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NIEUW REGLEMENT SPEEL- EN SNEEUWSTRAAT.
Juridische grond
e

Decreet van 22 december 201/ houdende het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en 41
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

e

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

e

Omzendbrief betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet
van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9 december
2005.

e

Besluit van de gemeenteraad van 18 maart 2008 houdende de goedkeuring van de infomap
inzake speelstraten.

Motivering
e

De huidige infomap inzake speelstraten dateert van 2008 en is verouderd. Deze moest dus
herbekeken en gemoderniseerd worden.

e

Momenteel worden er zo goed als geen speelstraten aangevraagd door de inwoners. Dit kan
verklaard worden door de verouderde versie van de kaart met mogelijke speelstraten, alsook
door de beperkte mogelijkheden om een speelstraat in te richten.

e

Het vernieuwde reglement zorgt voor veel meer mogelijkheden op vlak van de periode om
een speelstraat in te richten. Ook de aanvraagtermijn is korter. Hierdoor worden twee van de
grootste drempels weggenomen in de hoop meer aanvragen binnen te krijgen.

e

Waar het vorige reglement werkte met een stratenplan waarbij straten op voorhand werden
gekeurd, wordt nu elke aanvraag apart besproken om te kunnen inspelen op de specifieke
omstandigheden van de straat, bijvoorbeeld tijdens een periode dat er weinig passage is in de
straat of een inrichting van slechts een deel van de straat.

e

Een nieuwe vorm van speelstraten steekt steeds meer de kop op in andere gemeenten,
namelijk de sneeuwstraat. Hier was nog geen kader rond binnen de gemeente Melle. Het
vernieuwde reglement maakt sneeuwstraten mogelijk.

e

De aanpassingen van het reglement hebben als doel de drempels te verlagen bij het
aanvragen van een speel- of sneeuwstraat, in de hoop dat meer inwoners van Melle gebruik
zullen maken van het product.

Inspraak, advies en bijlagen
e

Verslag van de jeugdraad van 27 april 2021.

e

Verslag van de gezinsraad van 29 april 2021.

°

Advies van de jeugdraad van 3 mei 2021.

Financieel kader
e

500 euro voorzien op AR 6491000 (toegestane werkingssubsidie aan gezinnen) en Bl 0/5000
gekoppeld aan Actieplan 26 en Actie 60 (herbekijken concept speelstraten).

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement voor
speelstraten goed.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.

Artikel 3

De cultuurbeleidscoördinator, de diensten jeugd, cultuur en sport, en de financieel

directeur ontvangen een kopie van deze beslissing.
Artikel 4

Deze beslissing wordt doorgestuurd naar de toezichthoudende overheid en
gepubliceerd op de website van de gemeente.
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Huishoudelijk reglement speel- en sneeuwstraat
Artikel 1. Wettelijke bepalingen
1. Een speelstraat is 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’.
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 Koninklijk Besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) zijn
niet van toepassing.
3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of waarvan de garage
in de straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun
opdracht het rechtvaardigt, alsook fietsers, hebben toegang tot speelstraten.
4. De bestuurders die in de speelstraten 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.
5. Een speelstraat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren, in
samenspraak met de bewoners van de straat. Op andere tijdstippen worden de
hekken weggenomen en wordt de speelstraat terug een gewone openbare weg die
voor iedereen vrij toegankelijk is. Het gaat dus om een tijdelijk statuut, dat ingevoerd
wordt op afgesproken dagen, en dit gedurende een deel van de dag.
Artikel 2. Wettelijke voorwaarden
1. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet liggen op een plaats
waar de snelheid beperkt is tot maximaal 50 km per uur.
2. De speelstraat moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter,
zonder belangrijk doorgaand verkeer en mag niet bediend worden door een
geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
3. 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.
4. De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten moet tijdelijk afgesloten
worden, telkens tijdens de afgesproken uren.
5. Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te
bakenen.
6. Op de hekkens wordt een bord C3 en onderbord ‘speelstraat’ vast bevestigd. De uren
waarop de straat als speelstraat is ingericht worden op het onderbord vermeld.
7. De hekken worden geplaatst onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de
speelstraatverantwoordelijken (meters/peters).

Artikel 3. Melse voorwaarden
1. De bewoners dienen zelf hun aanvraag in op het gemeentehuis van Melle (e-loket of
papier). De speelstraatverantwoordelijken vragen vóór ze de aanvraag indienen na bij
de jeugddienst of hun straat in aanmerking komt. Dit wordt verkeerskundig bekeken
en de aanvragers worden op de hoogte gebracht van de beslissing door de
jeugddienst. Daarna kan de aanvraagprocedure gestart worden.
2. De aanvraag dient, samen met de bewonersenquête, minstens 3 weken op voorhand
te worden ingediend, digitaal via het aanvraagformulier in het e-loket, of schriftelijk
op het gemeentehuis van Melle.
3. Bewonersenquête:
Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3e van de bewoners akkoord gaan.
Dit wordt vastgesteld aan de hand van een bewonersenquête waarbij elk huisnummer
in de straat of deel van de straat 1 stem heeft. Zowel schriftelijke als digitale
akkoorden worden aanvaard.
4. Indien er handelszaken aanwezig zijn in de straat, moet de handelaar in kwestie zich
akkoord verklaren met de inrichting van de speelstraat.
5. Periodes:
Tijdens de vakantieperiodes zijn de dagen vrij te kiezen en in te vullen in het
aanvraagformulier.
Buiten de vakantieperiodes kan een speelstraat ingericht worden op woensdag, of op
zaterdag, zondag en/of feestdagen in een weekendformule. Dit is opnieuw in te
vullen op het aanvraagformulier.
De speelstraat kan aangevraagd worden tussen 10u en 20u. De gewenste uren
worden doorgegeven op het aanvraagformulier. Deze uren dienen strikt
gerespecteerd te worden.
6. Speelstraatverantwoordelijken:
Een Melse speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimum 2 meerderjarige
meters/peters (speelstraatverantwoordelijken) zich engageren voor de organisatie
ervan. De meters/peters zijn vrijwilligers en hebben een aantal verplichtingen (het
plaatsen van hekken, toezicht houden tijdens de speelstraten, en contactpersoon zijn
voor bewoners en gemeentediensten, cfr. Artikel 6). De meters/peters dienen met een
schriftelijke of digitale handtekening te bevestigen dat zij zich zullen houden aan hun
plichten zoals vermeld in dit huishoudelijk reglement.
7. Het parkeren is enkel toegelaten voor bewoners, en personen die omwille van
medische redenen niet op afstand kunnen parkeren. De bestuurders van de
toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekkens en plaatsen deze nadien terug op
de voorziene plaatsen.
8. De inrichting van een straat als speelstraat dient steeds goedgekeurd te worden door
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle. De aanvrager en
de bewoners van de speelstraat zullen steeds van de genomen beslissing op de
hoogte worden gebracht.

9. In geval van schade aan derden kan de gemeente Melle niet verantwoordelijk gesteld
worden. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door
henzelf of hun kinderen aan derden. Het inrichten van een speelstraat ontslaat de
ouders niet van het toezicht op hun kinderen.
10. Indien bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan de beslissing tot het
inrichten van de speelstraat steeds worden ingetrokken.
11. De speelstraatverantwoordelijken kunnen gebruik maken van een budget van 150
euro om een belevenis te organiseren die de speelstraat in de kijker zet. Hiervoor
geven ze door aan de gemeente welk type belevenis ze willen reserveren. De
gemeente voorziet de activiteit in samenspraak met de speelstraatverantwoordelijken
en betaalt een bijdrage van 150 euro.
12. De speelstraatverantwoordelijken kunnen gratis gebruik maken van de speelkoffers
voorzien door de gemeente zolang de voorraad strekt.
13. Straten die in het oorspronkelijk plan op basis van de gehanteerde criteria niet
konden worden gecatalogeerd als speelstraat, kunnen toch in aanmerking komen om
het statuut van speelstraat te krijgen indien op het tijdstip waarop de
speelstraatactiviteiten georganiseerd worden deze criteria niet relevant zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval voor straten die in de week niet als speelstraten kunnen
worden gebruikt door de aanwezigheid van een bedrijf waarvan de uitbating verkeer
genereert.
Artikel 4. Specifieke voorwaarden voor sneeuwstraten
1. Sneeuwstraten hebben hetzelfde statuut als speelstraten maar zijn onderhevig aan de
specifieke voorwaarden in dit Artikel.
2. Sneeuwstraten worden niet opgenomen in het strooiplan, zodat kinderen kunnen
spelen bij sneeuwval.
3. Bewonersenquête:
Een sneeuwstraat kan enkel ingericht worden als 2/3e van de bewoners akkoord gaan.
Dit wordt vastgesteld aan de hand van een bewonersenquête waarbij elk huisnummer
in de straat of deel van een straat 1 stem heeft. De handtekeningen zijn geldig voor
de volledige periode, dus van 1 november tot 1 april.
4. Periode:
 Een aanvraag voor een sneeuwstraat moet ingediend worden vóór 1 oktober.
 Een sneeuwstraat kan aangevraagd worden voor een periode die loopt van 1
november tot 1 april. De aanvraag moet jaarlijks worden vernieuwd.
 De straat mag enkel als sneeuwstraat afgesloten worden als er een sneeuwtapijt
ligt.
 De uren van de sneeuwstraat zijn tussen 9u en 18u.
5. Als de sneeuwstraat wordt goedgekeurd, brengen de meter(s) en/of peter(s) de
inwoners van de straat hiervan op de hoogte.
6. Minstens 3 dagen vooraleer de meter(s) en/of peter(s) de straat zullen afzetten,
verwittigen ze de gemeente en de inwoners van de straat.

7. Bewoners van een straat(deel) dat als sneeuwstraat is erkend, worden nog steeds
geacht hun trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken om de veilige doorgang te
garanderen.
8. De hekken om de straat af te sluiten worden verdeeld in het begin van de periode en
blijven bij de verantwoordelijke tot het einde. Deze mogen niet op het openbaar
domein blijven staan.
Artikel 5. Aanvraagprocedure
1. Bewoners vragen eerst na of de straat of het deel van de straat dat ze willen inrichten
als speelstraat in aanmerking komen. Dit doen ze door contact op te nemen met de
jeugddienst, via mail of telefonisch. De vraag wordt bekeken door de jeugddienst en
de dienst verkeer. Als de vraag een gunstig advies krijgt, worden de aanvragers
meteen ingelicht en kan de aanvraag gestart worden.
2. Bewoners vragen zelf een speelstraat aan met behulp van het schriftelijke
aanvraagformulier of digitaal via het e-loket. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op
de gemeentelijke website www.melle.be of bij de jeugddienst, Gemeenteplein 1, 9090
Melle. Een speelstraat kan enkel aangevraagd worden door een inwoner uit de straat.
3. Elke aanvraag bevat de volgende elementen:
 Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de meter(s) en/of peter(s)
(minstens 2);
 Plaats en periode waar de speelstraat ingericht zal worden;
 De resultaten van een bewonersenquête waaruit blijkt dat de 2/3e van de
bewoners van de straat of het deel van de straat zich akkoord verklaren met
de speelstraat. De bewonersenquête kan bestaan uit zowel schriftelijke
handtekeningen als digitale akkoorden.
4. Een aanvraag voor een speelstraat moet telkens ten laatste 3 weken voor de
gewenste aanvang ingediend worden.
5. Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan de
speelstraten die voldoen aan alle wettelijke en lokale voorwaarden. Het college van
burgemeester en schepenen kan een aanvraag weigeren of slechts gedeeltelijk
toestaan. Eventuele beperkingen dienen nageleefd te worden tijdens de inrichting van
de speelstraat. De aanvragers worden na de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht of hun aanvraag al dan niet
goedgekeurd werd.
6. De peters/meters van de goedgekeurde speelstraten zullen het huishoudelijk
reglement ondertekenen (cfr. Artikel 3, pt. 6).
Artikel 6. Verantwoordelijkheid
1. De meters en peters van de speelstraat zijn verantwoordelijk voor het correct en op
het afgesproken uur plaatsen van de hekken die de speelstraat afsluiten. Tijdens de
duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan: het is aan te raden dat de
meters en peters in het begin geregeld controleren of de mensen die in de speelstraat
mogen rijden, de hekken ook altijd terug plaatsen. Op het afgesproken einduur van

2.

3.
4.
5.

de speelstraat moeten de hekken weggehaald worden. Ze worden dan op een oprit
geplaatst zodat de doorgang maximaal is. De gemeente voorziet hekkens om de
volledige breedte van de straat af te zetten, alsook een verkeersbord C3 en
onderbord ‘speelstraat’.
De meter(s) en/of peter(s) zijn verantwoordelijk voor het inlichten van de
buurtbewoners wanneer de speel- of sneeuwstraat wordt goedgekeurd. Dit kan op
papier, door bij alle bewoners een brief in de brievenbus te steken, of digitaal, via
mail, waarbij de bewoners moeten bevestigen dat de mail ontvangen is. Wanneer
beslist wordt dat een sneeuwstraat zal worden afgesloten en ingericht, laten de
meter(s) en/of peter(s) dit ook minstens drie dagen op voorhand weten aan de
inwoners van de straat.
Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun
kinderen. De speelstraat is geen kinderopvang.
De meter(s) en/of peter(s) van de speelstraat zijn als vrijwilligers verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
In geval van schade aan derden, zowel materiële als lichamelijke, kan de gemeente
niet verantwoordelijk gesteld worden. De deelnemers blijven aansprakelijk voor
eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Eventuele
schade die de deelnemers zelf oplopen of aanbrengen, kan niet ten laste gelegd
worden van de gemeente of de meters en peters van de speelstraat.

