
 

 

Ondersteuningsreglement: 

Buurtmakers - speelstraten  

1. Naam ondersteuningsproduct 

Buurtmakers - speelstraten 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Via de ondersteuning van speelstraten draagt het district bij aan een kindvriendelijke 

omgeving en sociale cohesie in de buurt.  

3. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  

 speelstraat:  een straat die (of een straatdeel dat) tijdens een schoolvakantie, 

verlengd weekend of officiële buitenspeeldag met toelating van het bevoegde 

orgaan, voor een vooraf bepaalde duur (minimaal 1 dag, maximaal 14 dagen) en op 

vooraf aangegeven speeluren, afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, zodat 

volwassenen en kinderen er vrij kunnen spelen en bewegen in een autoluwe straat; 

 straatdeel: deel van een straat gelegen tussen twee kruispunten. 

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Merksem. 

5. Ingangsdatum 

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021. 

6. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025 en kan met nog één bijkomend jaar verlengd 

worden door middel van goedkeuring door de districtsraad. 

7. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

een privépersoon of een bewonersgroep zijn en gevestigd zijn in het district Merksem. 



 

 

Politieke partijen, scholen en verenigingen komen niet in aanmerking.  

 

8. Voorwaarden voor de ondersteuning 

Er kan enkel ondersteuning worden gevraagd voor het organiseren van een speelstraat: 

 op Merksems grondgebied en enkel voor de straat waarin de aanvrager woont; 

 in een straat waar de maximum snelheid beperkt is tot 30 km 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 of op een 

urgentieroute voor de brandweer;  

 wanneer de aanvraag voldoende gedragen wordt door de bewoners van de straat. 

Hiervoor wordt een infoflyer gebust door een medewerker van het district bij alle 

bewoners van de straat om hen op de hoogte te brengen en de contactgegevens 

kenbaar te maken waarlangs eventuele opmerkingen of bezwaren geuit kunnen 

worden; 

 op voorwaarde dat de omliggende straten na de invoering van de speelstraat 

bereikbaar blijven. 

 voor een aantal dagen dat de duur van de desbetreffende schoolvakantie, het 

verlengde weekend of de buitenspeeldag niet overschrijdt. 

 

9. Verantwoording 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden en moet daarvoor de 

volgende bewijsstukken indienen: 

 een activiteitenverslag; 

 een sfeerfoto; 

 een groepsfoto. 

10. Beoordeling van de aanvraag 

Het bevoegde orgaan beslist over het vastleggen en uitbetalen van het 

ondersteuningsbedrag binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan. 

11. Bedrag van de ondersteuning 

Het forfaitaire bedrag van de ondersteuning bedraagt 15 euro per speeldag en kan gebruikt 

worden voor de aankoop van drankjes, hapjes, decoratie en klein spelmateriaal. 

 



 

 

12. Niet geldelijke ondersteuning 

De stedelijke bevoegde diensten voorzien het nodige logistiek materiaal om de speelstraat 

af te sluiten. 

 

13. Indienen van de aanvraag tot ondersteuning 

De ondersteuningsaanvraag voor een korte speelstraat (1 of 2 dagen) kan enkel voor in 

een schoolvakantie, een verlengd weekend of voor de jaarlijkse officiële buitenspeeldag en 

moet minstens 8 weken van tevoren worden ingediend wanneer de speelstraat voor het 

eerst wordt georganiseerd, en minstens 6 weken bij een volgende editie. 

Een korte speelstraat kan maximum twee keer per kalendermaand plaatsvinden in dezelfde 

straat of in hetzelfde straatdeel. 

Een lange speelstraat (3 tot 14 dagen) kan worden ingediend tot: 

 5 februari voor de paasvakantie; 

 5 mei voor de maand juli; 

 5 juni voor de maand augustus. 

Een lange speelstraat kan maximum één keer per maand plaatsvinden in dezelfde straat of 

in hetzelfde straatdeel.. 

Een combinatie van een korte en een lange speelstraat in dezelfde kalendermaand is niet 

mogelijk. 

14. Behandelingstermijn 

De ondersteuningsaanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 21 kalenderdagen na 

ontvangst van een volledig dossier. 

15. Termijnen voor rapportering 

De vereiste rapportering moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de speelstraat 

ingediend worden. 

16. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het subsidiereglement voor verenigingsleven en 

buurtinitiatieven goedgekeurd met het districtsraadbesluit van 28 november 2019 

(jaarnummer 87). 



 

 

17. Overgangsbepaling 

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 oktober 2021 maar betrekking hebben op activiteiten 

die plaatsvinden voor 15 november 2021 worden behandeld volgens de bepalingen van het 

oude reglement. 

18. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

Het reglement toelating tijdelijk gebruik van een straat als speelstraat, goedgekeurd met 

gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2021 (jaarnummer 89). 

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. 

 

 

 


