Onderwerp: Reglement inrichting speelstraten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 30 APRIL 2020
Aanwezig: Patrick Martens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Cindy Vandormael, Ingrid Loix, Frank Vroonen, Peter Bollen en Pierrette
Putzeys, schepenen; Alex Dubois, Jorg Stas, Dagmar Ottenbourgs, Carine
Meyers, Michel Boussu, Danny Jeuris, Sabine Van de Sande, Igor Philtjens,
Bart Jeuris, Filip Vanvinckenroye, André Vanhex, Hannah Billen, Kris
Franssens en Ingrid Jacobs, raadsleden; Pascal Giesen, algemeen directeur;
De gemeenteraad
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
inzonderheid artikel 22septies betreffende het verkeer in speelstraten;
Gelet op het ministrieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het
ministrieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en
verkeer;
Overwegende dat voor de goede orde dient gezorgd;
Besluit.
eenparig
Artikel 1- Wettelijke bepalingen
1) Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde
uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3
voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "speelstraat".
2) In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg
voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. De
personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers.
3) Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of
wiens garage in de straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen
wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook
voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de
beheerder van deze wegen, alsook gebruikers van rolschaatsen, steps
en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
4) De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets
doen; ze moeten de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die
spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.
5) Fietsers moeten zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de
voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze
moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
Artikel 2: Algemene voorwaarden

1) De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op
een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur en niet
gelegen op het toeristisch of bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
2) Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter,
zonder doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een
geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
3) Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt
gesignaleerd mag er speel infrastructuur geplaatst worden mits de
doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
verhinderd wordt.
4) De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk
afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren.
5) Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat
duidelijk af te bakenen.
6) Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat" vast
bevestigd.
7) De uren tijdens dewelke de straat als speelstraat is ingericht worden
op het onderbord vermeld.
8) De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid
van de wegbeheerder.
Artikel 3: Specifieke voorwaarden
1) Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 of 67 % van de
bewoners akkoord gaat. Dit wordt vastgelegd aan de hand van een
bewonersenquête. Elk huisnummer in een bepaalde straat heeft hierbij
één stem (voor appartementsgebouwen heeft ieder
brievenbusnummer één stem).
2) Tijdens de uren en dagen dat de openbare weg als speelstraat wordt
gesignaleerd, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de
doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
gehinderd wordt. Voertuigen, die niet toebehoren aan de bewoners
van de straat moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de
hekken afgebakende zone.
3) De inrichting van de speelstraat kan enkel plaatsvinden tijdens de
zomervakantie (juli en augustus) tussen 10.00 uur 's morgens en 21.00
uur ’s avonds en voor een maximale periode van 14 dagen.
4) Per straat moeten er minimum 3 meerderjarige
speelstraatverantwoordelijken zijn, die in de aangevraagde straat
wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Zij staan in voor
het plaatsen en weer wegnemen van de hekken en houden toezicht op
de straat. Deze speelstraatverantwoordelijken zijn de aanspreekpunten
voor de gemeente en de bewoners.
5) Er zijn geen wegenwerken in de periode van de speelstraat. Straten
met meerdere huizen in opbouw komen eveneens niet in aanmerking
voor een speelstraat.
6) Voor de ophaling van huisvuil/PMD .. dient de straat vrijgemaakt te
worden door de speelstraatverantwoordelijken.
7) De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang
komen.
8) De toegangen tot private eigendommen moeten steeds vrij zijn.
9) De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte
schade door henzelf of hun kinderen.
Artikel 4 - Aanvraagprocedure
1) De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt:

2)
3)
4)
5)

• De bewoners vragen zelf een speelstraat aan via een
aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website te verkrijgen is.
• Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de enquête (waar een
2/3 meerderheid van de bewoners akkoord gaat) moet voor 1 juni
ingediend worden via speelstraten@alken.be
Na advies van de politie geeft het college van schepenen en
burgemeester haar goedkeuring omtrent de inrichting.
Na goedkeuring, wordt een afsprakennota ondertekend tussen de
speelstraat verantwoordelijken en het college van burgemeester en
schepenen.
De speelstraatverantwoordelijken verdelen één week voor de invoering
van de speelstraat in alle brievenbussen een bewonersbrief opgesteld
en ondertekend door het college van burgemeester en schepenen.
De technische dienst van de gemeente Alken staat in voor het
afleveren van het materiaal om de straat correct af te sluiten.

Artikel 5 :Aansprakelijkheid
In geval van schade en/of ongevallen kan de gemeente Alken niet
verantwoordelijk worden gesteld. De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor
eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.
Bovendien blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige
kinderen.
Artikel 6 :Stopzetten van de speelstraat
Indien de bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan het
college van burgemeester en schepenen de beslissing tot het inrichten van de
speelstraten steeds onmiddellijk intrekken. Vanaf dat moment kan door de
betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de
toegestane periode.
Artikel 7 : Geldigheid van de aanvraag
De aanvraag voor een speelstraat is slechts geldig voor één jaar aangezien
de nood aan een speelstraat kan verdwijnen of het standpunt van de
buurtbewoners kan veranderen.
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