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De straat wordt voor een bepaalde periode afgesloten voor het verkeer en wordt door de 
bewoners ingericht als speelstraat. Er wordt een nadar met de nodige verkeersborden geplaatst 
aan het begin van de straat. 

Toegang: 
Volgende voertuigen hebben toegang: 

• Alle bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat 
gelegen is 

• Prioritaire voertuigen met opdracht in de straat 
• Fietsers 

Toepassing 
 

• De straat wordt als speelstraat ingericht op woensdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 13u en 17u 
• Er wordt een speelstraatpeter aangeduid die toeziet op de goede gang van zaken. De 

speelstraatpeter verzet tevens de borden en de nadar 
• De speelstraat die men wil inrichten ligt in een straat met een snelheidsbeperking van max. 50 

km/uur 
• De straat heeft een overheersende woonfunctie 
• De inrichting van speelstraten is uitgesloten op gewestwegen, wegen met belangrijk doorgaand 

verkeer, wegen met openbaar vervoer of wegen met een aanzienbare economische activiteit 
• De straat moet gedurende steeds dezelfde uren van de dag als speelstraat worden afgesloten 
• De hekken moeten de straat voldoende afsluiten, zonder doorgang van toegelaten voertuigen te 

beletten; de hekken worden geplaatst onder toezicht en verantwoordelijkheid van de 
wegbeheerder 

• Tijdens de uren dat de speelstraat wordt gesignaleerd mogen er speeltuigen geplaatst worden, 
mits de doorgang van toegelaten voertuigen vrij blijft. Geen toestellen vreemd aan speeltuigen 
mogen op de straat geplaatst worden 

Gedrag 
 

• De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden om te spelen 
• Er wordt verwacht van de bewoners dat ze hun voertuigen niet in de speelstraat parkeren 
• Personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers. Artikel 42 (gebruik van trottoirs, 

oversteekgedrag e.d.) is niet van toepassing 
• Bestuurders moeten stapvoets rijden en de doorgang voor voetgangers die spelen vrij laten, hun 

voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Ze mogen voetgangers die spelen niet in gevaar 
brengen en niet hinderen. Ten aanzien van kinderen moeten ze dubbel voorzichtig zijn 
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