
Reglement 'Speelstraten' Oosterzele 
 
Dit reglement bestaat uit: 
1. Het wettelijk kader 
2. De procedure speelstraten 
3. Organisatie en verantwoordelijkheden 
4. Evaluatie 
 
 

 
Artikel 1. Wettelijk kader 
 
De speelstraten zijn geregeld in volgende besluiten; 
• Koninklijk besluit van 1 december 1975 
• Koninklijk besluit van 9 oktober 1998 
• Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 
 
Artikel 2. Procedure 
De procedure van het inrichten van occasionele speelstraten verloopt als volgt: 
 

• De aanvraag voor een speelstraat gebeurt door de bewoners zelf; of het initiatief kan 
komen van de gemeente. In beide gevallen wordt een aanvraag opgesteld, gericht aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

• Speelstraten worden aangeduid en/of goedgekeurd door de gemeente. 
• Er wordt een reglement opgesteld, dat door het college en de gemeenteraad wordt 

goedgekeurd. 
• Om een speelstraat te kunnen inrichten moet minimum 50% + 1 van de bewoners in de 

straat,akkoord gaan. 
• Elk huisnummer van de betrokken straat krijgt één stem. Hierbij worden ook de eventuele 

hoekhuizen gerekend. Ook de huizen waarvan de tuin aan de betreffende straat grenst, 
krijgen een stem, ook al is de voordeur niet gelegen aan deze straat. 

• De meters en peters en/of de medewerkers van de jeugddienst nemen persoonlijk contact 
op met de bewoners. De bewoners kunnen op die manier bij hen terecht voor hun vragen 
en kunnen dan ook persoonlijk hun stem uit brengen. 

• De verkeerspolitie adviseert een verkeerstechnisch advies. Dit advies is bindend. Is het 
advies positief, kan de speelstraat opgestart worden. 

• De politie stelt een tijdelijk verkeersreglement op voor de tijdelijke speelstraat. 
• De gemeente voorziet in een speel box. 

 
 
Artikel 3. Organisatie en verantwoordelijkheden 
In de betrokken speelstraten worden een aantal verantwoordelijken aangesteld, de 
zogenaamde meters en peters. Ook de gemeente heeft een aantal verantwoordelijkheden. 
 
Meters en peters 

• Er wordt minimaal één peter of meter aangesteld per straat. 
• De meter of peter is woonachtig in de betrokken straat of zijn tuin grenst aan de straat. 
• Zij plaatsen de hekkens bij aanvang van de speelstraat en nemen ze op het einde weer weg 
• De nadarhekkens worden ook bij regenweer geplaatst om misverstanden te voorkomen. In 

samenspraak met de jeugddienst kan de speelstraat in uitzonderlijke omstandigheden 
afgelast worden (storm, regenweer) 

• De speelton bewaren en controleren 
• Houden officieus toezicht op het goede verloop van de speelstraat 
• Zijn een aanspreekpunt voor de gemeente en de bewoners 
• Zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De burgerlijke aansprakelijkheid 

blijft gelden, kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid van de eigen ouders. 
• De speelstraat is geen kinderopvang! 

 
Gemeente 

• Technische dienst voorziet in de nadars en het onderbord 'speelstraat'. 



• De jeugddienst houdt contact met de meters en peters. 
• De wijkagent komt minimum één keer langs om te kijken of alles reglementair verloopt. 
• De gemeente voorziet in een speelton met speelgoed per speelstraat. Deze wordt 

gedurende het project bewaard en gecontroleerd door de meter of peter. 
• De gemeente is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder of voogd 

blijft verantwoordelijk voor zijn kind. 
 
Artikel 4. Evaluatie 
 

• Interne evaluatie: De jeugddienst evalueert samen met de schepen van jeugd het verloop 
van het project en duidt de verbeterbare zaken aan. 

• Externe evaluatie: Het project wordt geëvalueerd door de 'genieters', door de bewoners 
van de speelstraat. Er wordt hen een evaluatieformulier bezorgd. 

• Indien er een positieve evaluatie is, kan in de desbetreffende straat in de toekomst 
opnieuw een speelstraat georganiseerd worden. 

 
 


