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Handvest voor de goede werking van een speelstraat
De peters en meters staan garant voor het goede verloop van de speelstraat.
Zij vervullen hun taken gemotiveerd en verantwoordelijk. Zij verbinden zich er met name toe
om:
- bij alle straatbewoners vóór de aanvraag een enquête te houden;
- hun meningen en ideeën over het project te verzamelen;
- alle buurtbewoners (bewoners, handelaars, enz.) in de activiteitenzone te informeren
met behulp van een huis-aan-huisbrief met de nadere regels van de speelstraat en de
contactgegevens van de peters/meters;
- de voorziening voor beperkte toegang tot de straat te plaatsen en weg te halen op
vastgestelde uren. De voorziening moet aan elk uiteinde van de betreffende straat
worden geplaatst. Op deze voorziening moet een C3-bord en een onderbord "rue
réservée au jeu / speelstraat" worden bevestigd. Het onderbord vermeldt de uren
wanneer de straat als speelstraat is ingericht. Ter herinnering: de gemeente stelt de
voorziening voor beperkte toegang, evenals de borden, gratis ter beschikking van de
bewoners;
- te fungeren als tussenpersoon tussen de bewoners en de gemeente;
- te zorgen voor het welzijn van iedereen en voor de naleving, waar nodig, van de
vereiste fysieke en sociale afstand.
- De vrije doorgang van alle gebruikers en in het bijzonder van voetgangers moet te
allen tijde worden gegarandeerd.
- De toegang tot woningen en handelszaken mag niet worden belemmerd. De
veiligheid en de vlotte doorgang mogen niet in het gedrang komen.
- Hulpverleningsvoertuigen moeten te allen tijde vrije doorgang hebben. Op de rijweg
moet een beschikbare breedte van ten minste 4 meter vrij blijven.
De peters en meters houden toezicht op en zorgen voor het goede verloop van de
activiteiten. Zij zijn de contactpersonen van de straat en als zodanig:
•

zorgen ze ervoor dat de bewoners van de speelstraat, alsook de bewoners van de
omliggende straten ingelicht zijn over de speelstraat. De bewoners van een
speelstraat moeten rekening houden met het feit dat kinderen uit de omliggende
straten er ook kunnen komen spelen;

•

organiseren ze zo nodig een officieel openingsmoment. Zo kunnen volwassenen
elkaar ontmoeten en de peters en meters thuisbrengen. Kinderen kunnen duidelijk
zien wanneer ze op straat mogen spelen. De peters en meters informeren op zijn
minst via een brief of een flyer over de inrichting van de speelstraat;

•

hebben de peters en meters niet de taak om toezicht te houden op de kinderen in de
hele straat. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. De speelstraten
zijn geen extra opvangruimten voor kinderen.

De peters en meters zorgen voor de goede plaatsing van de voorzieningen die de
toegang tot de straat in kwestie beperken:
Hoewel de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de plaatsing van de voorzieningen, zorgen
de peters en meters ervoor dat de voorzieningen correct zijn geplaatst. In samenwerking met
de wegbeheerder kunnen ze ze zelf plaatsen en verwijderen.
•

•
•

•
•
•

•
•

De voorziening moet op het geplande tijdstip op straat worden geplaatst. Ze moet
gedurende de inrichting als speelstraat op haar plaats blijven. In het begin is het
raadzaam om te controleren of mensen die in de straat zijn toegelaten de voorziening
altijd weer op haar plaats zetten.
De voorziening moet zichtbaar zijn vanaf de aangrenzende straten. Plaats ze in het
aangewezen gebied, zodat automobilisten op tijd kunnen stoppen bij het inrijden van
de straat.
Wanneer u de straat met twee hekken afsluit, moet het bord "verbogen toegang" (C3)
met het onderbord "speelstraat van .. u. tot .. u." op het rechterhek worden geplaatst.
Als er drie hekken worden gebruikt, wordt het C3-bord op het middelste hek
geplaatst. De hekken moeten zo worden geplaatst dat de straat in de hele breedte
wordt afgesloten.
De voorziening moet na de speelperiode steeds worden verwijderd.
De voorziening kan samen met de kinderen worden geplaatst en verwijderd zodat ze
zich bewust zijn van het begin en het einde van de speelstraat.
Ook in een eenrichtingsstraat moet de voorziening aan elk uiteinde worden geplaatst.
Het bord "verboden toegang” (C3) met de aanduiding "speelstraat van .. u. tot .. u."
mag alleen aan de toegangszijde worden geplaatst. Aan de andere zijde is dit bord
niet nodig.
De voorziening mag nooit op een andere plaats worden geplaatst dan de
aangegeven plaats. De locatie mag alleen bij een politiebesluit worden gewijzigd.
De voorziening moet aan het einde van de dag worden verwijderd en op de stoep
worden geplaatst, bij voorkeur op een oprit, om een maximale doorgang te
behouden.

Dit alles wordt georganiseerd in overleg met de politie. De toegangsvoorwaarden voor een
speelstraat kunnen variëren afhankelijk van de verkeersomstandigheden.
Hoewel bestuurders die in een speelstraat wonen er in kunnen rijden en er hun auto kunnen
parkeren, raden wij u aan om hen te verzoeken elders te parkeren. Zo wordt de speelstraat,
of in ieder geval een deel ervan, volledig gewijd aan het spel en worden mogelijke discussies
over schade aan voertuigen vermeden.
Na de periode waarin de straat als speelstraat is ingericht, herneemt het autoverkeer zijn
gewone gang. Het is belangrijk dat de kinderen zich hiervan bewust worden, bijvoorbeeld
door samen met hen de afsluiting van de straat te verwijderen. Ouders spelen hierin een
cruciale rol.
De peters en meters fungeren als tussenpersoon tussen de bewoners en de
gemeente:
De peters en meters zijn de sleutelfiguren van de straat. Elk contact tussen de bewoners en
de gemeente gebeurt via hen.

•

Zij zorgen ervoor dat de aanvraagformulieren worden ingediend, vergezeld van een
papieren enquête waaruit blijkt dat de mening van ten minste de helft van de
bewoners van het betreffende straatdeel is verzameld en dat dit handvest is
ondertekend.

De gemeente levert tijdig het afbakeningsmateriaal, dat wil zeggen:
•
•
•
•

een toegangsbeperking om de hele breedte van de straat af te sluiten;
een (of twee) borden "verboden toegang" (C3) en de aanduiding "speelstraat van .. u.
tot .. u.";
eventueel extra politiepatrouilles;
logistieke en/of recreatieve bijstand kan ook worden overwogen.
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