
 

 

SPEELSTRATEN 

1. OMSCHRIJVING 
 
Speelstraten zijn een instrument van het beleid om de stad meer kindvriendelijk te maken. Met de speelstraten 
wordt het openbaar domein tijdelijk ter beschikking gesteld van de zwakste weggebruiker, namelijk het 
spelende kind. Dankzij het afsluiten van (een deel van) een straat kunnen kinderen er vrij spelen. 
 
Speelstraten evolueren in de richting van ontmoetingsplaatsen: spelende kinderen zorgen voor meer contacten 
tussen de ouders, wat de sociale cohesie ten goede komt. 
 
Bewoners kunnen kiezen voor een: 
• korte speelstraat: één of twee dagen (in schoolvakanties of verlengde weekends); 
• lange speelstraat: drie tot veertien dagen (enkel in de paas- of zomervakantie ). 

2. AANVRAAGPROCEDURE 
 
De aanvraag gebeurt via de link naar de databank voor verenigingen op de webpagina van het district Deurne 
op www.deurne.be 
Een aanvraag kan uitsluitend ingediend worden voor een speelstraat die in het district ligt. 

 
Korte speelstraat 
 Het aanvraagformulier ‘korte speelstraat’ staat altijd klaar in de databank. 

 De aanvraagtermijn is minimum acht weken wanneer de speelstraat voor het eerst wordt georganiseerd in 
de betreffende straat, zes weken bij een volgende editie. 

  
Lange speelstraat 
 
Paasvakantie 
 Aanvraagtermijn: vóór 9 februari 

 Het aanvraagformulier staat online vanaf december van het jaar voorafgaand 

 
Juli 
 Aanvraagtermijn: vóór 9 mei  

 Het aanvraagformulier staat online vanaf maart 

Augustus 
 Aanvraagtermijn: vóór 9 juni  

 Het aanvraagformulier staat online vanaf april 

 
Een combinatie van een korte speelstraat en een lange speelstraat in dezelfde maand is niet mogelijk. 

http://www.deurne.be/


 

3. ONDERSTEUNING VAN HET DISTRICT 
 
 Het toelagebedrag bedraagt 15,00 EUR per dag om drank, hapjes en klein spelmateriaal aan te kopen. 

 Het district zorgt voor de aanvraag van speciale afsluitingen, waarop een verkeersbord C3 met onderbord 
‘speelstraat’ is aangebracht 

 

4. VOORWAARDEN 

Voorwaarden van de stad Antwerpen  
Dit reglement is onderhevig aan wettelijke voorwaarden en de voorwaarden van de stad Antwerpen die 
beschreven staan in het reglement ‘tijdelijk gebruik straat als speelstraat’. 
 

Informatie 
Een voldoende aantal bewoners van de straat dient akkoord te gaan om een speelstraat in te richten. 
Om dit te kunnen toetsen informeert het district de bewoners van de straat waarvoor een aanvraag voor een 

speelstraat is ingediend. 

Voorwaarden van het district 
De aanvrager van de speelstraat is de speelstraatverantwoordelijke. 
Hij/zij is het aanspreekpunt voor het district Deurne, de stadsdiensten en andere bewoners. 
 
De speelstraatverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg zijn van activiteiten met betrekking tot de speelstraat. 

Communicatie 
Het logo van het district Deurne is duidelijk aanwezig in de straat tijdens de hele duur van de speelstraat. 
De publieke aankondiging van de speelstraat moet in het Nederlands gebeuren. 

 

5. BEOORDELING 
 
Na ontvangst van de aanvraag controleert het district de aanvraag op volledigheid.  Wanneer de aanvraag 
onvolledig is, contacteert het district de aanvrager hierover uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de 
aanvraag, met de melding dat de ontbrekende informatie binnen 7 kalenderdagen moet worden overgemaakt. 
 
Het districtscollege adviseert het stadscollege op basis van: 

 Het resultaat van de informatieronde; 

 Het advies van de technisch consulent van het district; 

 Het advies van de jeugddienst van het district. 
 

Het stadscollege beslist over de toelating tot het organiseren van een speelstraat op basis van het advies van 
het districtscollege en het bindend advies van de politie (politie openbare orde en evenementen voor korte 
speelstraten, verkeerspolitie voor lange speelstraten), zoals vastgelegd in artikel 11 van het stadsreglement 
‘Tijdelijk gebruik straat als speelstraat’. 
 
Het districtscollege beslist over de ondersteuning van een speelstraat, op basis van de toelating van het 
stadscollege. 
 
Het districtscollege beslist over het vastleggen en uitbetalen van het subsidiebedrag. 
 
Het district informeert de aanvrager over de beslissing van het stadscollege en over het toekennen van het 
subsidiebedrag. 



 

6. SANCTIE 
 
Na een negatieve evaluatie of na het intrekken van de toelating van de burgemeester kan het districtscollege 
voor de volgende editie van deze speelstraat de ondersteuning weigeren.  

7. VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING OP SPEELSTRATEN 
 
De speelstraten zijn geregeld in volgende regelgeving: 

 Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 Het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 dat het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt door onder andere de inrichting van 
speelstraten te voorzien. 

 Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 

 Het gemeenteraadsbesluit betreffende het reglement voor het tijdelijk gebruik van een straat als 
speelstraat. 


