
1  

Reglement toelating tijdelijk gebruik van een straat als speelstraat  

Artikel 1: Doel van een speelstraat 
Bewoners kunnen de toelating vragen om in hun straat een tijdelijke speelstraat te organiseren. 
 
Speelstraten zijn een instrument om de stad Antwerpen 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. 

Artikel 2: Omschrijving van een speelstraat 
Voor de volledige duur van de speelstraat is de straat autoluw tijdens de aangegeven speeluren. De 
straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat volwassenen en kinderen er vrij kunnen 
spelen en bewegen.  

Artikel 3: Organisator van de speelstraat 
Bewoners kunnen enkel een speelstraat aanvragen voor de straat waar ze officieel wonen. De 
aanvraag kan ook gebeuren voor een deel van de straat. 
 
Verenigingen en scholen kunnen geen aanvraag indienen voor het organiseren van een speelstraat. 

Artikel 4: Locatie van de speelstraat, voorwaarden 
De stad Antwerpen kan enkel toelating verlenen voor het organiseren van een speelstraat: 

 op het grondgebied van de stad Antwerpen; 

 in een straat waar de maximum snelheid reeds beperkt is tot 50 kilometer per uur of minder; 

 in een straat of buurt met overwegend een woonfunctie, zonder belangrijk doorgaand 
verkeer in de straat zelf; 

 in een straat die niet op de route van het openbaar vervoer ligt; 

 wanneer voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten; 

 op voorwaarde dat de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar 
blijven. 

 

Artikel 5: Verbod/belemmering op het organiseren van een speelstraat 
 
Indien tijdens de aangevraagde periode van de speelstraat wegen- of nutswerken zijn gepland, kan de 
speelstraat niet doorgaan. In overleg met de aanvragers kan de periode verzet worden. 
 
Bij overmacht in de verkeersafwikkeling, zoals  onder andere onverwachte manifestaties, 
onverwachte werken, verkeersomleidingen, krijgen deze voorrang op de speelstraat. 
 

Artikel 6: Afsluiting van de speelstraat 
De openbare weg die bewoners als speelstraat willen inrichten, moet tijdelijk afgesloten worden 
telkens tijdens de aangevraagde speeluren, met het materiaal dat de stedelijke diensten daartoe 
leveren. 
 
Een speelstraat wordt afgebakend met speciale afsluitingen, waarop een verkeersbord C3 met 
onderbord ‘speelstraat’ en de speeluren zijn aangebracht. Deze borden zijn vast bevestigd. Er worden 
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voldoende afsluitingen, afhankelijk van de breedte van de straat en het advies van de verkeerspolitie, 
geplaatst om de speelstraat duidelijk af te bakenen. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de 
speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de 
speeldag. 
 
Indien tijdens de speeluren spelinfrastructuur wordt geplaatst, moet voldoende doorgang vrij blijven 
voor de toegelaten wagenbestuurders en prioritaire voertuigen. Telkens na afloop van de speeluren 
verwijderen de aanvrager (of de opgegeven verantwoordelijken) de spelinfrastructuur en de hekken. 
 

Artikel 7: Parkeren 
 
Bewoners van de toegelaten speelstraat mogen er tijdens de speeluren parkeren. 

Artikel 8: Inrijden 
Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang op alle andere weggebruikers, fietsers 
inbegrepen. 
Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden tijdens de speeluren. 
Bewoners van de straat of eigenaars van een parkeerplaats op privaat terrein in de toegelaten 
speelstraat mogen tijdens de speeluren stapvoets de straat in- en  uitrijden. 
 
Alle weggebruikers worden geacht de straatafsluitingen zelf te verplaatsen bij het in- en uitrijden van 
de speelstraat tijdens de speeluren. 
 

Artikel 9: Duur en uren van de speelstraat 

9.1. Duur 
Tijdens de schoolvakanties, herfst-, kerst-, en krokusvakantie, en tijdens verlengde weekends kan een 
speelstraat toegelaten worden voor 1 of 2 dagen. 
 
Tijdens de paas- en zomervakantie kan een speelstraat toegelaten worden voor 3 tot 14 dagen. 
 

9.2. Uren 
In de zomervakantie lopen de speeluren van ten vroegste 10 uur tot ten laatste 21 uur.  
Alle andere periodes lopen de speeluren van ten vroegste 10 uur tot ten laatste om 20 uur.  
Binnen deze limieten kunnen de aanvrager(s) / verantwoordelijken de speeluren zelf bepalen. 
 
De gekozen uren blijven gelden gedurende de hele periode van de speelstraten, tenzij de 
verkeerspolitie anders toelaat. 
 

Artikel 10: Ondersteuning en hoe en wanneer aanvragen 
Aanvragen voor het organiseren van een speelstraat worden in het betreffende district ingediend, 
volgens de procedure beschreven in het reglement van dat district. 
De aanvrager van de toelating voor het organiseren van een speelstraat kan in het betreffende district 
bijkomende ondersteuning vragen. Het district beslist over de modaliteiten van deze ondersteuning. 
 

Artikel 11: Beoordeling van de aanvraag 
Het stadscollege beslist over de toelating tot het organiseren van een speelstraat, na: 

 bindend advies van de politie.  
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Artikel 12: Controle 
Medewerkers van de stad en het district en de politie hebben steeds het recht om een speelstraat te 
controleren en feedback te geven aan de organisatoren van de speelstraat. 
 
De stad kan beslissen de toelating voor de speelstraat te annuleren: 

- bij het niet of niet correct plaatsen en verwijderen van de straatafsluitingen; 
- bij het niet naleven van de afgesproken speeluren. 

 

Artikel 13: Communicatie 
 
De publieke aankondiging van de speelstraat moet in het Nederlands gebeuren. 

Artikel 14: Verzekering 
 
Voor organisatoren, verantwoordelijken en  deelnemers aan de speelstraat voorziet de stad geen 
verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel. 

Artikel 15: Fundamentele vrijheden 
Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 
stedelijke infrastructuur engageert zich om op een constructieve manier mee te werken aan de 
opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus 
samenleven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de Grondwet, de wetten van het 
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 
 
De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds 
tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de toelage; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 eenzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 weigeren logistieke ondersteuning. 
 

De stad Antwerpen of het district kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die 
geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. 

Artikel 16: Inwerkingtreding van het reglement 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari  2020. 

Artikel 17: Van toepassing zijnde besluiten op speelstraten 
De speelstraten zijn geregeld in volgende besluiten: 

 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 koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer; het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen 
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 


