Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Uittreksel uit de notulen van
de gemeenteraad
Vergadering van 25 november 2013

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte, Annick Debonné en de heren
Chris Marreel en Peter Gelaude, schepenen
Mevrouwen Mieke Serry, Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart Verhelle, mevrouwen
Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert, Sara Defreyne, de heren Thomas Cloet,
Stijn Vandenhende, Godfried Bovijn, Koen Berton en Robin Vandenberghe,
raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.
Betreft: Mobiliteit – vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de inrichting van een tijdelijke
speelstraat
De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het KB van 16 maart 1968
inzonderheid op Titel I, hoofdstuk II;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1976 en latere wijzigingen waarin de minimumafmetingen en
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Overwegende dat de vraag werd gesteld om tijdens vakantieperiodes een speelstraat te organiseren in
de Tiengebodenstraat;
Overwegende dat deze straat niet wordt bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk
vervoer;
Overwegende dat de toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet mogen gehinderd worden;
Overwegende dat het daarenboven wel noodzakelijk is de veiligheid op straat te waarborgen;
Overwegende dat het aangewezen is hiervoor een gemeentelijk algemeen reglement aan te nemen dat
de modaliteiten bepaalt voor het inrichten van speelstraten;
Gelet op het gunstig advies van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Verkeer dd. 25 september
2013;
Na beraadslaging;
Besluit: met zeventien stemmen ja en geen stemmen neen of onthoudingen.

Artikel 1
De wettelijke bepalingen (artikelen 2.36 en 22 septies – KB houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer)
1. Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen
een hekken geplaatst is met het verkeersbord C3 voorzien van het onderbord met daarop de
vermelding “speelstraat”
afbeelding bord

2. 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 – de bepalingen van artikel 42
van het KB zijn niet van toepassing.
3. Alleen bestuurders voor motorvoertuigen, dien in de straat wonen of van wie de garage in die
straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37 van het KB, 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.
4. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen. Zij moeten de
doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor
stoppen.
Fietsers moeten zonodig 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.
Artikel 2 :
de wettelijke voorwaarden (artikel 9.2bis MB van 11 oktober 1976)
1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats waar die
snelheid beperkt is tot 50 km per uur.
2. De straat mag geen gewestweg /regionale baan – een voorrangsweg – buurtweg noch kruispunt
zijn.
3. De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter, zonder
doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor
gemeenschappelijk openbaar vervoer.
4. 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. Deze speelinfrastructuur mag niet vast gemonteerd worden
noch een permanent karakter vertonen op de openbare weg.
5. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten worden telkens
tijdens dezelfde uren.
6. De speelstraat wordt afgebakend door hekken. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden
om de speelstraat duidelijk af te bakenen. De hekken moeten voorzien worden van het bord C3
zoals bepaald in artikel 1.
De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
Het gemeentebestuur van Pittem stelt de hekken gratis ter beschikking van de bewoners (peters
en meters). Deze zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en het verwijderen van de afsluitingen

op de aangeduide en goedgekeurde tijdstippen. Op het einduur dienen de hekken aan de kant
geplaatst te worden zodat zij geen hinder kunnen vormen voor de gebruikers van de openbare
weg.
Artikel 3 :
1. Een speelstraat kan pas georganiseerd worden na goedkeuring door het gemeentebestuur.
2. Voor lange straten of straten met veel kruispunten is het mogelijk dat slechts een deel van de
straat als speelstraat wordt ingericht.
3. Bij het inrichten van een speelstraat mag de bereikbaarheid van de omliggende straten niet in
het gedrang komen. De normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat moet
mogelijk zijn, zonder dat er onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen
moeten vermeden worden.
4. Parkeren in de speelstraat is enkel mogelijk voor bewoners en garagehouders. Parkeren
gebeurt zoveel mogelijk op eigen oprit, zodat de straat zo ruim mogelijk over de ganse breedte
van de weg voorbehouden blijft voor de kinderen.
5. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze
nadien op de voorziene plaats en op een correcte manier terug.
6. Een speelstraat wordt enkel aangevraagd op initiatief van de buurtbewoners. Zij vragen zelf om
van hun straat een speelstraat te maken. De speelstraat heeft minimum twee
verantwoordelijken “meters en peters”. Dit zijn mensen die zelf in de straat wonen en zich
engageren voor de organisatie ervan en hun taak met de nodige verantwoordelijkheid uitvoeren.
Zij dienen de aanvraag voor de speelstraat in. Peters en meters fungeren niet als opvang voor
de kinderen van de straat. De ouders blijven steeds verantwoordelijk voor hun kind(eren). De
peters en meters zijn vrijwilligers en hebben een aantal taken (plichten) te verrichten : plaatsen
en weghalen van de hekken, toezicht houden tijdens de speelstraaturen en contactpersoon zijn
tussen de bewoners en de gemeente Pittem en rechten : verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid.
7. In geval van schade blijft de wetgeving van toepassing zoals die er is zonder speelstraat. Dit
betekent dat wanneer schade toegebracht wordt (auto’s – gebouwen – personen) dit geregeld
dient te worden via de familiale verzekering van de ouders. Peters en meters zijn in geen geval
verantwoordelijk. Tevens blijft het verkeersreglement van toepassing tijdens de
speelstraaturen.
8. Tussen de meters/peters en de gemeente Pittem worden de afspraken vastgelegd in een nota
(bijlage 2).
9. Een speelstraat kan enkel ingericht worden indien 2/3 of 66% van de bewoners akkoord gaat.
Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête. Elk huisnummer
heeft één stem.
10. Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de schoolvakanties. De straat mag gesloten
worden gedurende 1 of meerdere dagen, met een maximum van 4 opeenvolgende dagen,
telkens dezelfde uren.
11. De speelstraaturen zijn van maximaal 10.00 uur tot 19.00 uur.
Artikel 4 :
de procedure
1. De aanvraag wordt ingediend door de bewoners van de straat, die fungeren als
verantwoordelijken (peters en meters) bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1
te 8740 Pittem, via een aanvraagformulier (bijlage 1).

2. De gegevens van de peters en meters moeten via een aanvraagformulier bezorgd worden aan
het gemeentebestuur van Pittem.
3. De uiterlijke datum waarop de aanvraag moet ingediend worden, wordt jaarlijks bekendgemaakt
door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Pittem.
4. Elke aanvrager van een speelstraat dient een verklaring te ondertekenen waarbij hij/zij kennis
heeft genomen van het gemeentelijk reglement en waarbij hij/zij zich akkoord verklaart. Hij
verbindt er zich toe elk artikel strikt na te leven en te respecteren, zo niet kan het
gemeentebestuur een rechtsvordering te zijne/hare laste instellen.
5. Het gemeentebestuur onderzoekt of voldaan is aan de voorwaarden. De bewonersenquête
moet binnengebracht worden bij het gemeentebestuur van Pittem.
6. Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de goedkeuring aan de speelstraat die
voldoet aan alle wettelijke en lokale voorwaarden.
7. De goedkeuring wordt verleend onder de voorwaarde van het ondertekenen door de
meters/peters van de afsprakennota en van het naleven ervan.
Artikel 5 :
Verantwoordelijkheden
1. Het gemeentebestuur van Pittem kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden in geval
van ongeval of schade. De bewoners blijven aansprakelijk en eventuele toegebrachte schade
door henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat houdt geen
automatische kinderopvang in. Het ontslaat de ouders niet van het toezicht op hun kinderen.
2. De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de gemeente
Pittem als wegbeheerder.
Volgens de afsprakennota zullen de meters/peters ervoor zorgen dat deze hekken correct en
tijdig worden gezet en weggehaald.
De meters/peters houden toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn de contactpersoon voor
bewoners en gemeentediensten.
Artikel 6 :
Sancties
1. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten
van de speelstraat ingetrokken worden door het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Pittem. De meters/peters worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.
2. In geval van geschil waarbij er tussen beide partijen geen minnelijke schikking wordt bereikt, is
enkel het College van Burgemeester en Schepenen van Pittem bevoegd, na de nodige
adviezen te hebben ingewonnen bij de diverse actoren.
Artikel 7 :
Verzekeringen
De aansprakelijkheid van de gemeente als organisator van de speelstraten en als ter beschikking
steller van nadarhekken en ander materiaal (o.a. verkeersborden) blijft gewaarborgd door de algemene
burgerlijke aansprakelijkheidspolis van de gemeente.
De meters en peters die worden aangeduid door de gemeente in het kader van een speelstraat zijn
tevens gedekt door de algemene burgerlijke aansprakelijkheidspolis en de arbeidsongevallenpolis
wanneer zij in opdracht van de gemeente hun medewerking verlenen aan het plaatsen en weghalen
van de nadarhekken.

Een verzekering afsluiten voor de spelende kinderen is onmogelijk aangezien het een “open” activiteit
betreft waarbij geen organisatie, toezicht of begeleiding geschiedt door personeel of vrijwilligers van de
gemeente.
De kinderen bevinden zich in hun “privéleven” en kunnen bij gebeurlijk ongeval of schade beroep doen
op de verzekeringen door de ouders zelf afgesloten (familiale, Z.I.V. en andere).
Namens de gemeenteraad :
De gemeentesecretaris,
(get.) Geert Mahieu.

De burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Geert Mahieu.

Ivan Delaere.

Bijlage 1
AANVRAAGFORMULIER SPEELSTRAAT
IN TE DIENEN BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, MARKT 1, 8740
PITTEM
AANVRAGERS :
1. Meter/Peter
Voornaam :
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail :

2. Meter/Peter
Voornaam :
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail :

3. Meter/Peter
Voornaam :
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail :

4. Meter/Peter
Voornaam :
Naam :
Adres :
Telefoon :
e-mail :

ONDERWERP : inrichten van een speelstraat
Straat : ………………………………………………………………… vanaf nummer ......... tot en met
nummer .........
voor de periode in de schoolvakantie vanaf ................................... tot en met ……………………………..
(maximum 4 opeenvolgende dagen)
Tijdens deze periode vanaf …………… uur tot …………… uur (tussen 10 en 19 uur)
Datum : ……………………………..

Handtekening(en) :
meter/peter

meter/peter

meter/peter

meter/peter

Bijlage 2
AFSPRAKENNOTA TUSSEN DE GEMEENTE PITTEM EN DE METERS/PETERS VAN DE
SPEELSTRAAT
Speelstraat : ……………………………………………… vanaf nummer ......... tot en met nummer .........
voor de periode in de schoolvakantie vanaf ................................... tot en met ……………………………..
(maximum 4 opeenvolgende dagen)
Tijdens deze periode dagelijks vanaf …………… uur tot …………… uur (tussen 10 en 19 uur)
De meters/peters van de straat :

De heer/mevr. .……………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
voor de periode vanaf ……………………………… tot en met ……………………………………….

De heer/mevr. .……………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
voor de periode vanaf ……………………………… tot en met ……………………………………….

De heer/mevr. .……………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
voor de periode vanaf ……………………………… tot en met ……………………………………….

De heer/mevr. .……………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
voor de periode vanaf ……………………………… tot en met ……………………………………….

volgende afspraken worden gemaakt :

Door de gemeente Pittem
1. De gemeente Pittem geeft toelating tot het organiseren van de speelstraat voor bovenvermelde
periode, conform het geldende reglement
2. De gemeente Pittem zorgt voor logistieke en materiële steun, aanleveren van hekken(s) en
verkeersborden
3. De gemeente Pittem zorgt voor een vrijwilligersverzekering voor de meters/peters
4. De gemeente Pittem zorgt voor de communicatieve ondersteuning : aanvraagformulieren,
bewonersenquête, info via gemeentekrantje

Door de meters/peters
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

De meters/peters zorgen voor de aanvraag van de speelstraat
De meters/peters zorgen voor het invullen van de bewonersenquête
De meters/peters plaatsen de hekken(s) op de aangeduide uren en halen ze ook weg
De meters/peters zorgen voor het toezicht op de speelstraat, meer bepaald op het respecteren
van de uren en de goede werking van de speelstraat. Zij staan niet in voor de opvang van de
kinderen uit de straat. De ouders blijven verantwoordelijk.
De meters/peters zijn steeds telefonisch bereikbaar. Hun telefoonnummer wordt aan de
hekken(s) bevestigd
De meters/peters melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan de bevoegde
diensten
De meters/peters evalueren de speelstraat binnen de 2 maanden na de organisatie ervan.
De meters/peters kunnen de gemaakte afspraken niet delegeren aan derden

Opgemaakt te Pittem, op …………………………………………
Handtekening (voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden “gelezen en goedgekeurd”)
Meter/peter

Meter/peter

Meter/peter

Meter/peter

Gemeente Pittem

