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1 Een speelstraat zeg je? 

Een speelstaat is een straat in je stad die voor een bepaalde periode verkeersvrij wordt gemaakt, zodat 
de kinderen er naar hartenlust kunnen spelen. In eerste instantie is het de bedoeling dat kinderen vrij en 
veilig kunnen spelen. Maar doorgaans is het ook mooi meegenomen dat buren hierdoor vlot contacten 
kunnen leggen, dat er een aangename sfeer in de straat heerst… 

2 Wettelijke bepalingen? 

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een 
nadar geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 
“speelstraat” en de uren waarop de straat is afgesloten. 
 

 In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen.  

 In de speelstraat mogen er speeltoestellen geplaatst worden (bvb: voetbalgoal, skateramps,…) 

 Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers. 

 Een aantal bestuurders hebben toch toegang tot de speelstraat: 

o Bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of er een garage hebben. 

o Prioritaire voertuigen (politie, brandweer, ambulance,…) als hun opdracht het 

rechtvaardigt.  

o Gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers. 

 De bestuurders die in een speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang 

vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. 

 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. 

 
 

 

 



3 Kan het ook in jouw straat? 

Niet elke straat komt in aanmerking om omgetoverd te worden tot speelstraat. Er zijn wel een aantal 
voorwaarden: 
 

 De openbare weg moet liggen op een  plaats waar de snelheid is beperkt tot 50km per uur. 

 Het moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer 

of openbaar vervoer. 

 Men moet de speelstraat kunnen afbakenen met voldoende hekkens. 

4 Concept in Oudenaarde: 

 Een speelstraat kan in Oudenaarde maximaal 2 weken georganiseerd worden en kan in iedere 

schoolvakantie georganiseerd worden (van 13u tot 22u).  

 Het creëren van een speelstraat mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties, er moet een 

veilige doorstroming van het verkeer voorzien worden rond de speelstraat! 

 De lengte van de speelstraat wordt beperkt. Bij elke aanvraag wordt de bereikbaarheid van 

handelszaken, parkings... bekeken. 

 Een speelstraat kan maar ingericht worden als minimaal 3 “peters of meters” 

(speelstraatverantwoordelijken), die in de aangevraagde straat wonen, zich engageren voor de 

organisatie ervan en aanspreekpunt zijn voor het stadsbestuur.  

 De afspraken tussen de stad Oudenaarde en de peters en meters van de speelstraat worden 

vastgelegd in een afsprakennota. De peters en meters zijn vrijwilligers. 

 Een speelstraat kan enkel ingericht worden als de meerderheid of 51% van de bewoners in de 

straat akkoord gaan. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. 

Elk huisnummer uit de straat heeft hierbij één stem. 

 De initiatiefnemers kunnen spelmateriaal ontlenen bij de uitleendienst van Jeugdcentrum Jotie. 

Er is keuze uit: volksspelen, big games, new games, breinbrekers, technisch materiaal, tenten, 

een circuskoffer, een poppenkastkoffer, een sportkoffer, een spelkoffer en een muziekkoffer. Een 

ontlening kan gereserveerd worden vanaf 6 weken vooraf. Voor meer informatie over de 

uitleendienst kan u onze website www.jotie.be raadplegen.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 



5 Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 

Hieronder vind je de belangrijkste stappen die je moet ondernemen om van je straat een speelstraat te 
maken: 
 

1. Overloop de voorwaarden en check of jouw straat in aanmerking komt. 

2. Zoek enkele buren die samen met jou het initiatief willen nemen en eventueel het meter- of 

peterschap op zich willen nemen. 

3. Praktische uitwerking: baken een geschikt stuk straat af, kies de beste periode uit. 

4. Ga langs bij alle bewoners uit dat gedeelte van de straat met de bewonersenquête. Begin hier 

tijdig aan want het kan wel even duren vooraleer je alle bewoners gecontacteerd hebt. 

5. Dien het volledige aanvraagdossier in op de jeugddienst. Het aanvraagdossier bevat informatie 

over de aangevraagde speelstraat, de contactpersoon, de peters en meters en een 

bewonersenquête. De uiterste indiendatum is: 15 mei a.s. 

6. Vervolgens wordt het dossier geadviseerd door de politie en door de mobiliteitsambtenaar. Het 

College van Burgemeester en Schepenen spreken zich uit over de aanvraag en keuren een 

tijdelijk verkeersreglement goed. 

7. Daarna ontvangt de contactpersoon een bevestiging. 

8. De initiatiefnemers informeren alle bewoners van de ganse straat en eventueel ook de nabije 

omgeving. 

9. Sommige speelstraten maken er echt iets speciaals van: feestelijke opening, elke dag een 

thema (vb. fietsen, stoepkrijt, volksspelen…) of plannen zelfs een heus buurtfeest… Maar dat 

is uiteraard allemaal vrijblijvend! 

 

 



6 Verantwoordelijkheid 

In geval van schade aan derden kan de stad niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners blijven 
aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. De peters 
en meters worden geacht om algemeen een oogje in het zeil te houden. Maar dat ontslaat ouders niet 
van het toezicht op hun kinderen. De speelstraat is geen kinderopvang. 
De peters en meters kunnen zich gratis verzekeren via vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be voor: 
Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen 
De wegbeheerder, het stadsbestuur van Oudenaarde, is verantwoordelijk voor het feit dat de afbakening 
en de signalisatie aan de wettelijke criteria moet voldoen. 

7 Tips 

Een straat is niet altijd een speelstraat. Speelstraaturen liggen vast. Daarna is de straat weer gewoon 
een openbare weg waar het verkeer de volle aandacht opeist. Het is belangrijk de kinderen daar attent 
op te maken. Ouders spelen hier een belangrijke rol. 
Als bewoner van een speelstraat moet je incalculeren dat ook kinderen uit nabijgelegen straten 
geïnteresseerd kunnen zijn.  
De ganse breedte van de weg is voorbehouden voor het spelen en tijdens de voorziene uren mogen er 
speeltoestellen (skateramps, springkasteel…) geplaatst worden. Deze mogen wel de eventuele 
doorgang van toegelaten voertuigen niet hinderen. De speelinfrastructuur valt onder het KB van 28 
maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen. Speelstraten die van plan zijn om 
speeltoestellen te plaatsen kunnen dit KB opvragen bij de jeugddienst. 
 
Uiteraard kunnen de bewoners ook zelf nog een aantal andere afspraken maken: bvb. geen harde 
balspelen in de straat, niet krijten op gevels van huizen… 

 

8 Stopzetten van de speelstraat 

Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de 
speelstraat steeds ingetrokken worden. Vanaf de beslissing tot intrekking is genomen en de peters en 
meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners geen speelstraat 
meer worden ingericht voor de toegestane periode. 

 

http://www.vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/


9 Afsprakennota speelstraten 

9.1 Wat doet de het stadsbestuur? 

 De stad Oudenaarde zorgt voor ondersteuning op vlak van de communicatie over het project. 

 De bewoners van de speelstraat kunnen uit de uitleendienst van jeugdcentrum Jotie divers 

materiaal ontlenen. 

9.2 Wat doen de peters en meters? 

 De peters en meters staan in voor de voorbereiding van de speelstraat. 

 De peters en meters brengen alle inwoners van de volledige straat minstens 1 week voor 

aanvang van de speelstraat schriftelijk op de hoogte. 

 De peters en meters plaatsen dagelijks de verkeershekkens en halen die weer weg op de uren 

zoals bepaald in het politiereglement. 

 De peters en meters houden toezicht op de speelstraat, op het respecteren van de “speeltijd” en 

de goede werking van de speelstraat. 

 De peters en meters melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan de jeugddienst. 

 De peters en meters, kunnen samen met de andere bewoners, een evaluatie opmaken van de 

speelstraat. 

 Deze afspraken gelden enkel voor de peters en of meters van de speelstraat. Ze kunnen niet 

gedelegeerd worden aan andere bewoners. 

 

 

 



AANVRAAGDOSSIER SPEELSTRATEN OUDENAARDE 

GEGEVENS STRAAT: 

Straatnaam:  

Deelgemeente: 

Sneheidsbeperking:   km/uur 

In de straat zijn volgende zaken gevestigd: 

 Handelaren. Welke? 

 Vrije beroepen. Welke? 

 Andere. Welke? 

 Geen 

Door onze straat rijdt er wel / geen openbaar vervoer (schrappen wat niet past) 

Gewenste periode (max. 2 weken in de zomervakantie): van   …   /   …   /…   tot en met   …   /   …   /…   

tussen   ….   uur en   …   uur (max. tussen 13u en 22u) 

 

Wordt er elektronische versterkte muziek gespeeld?  

 Ja 

 Nee  

Welk stuk van de straat wil je afsluiten? Gelieve in bijlage een plannetje van de straat of nabije buurt toe 
te voegen. Daarop moet duidelijk aangegeven  worden welk deel van de straat men wil omtoveren tot 
speelstraat. 
 

Samenvatting bewonersenquête: 

Aantal huisnummers (straat /straatdeel)  

Aantal handtekeningen “akkoord”  

Aantal handtekeningen “niet akkoord”  

Percentage akkoord (aantal handtekeningen akkoord/ aantal huisnr’s  



GEGEVENS VAN CONTACTPERSOON AANVRAAG SPEELSTRAAT 

Voornaam: 

Naam: 

Straatnaam: 

Huisnummer: 

Telefoon: 

Gsm: 

E-mail: 

 

Handtekening:                                              Gedaan te Oudenaarde op ……/……/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGEVENS PETERS / METER 1 (min. 3 peters en meters)

 

Voornaam: 

Naam: 

Huisnummer: 

 

Telefoon: 

Gsm: 

E-mail: 

 
“Hierbij verklaar ik mij akkoord met de bijgevoegde afsprakennota” 
Handtekening:                          Gedaan te Oudenaarde op ……/……/…… 

 

 
 

 

 

 



GEGEVENS PETERS / METER 2 

 

Voornaam: 

Naam: 

Huisnummer: 

 

Telefoon: 

Gsm: 

E-mail: 

 
“Hierbij verklaar ik mij akkoord met de bijgevoegde afsprakennota” 
Handtekening:                          Gedaan te Oudenaarde op ……/……/…… 

 

 
 

GEGEVENS PETERS / METER 3 

 

Voornaam: 

Naam: 

Huisnummer: 

 

Telefoon: 

Gsm: 

E-mail: 

 
“Hierbij verklaar ik mij akkoord met de bijgevoegde afsprakennota” 
Handtekening:                          Gedaan te Oudenaarde op ……/……/…… 

 
 

 
 

 

VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE: 

Datum ontvangst aanvraag: 

Advies politie: 

Advies openbare werken: 

Datum nota Schepencollege: 

Datum politiereglement: 

 

 



 

BIJLAGE BEWONERSENQUETE  

AANVRAAG SPEELSTRAAT 

 

Straat: 

Gedeelte straat:  van:   tot: 

Periode:  van:   tot: 

Tussen:                      uur en                            uur    

 

INFO 

 Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de 

toegangen een nadar geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van een 

onderbord met daarop de vermelding “speelstraat” en de uren  waarop de straat is 

afgesloten. 

 In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden om te 

spelen.  

 In de speelstraat mogen er speeltoestellen geplaatst worden (bvb: voetbalgoal, 

skateramps,…) 

 Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers. 

 Een aantal bestuurders hebben toch toegang tot de speelstraat: 

 Bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of er een garage hebben. 

 Prioritaire voertuigen (politie, brandweer, ambulance,…) als hun opdracht het 

rechtvaardigt.  

 Gebruikers van rolschaatsen en steps en fietsers. 

 De bestuurders die in een speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten 

de doorgang vrijlaten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er 

zo nodig voor stoppen. 

 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. 

 Ouders staan zelf in voor toezicht op hun kinderen. De bewoners blijven aansprakelijk 

voor de eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.  

 Een speelstraat kan slechts ingericht worden als minsten 51% van de bewoners 

akkoord gaat met het initiatief. Elk huisnummer heeft 1 stem in de bewonersenquête. 

 



 

 

Huisnummer Naam en Voornaam “Akkoord” of “niet-akkoord” Handtekening 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

te kopiëren naar believen 



 

10 PRAKTISCH 

 
Voor meer informatie kan u gerust contact opnemen: 
 
 Stedelijke Jeugddienst 

 Jeugdcentrum Jotie 

 Hofstraat 14 

 9700 Oudenaarde 

055/33 44 90 

jeugdcentrum@oudenaarde.be 

www.jotie.be 

 

Openingsuren: 

Tijdens het schooljaar: 

maandag gesloten 

dinsdag 08.30 – 12.00 13.30 – 18.00 

woensdag gesloten 13.30 – 17.00 

donderdag 08.30 – 12.00 13.30 – 17.00 

vrijdag gesloten 13.30 – 19.00 

 

Tijdens de paas- en zomervakantie: 

Van maandag tot vrijdag : 07.30 – 12.00 

Tijdens de krokus-en herfstvakantie: 

Van maandag tot vrijdag : 08.30 – 12.00 

 

 

 
Gelieve deze aanvraagbundel volledig ingevuld terug te bezorgen een maand voor aanvang 
van de betreffende vakantie. 

 


