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REGLEMENT INRICHTEN SPEELSTRAAT 

 

Dit reglement heeft betrekking op de organisatie van een speelstraat in onze stad. 

 

Art. 1: Wettelijke bepalingen 

§1. Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. 

 

§2. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. 

 

§3. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle 

weggebruikers. 

 

§4. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden met uitzondering van bewoners van de 

desbetreffende straat. Zij mogen met een voertuig de straat in maar dienen stapvoets te 

rijden. Bewoners mogen tevens parkeren in de speelstraat maar het is aanbevolen om dit 

waar mogelijk buiten de afgesloten zone te doen. 

 

§5. Een straat komt in aanmerking als speelstraat als: 

□ De straat in een woonzone ligt. 

□ De snelheid in de straat beperkt is tot 50km/uur of lager. 

□ Er geen openbaar vervoer door de straat rijdt. 

□ Er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt. 

 

§6. De speelstraat moet met nadarhekken met verkeersbord C3 (verboden toegang) en 

onderbord met vermelding “speelstraat” afgesloten worden. 

 

§7. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord 

vermeld. 

 

Art. 2: Voorwaarden 

§1. Speelstraten kunnen georganiseerd worden tussen de maanden maart en augustus. 

Speelstraten die georganiseerd worden tijdens de maanden maart, april en mei dienen 

aangevraagd te worden vóór 1 februari. Speelstraten die georganiseerd worden tijdens de 

maanden juni, juli en augustus dienen aangevraagd te worden vóór 1 mei. Aanvragen na de 

voorgenoemde data worden niet meer geaccepteerd. 

 

§2. Er kunnen twee types speelstraten aangevraagd worden: een korte en een lange. Een 

korte speelstraat duur 1 of 2 dagen en kan maximum twee keer per maand. Een lange 

speelstraat heeft een duurtijd tussen 3 en 6 dagen en kan maximum één keer per maand. 

Als er door bijvoorbeeld slecht weer niet gespeeld kan worden kan de periode niet verlengd 

worden. 

 

§3. Bewoners krijgen de kans om een speelstraat te organiseren tussen 9.00 u en 21.00 u. 

Uren zijn vrij te bepalen. 

 

§5. Voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek dient steeds een afwijking op de 

geluidsnormen aangevraagd te worden bij het evenementenloket van Stad Bree. Het 

geluidsniveau bij activiteiten of evenementen zonder toelating voor muziekactiviteit mag niet 

hoger dan 85dB(A)LAeq, 15 min zijn. De organisator is steeds verantwoordelijke voor de 
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aangifte van de muziekactiviteit bij SABAM en Billijke Vergoeding. De aangifte kan gedaan 

worden via de website van Unisono: https://www.unisono.be/nl. 

 

Art. 3: Verantwoordelijken 

§1. 2 bewoners van 18 jaar of ouder stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat 

(meters/peters). 

 

§2. Verantwoordelijkheden meters/peters: 

□ Ze zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van de speelstraat. 

□ Ze verzamelen de handtekeningen van de buurt via het daarvoor voorziene 

formulier. 

□ Ze houden de buurt op de hoogte van de speelstraten met daarvoor voorziene 

brief door het stadsbestuur. De bewoners uit de straat kunnen bij de 

straatverantwoordelijken terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over de 

speelstraat. 

□ Ze plaatsen de verkeershekken op de aangeduide uren. 

□ Ze houden toezicht op de speelstraat, meer bepaald op het respecteren van de 

“speeltijd” en de goede werking ervan. Bijvoorbeeld het terugplaatsen van 

nadarhekken na bewonersverkeer. 

□ Ze staan altijd ter beschikking van de buurt. 

□ De straatverantwoordelijken zijn ook voor de stad het aanspreekpunt. 

□ Ze dragen zorg voor het speelstratenpakket. Per straat wordt er één keer per jaar 

een speelstratenpakket ter beschikking gesteld. De inhoud hiervan kan wijzigen. 

□ Ze dienen de speelstraat te evalueren. 

□ De speelstraatverantwoordelijken zijn echter niet verantwoordelijk voor de kinderen. 

Ieder ouder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen kind. De speelstraat is geen 

opvang. 

 

Art. 4: Aanvraagprocedure 

§1. De organisator of organiserend comité dient steeds een aanvraag in te dienen via 

desbetreffende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te verkrijgen via www.bree.be. 

 

§2. 70% van de bewoners van de straat dienen schriftelijk akkoord te gaan om de 

speelstraat in te richten. Zelfstandigen, vrije beroepen, horeca en landbouwbedrijven moeten 

bereikbaar blijven. De organisator bezorgt samen met de aanvraag voor speelstraat een 

document met goedkeuring en handtekening van alle bewoners. Dit is tevens te verkrijgen via 

www.bree.be. 

 

§3. Na goedkeuring door cbs zal Stad Bree de nodige wegsignalisatie leveren voor het 

verkeersvrij maken van de speelstraat. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om 

de wegsignalisatie te plaatsen tijdens de vergunde speelstraatdata en -uren alsook de 

speelstraaturen zichtbaar te afficheren op een onderbord. 

 

Art. 5: Stopzetten van de speelstraat 

§1. Indien bij steekproeven blijkt dat er niet gespeeld wordt op straat of bewoners 

bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de 

speelstraten steeds ingetrokken worden bij besluit van de Burgemeester. 

 

Art. 6: Coronamaatregelen 

§1. De organisator van de speelstraat dient de federale maatregelen met betrekking tot de 

bestrijding van het coronavirus te respecteren. Bij inhuur van speeltuigen dient de organisator 

de richtlijnen van de verhuurfirma inzake veiligheid en maximum toegelaten capaciteit te 

volgen. 

 

https://www.unisono.be/nl
http://www.bree.be/
http://www.bree.be/


 

Art. 7: Inwerkingtreding 

Het reglement op speelstraten treedt in werking vanaf april 2021 en werd goedgekeurd 

tijdens de gemeenteraad van 1 maart 2021. 


