelstraat bekend. Buurtbewoners en kinderen kan u op voorhand informeren 
via een brief of een poster aan het raam. Informeer niet enkel de bewoners van de 
speelstraat, maar ook die van de omliggende straten. Bij de gemeente kan u terecht voor 
drukwerk. 
 
•  Als bewoner van de speelstraat houdt u er best rekening mee dat ook kinderen uit 
nabijgelegen straten willen komen spelen. 
 
•  U kan de speelstraat officieel en feestelijk openen en bewoners en kinderen daarbij 
uitnodigen. Of het kan een goede gelegenheid zijn om met de wijk- of straatbewoners eens 
een activiteit te organiseren. 
 
•  Hoewel automobilisten die in een speelstraat wonen of er een garage hebben er ook 
tijdens de speelstraaturen mogen parkeren, raden wij iedereen aan om op die momenten 
toch elders te parkeren, of om op zijn minst een deel van de straat autovrij te houden. Zo 
blijft de straat met spelende kinderen overzichtelijk en wordt discussie bij mogelijke schade 
aan geparkeerde auto’s uitgesloten. 
 
•  In een speelstraat kunnen kinderen veilig op straat spelen. Na de speelstraaturen is de 
straat echter weer een openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist. Het is 
belangrijk de kinderen daar attent op te maken, bijvoorbeeld door de speelstraaturen samen 
met de kinderen ‘officieel’ te beëindigen. Ouders spelen hier een cruciale rol in.  
 
•   Bij zeer slecht weer kan door de meters en peters beslist worden de hekken niet op straat 
te plaatsen. Het is dan echter geen speelstraat.  
 
•  Het is goed om op voorhand stil te staan bij een aantal mogelijke organisatorische 
problemen, zoals: 

- Wat doen we met voetballen? 
- Hoe organiseren we het toezicht? Wie wanneer? 
- Wat doen we met geparkeerde auto’s? 
- Hoe houden we rekening met bewoners die tegenstander zijn van de speelstraat? 
- Hoe betrekken we alle bewoners in de speelstraat? 
- Hoe organiseren we het speelmateriaal (als goede huisvader)? 
- Wie zet wanneer de hekken op straat en wie zet ze terug aan de kant? 
- Hoe informeren we aanpalende straten en parkerende autobestuurders die niet in de 

straat wonen? 
 

Het is belangrijk dat de meters en/of peters hier samen met de bewoners concrete afspraken 
over maken. 
 
 
Info en aanvragen 
 
Jeugddienst 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 
03 340 19 78 
Vlieg@hoogstraten.be  
 


