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Reglement
Artikel 1: Doel
De gemeente Glabbeek wil de inrichting van speelstraten mogelijk maken op haar grondgebied,
gedurende de paas- en zomervakantie en gedurende de maand september.
Een speelstraat is een straat die tijdens bepaalde dagen en voor een bepaalde tijdsduur afgesloten
wordt voor gemotoriseerd verkeer, om de kinderen de mogelijkheid te geven veilig en ongehinderd
op straat te spelen.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen, voertuigen van de hulpdiensten en
fietsers mogen – stapvoets en zeer voorzichtig – in de straat rijden; Alle bestuurders dienen voorrang
te verlenen aan de spelende kinderen en moeten stoppen als dat nodig is.
Artikel 2: Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
Speelstraat: Een openbare weg waar, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, tijdelijk en
tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbord C3, zoals bepaald
door de Belgische verkeerswetgeving, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding
“speelstraat”
Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied
De bewoners van de straten die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 4 §1 van dit
reglement, kunnen een aanvraag indienen om gedurende een welbepaalde periode en welbepaalde
uren een speelstraat te worden.
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De speelstraat kan worden ingericht tijdens de paasvakantie, de zomervakantie (juli, augustus en
aansluitende vrije dagen in juni en september) en september.
Men kan kiezen uit de volgende formules:
1. Paasvakantie: een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen OF 3 weekends OF 1
vaste dag per week.
2. Zomervakantie: 1 week in juli en/of 1 week in augustus OF een aaneensluitende periode
van maximaal 14 dagen OF maximaal 5 opeenvolgende weekends OF 1 vaste dag per week
3. September: Woensdagen OF de weekends
Er kan geen combinatie gemaakt worden van verschillende formules, wel kan een openbare weg
tijdens de paas- en zomervakantie en september speelstraat worden.
De speelstraaturen zijn: van 14 tot 20 uur.
Artikel 4: Regels
§1.Voorwaarden
Een kandidaat-speelstraat moet aan de volgende vereisten voldoen:
1. In de straat geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur
2. De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
De straten die in aanmerking komen worden goedgekeurd door het college van
Burgemeester en Schepenen. De straten die beschouwd worden als woonstraat behoren tot
het gemeentepatrimonium en is dus een gemeenteweg.
3. De straat heeft geen of geen belangrijk doorgaand verkeer
De straat kent geen belangrijk doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een
geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer
4. De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat
De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten
mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.
Naast de volledige straat, kan ook slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht
worden, bijvoorbeeld als het gaat om lange straten, of straten met veel kruispunten.
5. Minstens drie bewoners stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat
Minimaal drie peters en/of meters, die in (het deel van) de straat wonen waarvoor de
aanvraag geldt moeten zich als ‘speelverantwoordelijke’ vrijwillig engageren voor de
organisatie ervan.
De peters en meters plaatsen de hekken, houden toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn
contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten.
Ze zijn door de gemeente Glabbeek verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijk ongevallen.
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6. Minstens 67´% van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3 of 67% van de bewoners akkoord gaat.
Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer
dat in de straat (of het deel van de straat waarvoor de aanvraag geldt) woont, heeft hierbij
één stem.
De bewonersenquête is standaard één jaar geldig. Indien minstens drie peters en/of meters
zich twee opeenvolgende jaren als “speelverantwoordelijke engageren, is de
bewonersenquête 2 jaar geldig.
§2. Procedure
1. Aanvraag
Bewoners vragen de inrichting van een speelstraat aan via het online aanvraagformulier
op de website van de gemeente Glabbeek (dienst vrije tijd-evenementenloket). Indien
men niet beschikt over een computer met internet kan men een aanvraag indienen met
behulp van een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de
jeugddienst, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.
De aanvraag voor inrichting van een speelstraat in de paasvakantie moet ingediend
worden voor 20 januari. De aanvraag voor een speelstraat in de zomervakantie en/of
september moet ingediend worden voor 20 april.
2. Onderzoek
De aanvragers die niet voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht.
De aanvragers die wel voldoen aan de voorwaarden worden hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht.
3. Bewonersenquête
De aanvragers die voldoen aan de voorwaarden dienen de aanvraag verder aan te vullen
met een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3 van de bewoners en een schriftelijke
verklaring van minimum drie personen dat zij de taak van peter of meter op zich nemen.
De bewonersenquête moet ingediend worden voor een bepaalde datum, die vooraf zal
gecommuniceerd worden.
De jeugddienst onderzoekt de bewonersenquête en formuleert een advies voor het
College van Burgemeester en Schepenen.
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4. Afsprakennota
Het College van Burgemeester en schepenen hecht de goedkeuring aan de aanvragen to
inrichting van speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden.
De meters en peters van de goedgekeurde straten en de gemeente Glabbeek
ondertekenen een afsprakennota waarin de rechten en plichten voor beide partijen zijn
opgenomen.
Als volgens de voorwaarden en de ingediende aanvragen meer speelstraten in
aanmerking komen dan de gemeente Glabbeek kan of wenst te organiseren, wordt de
lijst van alle kandidaat-speelstraten die voldoen aan alle voorwaarden, voorgelegd aan
het College van Burgemeester en Schepenen.
§ Signalisatie
De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens
tijdens dezelfde uren.
Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de spelstraat duidelijk af te bakenen.
Op de hekken wordt een bord C3, zoals bepaald door de Belgische verkeerswetgeving, en onderbord
“speelstraat” vast bevestigd.
De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
(geplastificeerd)
De technische dienst van de gemeente Glabbeek levert de nadars.
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mat er speelinfrastructuur
geplaats worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
verhinderd wordt.
§4 Aansprakelijkheid
De gemeente Glabbeek laat de nadars plaatsen en is verantwoordelijk voor het feit dat de nadars en
de signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen.
De gemeente Glabbeek is niet aansprakelijk voor schade aan derden. De bewoners blijven
aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Het
inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van hun plicht tot toezicht op hun kinderen.
Peters en meters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongevallen.
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Artikel 5: Sancties
Indien bewoners bepalingen van dit reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de
speelstraten steeds ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de
peters/meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen
speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.
Artikel 6: Non-discriminatieclausule
§1. De aanvrager verbindt er zich toe:
a) Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd , seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.
b) Toegankelijk te zijn voor iedereen.
c) Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en
te bestraffen.
d) De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatieclausule en gelijke
kansen bevorderen en verdedigen na te leven.
e) Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter
kennis te brengen er voor te zorgen dat ook zij dien naleven in de bijdrage die zij leveren in
het kader van het toepasselijke reglement/ de overeenkomst.
§2. Wanneer de non –discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de gemeente Glabbeek –
rekening houdend met alle elementen- maatregelen nemen.
Artikel 7: Opheffingsbepalingen en Inwerkingtreding
Het gemeentelijk reglement speelstraten zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van …….,
wordt opgeheven
Dit reglement treedt in werking op ……….. Vijfjaarlijks wordt de werking van dit reglement
geëvalueerd.
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AANVRAAGFORMULIER INRICHTING SPEELSTRAAT
Dit formulier dient te worden bezorgd bij:
Jeugddienst
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.28
sportjeugd@glabbeek.be
Een speelstraat is een straat die tijdens de Paas- en Zomervakanties tussen 14 en 20 uur afgesloten
wordt voor doorgaand verkeer, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om op straat te spelen.
Kinderen hebben gedurende deze periode voorrang op het verkeer. Buurtbewoners die hun auto in
de straat willen parkeren mogen dat, maar ze moeten stapvoets rijden. De bewoners zelf moeten de
nadars verplaatsen. In elke speelstraat worden minimum drie peters/meters aangeduid die
verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en het opbergen van de hekken. Er wordt verwacht dat deze
meters/peters ook effectief toezicht houden tijdens de speelstraaturen.
Dossiers moeten volledig en correct ingevuld ingediend worden bij de jeugddienst voor de vooraf
bepaalde data. Het dossier wordt vervolgens onderzocht op haalbaarheid. Indien een dossier
negatieve beslissing krijgt, kan men dit niet herroepen. Dossiers die te laat of onvolledig worden
ingediend worden niet onderzocht.
Bewonerslijst aanvraag speelstraten
Straatnaam:………………………………………………………………………
Welk stuk van de straat wilt u afsluiten (van welke hoek tot welke hek, of van welk huisnummer tot
welk huisnummer? Voeg aan deze aanvraag een plattegrond toe waarop duidelijk wordt
gemarkeerd welk stuk u precies wenst in te richten als speelstraat )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In welke periode of dag wilt u een speelstraat inrichten? …………………………………………………………………..
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Peters/Meters van de speelstraat
Huisnr

Naam en voornaam

Tel/gsm

Leeftijd Handtekening

1
2
3

Verantwoordelijke Peter/Meter per dag
DAG

VERANTWOORDELIJKE METER/PETER
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Extra activiteiten tijdens de periode van de speelstraat (vb een drink, barbecue, …)
DAG

ACTIVITEIT

VERANTWOORDELIJKE

Bewonersenquête
De bewoners blijven aansprakelijk voor de eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun
kinderen. 67% van de bewoners (1 stem per huisnummer) dienen akkoord te gaan met de inrichting
van de speelstraat.

Huisnr

Naam familie/bedrijf/…..

Handtekening voor akkoord
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