Openstreets@brucity.be
+32.279.50.50

AANVRAAGFORMULIER
VOOR DE INRICHTING VAN EEN SPEELSTRAAT
1. Inleveringsprocedure
Dit aanvraagformulier moet naar behoren worden ingevuld, ondertekend en verzonden:
per post naar: Afdeling Organisatie - Brussel Participatie - Emile Jacqmainlaan 19 - 1000 Brussel
Of
per e-mail naar: Openstreets@brucity.be

Het document moet ten minste 30 dagen vóór aanvang van het evenement in het bezit zijn van de
administratie en vergezeld gaan van een schriftelijke enquête met daarin de mening van ten minste de helft
van de bewoners van het betrokken straatdeel en het door de peters/meters ondertekende handvest van
goede werking.
Indiening van dit formulier houdt geen toestemming in om het evenement te houden. Het besluit wordt
genomen door de gemeentelijke overheid op basis van een analyse die per geval door de politiezone en de
gemeentediensten wordt opgesteld.
In geval van annulering van de aanvraag zal de organisator de dienst zo snel mogelijk op de hoogte
brengen. Elke speelstraat kan, in geval van overmacht, op het laatste moment worden geannuleerd door de
gemeente en/of de politie.
2. Aanvraag in detail
Straat
Tussen de kruising met de straat
en de kruising met de straat
van ../../…. t.e.m. ../.../….

Datum

ma – di – wo – do – vr – za - zo

Dagen van de week
Tijdsbestek

van .... u. tot .... u.

3. Haalbaarheid
Voornamelijk residentiële functie (weinig/geen
winkels in straat).

JA - NEEN

Lokale straat zonder strategische verkeersfunctie.

JA - NEEN

Geen doorgaand verkeer in de straat.

JA - NEEN

Geen openbaarvervoerslijnen in de straat.

JA - NEEN

De aanvraag wordt ingediend door minstens 3
peters/meters die in het straatvak wonen en zorgen
voor het goede beheer van het project.

JA - NEEN
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Het aanvraagformulier gaat vergezeld van een
enquête met de schriftelijk verzamelde meningen
van de bewoners van het betreffende straatdeel.

JA - NEEN

4. Gegevens van 3 peters/meters
Het aanvraagdossier moet ondertekend zijn door 3 personen die fungeren als peter/meter van het project.
De peters/meters wonen in het betreffende straatdeel en kunnen worden ondersteund door een wijkcomité
of een andere vzw van de wijk die een faciliterende rol kan spelen.
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. Om in aanmerking te komen, moet ten
minste de helft van de betrokken bewoners voorstander zijn van het inrichten van de speelstraat;
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 hekken (of andere voorzieningen) te plaatsen en weg te halen op de vastgestelde uren;
te fungeren als tussenpersoon tussen de bewoners en de gemeente;
een handvest te onderteken waarin de rollen van de peters en meters worden gespecificeerd.

De gemeente kan de contactgegevens van de peters/meters doorgeven in geval van een vraag over het
project.
Peter / Meter nr. 1
Voornaam - Naam
Adres
E-mail
Telefoon - gsm
Peter / Meter nr. 2
Voornaam - Naam
Adres
E-mail
Telefoon - gsm
Peter / Meter nr. 3
Voornaam - Naam
Adres
E-mail
Telefoon - gsm

5. Beperkte toegang
De gemeente zal per geval analyseren hoe de toegang tot de betrokken straat het best kan worden beperkt.
De gemeente stelt de toegangsbeperkingsvoorziening gratis ter beschikking van de bewoners. Op de
hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat/rue réservée aux jeux" bevestigd. Het onderbord
vermeldt de uren wanneer de straat als speelstraat is ingericht.
In een eenrichtingsstraat moeten de hekken ook 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.
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De peters/meters moeten ervoor zorgen dat de voorzieningen na afloop van de activiteit op het trottoir
worden geplaatst zodat ze de voetgangers niet hinderen.
Alle weggebruikers, en voetgangers in het bijzonder, moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.
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.

6. Herinnering aan de geldende regels

Wegcode
Art. 2.36 - Speelstraat
een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het
verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding "speelstraat".
Art. 22septies
-

-

In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in
hoofdzaak door kinderen.
De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel
42 van dit besluit niet van toepassing.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is,
alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het
rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze
wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij
laten 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.

Code van de wegbeheerder
Art. 9.2 van het reglement voor de wegbeheerder:
-

-

De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar de snelheid
beperkt is tot 50 km per uur.
Hij moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en mag
niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur
geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd
wordt.
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 speelstraat duidelijk af te bakenen.
Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat" vast bevestigd.
De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

7. Advies en aanbevelingen
Uitvoerige praktische informatie is beschikbaar op de volgende websites:

https://bral.brussels/nl/artikel/leg-eens-een-speelstraat-voor-je-deur
https://www.ieb.be/Mode-d-emploi-pour-reserver-votre
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8. Handtekeningen
Met hun handtekening verklaren de initiatiefnemers van het project dat de informatie en de ingediende
documenten ter ondersteuning van deze aanvraag juist, volledig en up-to-date zijn.

Datum en handtekeningen

Peter / meter nr. 1

Peter / meter nr. 2

Opmerkingen:
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Peter / meter nr. 3

