Reglement speelstraten 2016-2018

Een speelstraat in uw straat?
Dat kinderen en jongeren voldoende ruimte moeten hebben om te spelen, daar zal iedereen het wel over
eens zijn en dat dit op een veilige manier moet gebeuren spreekt voor zich. Vandaag de dag is het niet zo
vanzelfsprekend meer dat dit in de eigen straat kan gebeuren. Toch is het, vanwege het sociale
buurtkarakter, héél belangrijk dat er veilig gespeeld kan worden in de eigen buurt.
Met dit idee werden de SPEELSTRATEN in 2012 gelanceerd in Houthalen-Helchteren.
Speelstraten zijn straten die, op aanvraag van de bewoners, tijdens de zomervakantie volledig of gedeeltelijk
afgesloten kunnen worden, zodat spelen op straat weer mogelijk wordt.
SPEELSTRATEN ZOMERVAKANTIE 2016-2017-2018
De speelstraten zijn een initiatief van de bewoners, zij nemen en dragen ook de verantwoordelijkheid.
Indien je geïnteresseerd bent om je straat in de zomervakantie om te toveren in een speelstraat, zet je
volgende stappen.
 Je downloadt het aanvraagformulier op http://ho-he/jeugd
 Je vult het document volledig in en bezorgt het aan het team cultuur en jeugd.
 Een schriftelijke aanvraag indienen bij:
Team cultuur en Jeugddienst Houthalen-Helchteren
Pastorijstraat 30
3530 Houthalen-Helchteren
Dit vóór 15 april van het jaar waarin de speelstraat georganiseerd wordt.
 Afhankelijk van het advies van de politie en de beslissing van het Schepencollege, ontvang je een
gunstig of ongunstig antwoord. Bij positief nieuws, moeten de aanvragers zelf nog zorgen voor de
petitie bij de buurtbewoners (de jeugddienst zorgt voor de nodige documenten). Die petitie moet
terugbezorgd worden aan het team cultuur en jeugd, ten laatste op 1 juni van het jaar waarin de
speelstraat georganiseerd wordt.
 Daarna ontvang je de definitieve beslissing. Als aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen de
bewoners, kinderen en jongeren zich verheugen op een toffe zomervakantie in eigen straat!
OPGELET! : Niet elke straat in Houthalen-Helchteren komt in aanmerking als speelstraat! Deze moet aan
een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:
1. De maximumsnelheid in de straat bedraagt 50 km/u.
2. Het woonkarakter moet overheersend zijn.
3. Er mag geen regelmatige doorgang zijn van openbaar vervoer.
4. Straten met publieke parkings en/of handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij de
handelszaken hun goedkeuring geven.
5. De lengte van speelstraten wordt normaliter beperkt, d.w.z. lange straten kunnen enkel voor
een bepaald deel afgesloten worden.
6. Minstens 2 personen (‘peters’ en/of ‘meters’) wonend op een verschillend adres in deze straat
moeten zich verantwoordelijk stellen voor de speelstraat en zorgen dat de nadarafsluiting
verplaatst wordt op de tijdstippen dat hun straat terug voor het verkeer toegankelijk wordt.
7. 70 % van de gezinnen in de straat moeten akkoord gaan door een petitie te ondertekenen.
8. Een speelstraat kan minimum 14 dagen en maximum 1 maand ingericht worden.
9. Tijdens deze periode zal de straat van 13u tot 21u ingericht worden als speelstraat.
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10. Tijdens deze periode zal de straat tussen 12u en 13u worden afgesloten en tussen 21u en 22u
terug worden vrijgemaakt voor het verkeer.
11. Er mag maximum 1 speelstraat ingericht worden binnen een straal van 200 meter.
GEVOLGEN voor de bewoners van speelstraten (en eventueel omliggende straten):
 De hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen.
Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te vrijwaren.
 Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de straat wonen of er een
garage hebben, fietsers en de orde- en hulpdiensten wanneer hun opdracht het rechtvaardigt.
 De maximumsnelheid voor bovenstaande voertuigen bedraagt op dat moment 30 km/u.
 Bestuurders moeten de doorgang vrijlaten voor de spelende voetgangers. Ze moeten stapvoets
rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende voetgangers nooit in
gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
 De peters en/of meters van de straat dragen de verantwoordelijkheid om de nadarelementen op de
afgesproken tijdstippen op en van de rijweg te plaatsen. De verzekering voor deze personen geldt
vanaf het moment dat de signalisatie ’s middags wordt geplaatst tot op het moment dat deze ’s
avonds wordt weggehaald.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2016
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