UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 27.03.2008
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Jo TIJTGAT, Carl DE DONDER, Louis HAERINCK en Eddy
BENOIT, schepenen;
Frans DERUYTERE, Patrick VANROBAYS, Wim VERMEULEN, Marc
BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Christine VAN WONTERGHEMVANNESTE, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Regine VANWYNSBERGHEROORYCK, Toon CALLEWAERT, Ingrid DEROUBAIX, Evelien
DEJAEGERE, Luk SCHELFHOUT, Tony COURTENS, Valerie
VANNESTE, Pieter VERHELST, raadsleden;
Sarah VANDENDRIESSCHE, wnd. gemeentesecretaris.
----11. Speelstraten – organisatie – reglement - aanpassing
DE RAAD,
in openbare zitting vergaderd
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2006 betreffende de organisatie van
speelstraten;
Overwegende dat de gemeente de organisatie van speelstraten belangrijk acht en dit wenst
aan te moedigen en dit bijgevolg als actie opgenomen werd in het Jeugdbeleidsplan 2008–
2010;
Overwegende dat, in het huidig reglement, speelstraten enkel in de schoolvakanties
georganiseerd kunnen worden;
Overwegende dat de actie in het Jeugdbeleidsplan gericht is naar de verschillende
feestcomités;
Overwegende dat het opportuun is om de periode waarin speelstraten georganiseerd kunnen
worden uit te breiden;
Gelet op het advies van de jeugdraad van 2 maart 2008 om het reglement in die zin aan te
passen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2008;
Gelet op artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stipuleert dat het tot de
volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke reglementen vast
te stellen;
BESLUIT eenparig:
Art.1. - Een speelstraat is een openbare weg of een gedeelte ervan waar tijdelijk en tijdens
bepaalde uren een hek wordt geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een
onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat en de speeluren’.

In de speelstraat is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor het
spelen. De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Dit betekent dat de
straat enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en auto’s van bewoners of mensen die
er een garage hebben. De auto’s moeten er stapvoets rijden, voorrang verlenen aan
voetgangers en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten indien nodig afstappen. Tijdens
de uren van de speelstraat mag er niet geparkeerd worden. Een openbare weg of een
gedeelte ervan fungeert enkel als een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren.
Art.2. - Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden op een openbare weg of een
gedeelte ervan waar er:
- een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer is
- een snelheidsbeperking van maximaal 50 km per uur geldt
- geen doorgang van openbaar vervoer is.
Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn.
In speelstraten hebben prioritaire voertuigen steeds doorgang en moeten er voldoende
hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
Openbare wegen of delen ervan waar zich handelzaken en/of publieke parkings bevinden
komen niet in aanmerking. De lengte van de openbare weg waarin de speelstraat wordt
georganiseerd wordt beperkt; lange openbare wegen kunnen enkel voor een bepaald deel
afgesloten worden.
Art.3. - Een speelstraat kan enkel ingericht worden in de periode maart tot november,
gedurende maximaal twee opeenvolgende weken of op 1 vaste dag volgens een bepaalde
periode, telkens tussen 13.00 uur en 18.00 uur of een gedeelte van deze tijdsduur.
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gebruikt mag er
speelinfrastructuur op geplaatst worden derwijze dat de doorgang (minimum 3 meter) voor
prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt. Voertuigen, met uitsluiting van prioritaire
voertuigen, die niet toebehoren aan de bewoners van de als speelstraat ingerichte openbare
weg, moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekkens afgebakende zone.
Art.4. - De aanvraag tot het inrichten van een speelstraat dient gericht te worden aan het
college van burgemeester en schepenen op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.
Een speelstraat kan enkel ingericht worden op voorstel van de bewoners van de openbare
weg of een gedeelte ervan waarlangs een speelstraat zou ingericht worden.
Minstens 75% van deze bewoners moet akkoord gaan met de aanvang. Elk huisnummer
heeft 1 stem. Dit moet aangetoond worden op de daartoe voorgeschreven bewonersenquête
die gevoegd dient te worden bij het aanvraagformulier.
Een aanvraag voor het organiseren van een speelstraat wordt behandeld via een tijdelijk
politiereglement.
Alle aanvragen moeten ten minste 4 weken voor het ingaan van een speelstraat overhandigd
worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Art.5. - In elke speelstraat zijn er minimum 3 vrijwillige buurtbewoners, meters/peters
genoemd, die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en het opbergen van de hekkens. Ze
worden hiertoe gemachtigd door de burgemeester. De meters/peters houden ook toezicht op
het goede verloop van het initiatief en fungeren als aanspreekpunt voor het
gemeentebestuur.
Art.6. - In geval van schade aan derden kunnen noch de gemeente noch de meters/peters
verantwoordelijk gesteld worden.

De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun
kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet met betrekking
tot het toezicht op hun kinderen. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven
kan de toelating tot het inrichten van de speelstraat steeds ingetrokken worden.
Het gemeentebestuur sluit voor de meters/peters
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

De secretaris wnd.
(get).,
Sarah Vandendriessche

een

verzekering

burgerlijke

De burgemeester
De voorzitter gemeenteraad
(get.),
Claude Croes
Voor eensluidend verklaard afschrift
Opgemaakt te Deerlijk op 2 april 2008

De secretaris

De burgemeester
De voorzitter gemeenteraad

Trees Longueville

Claude Croes

