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Zitting van 24.05.22

#Onderwerp : GR - Mobiliteit - Reglement in verband met de inrichting van een speelstraat -
Invoering #

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name
artikel 117 ;
Overwegende dat sommige inwoners vragen om speelstraten ;
Overwegende dat de straten die in aanmerking komen om "speelstraten" te worden, aan een reeks criteria
moeten voldoen om de gevolgen voor mensen die er geen baat bij hebben, te beperken (zie de voorwaarden
in het reglement hieronder) ;
Overwegende dat sommige straten in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe aan deze criteria voldoen ;
Gehoord de tussenkomsten van Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL en Dhr. Etienne
DUJARDIN, gemeenteraadsleden, alsmede van Dhr. Alexandre PIRSON, scheppen ;
BESLUIT een reglement in verband met de inrichting van speelstraten als volgt in te voeren :
Reglement in verband met de inrichting van een speelstraat
Onderwerp
Artikel 1
De gemeente geeft inwoners de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om hun straat voor een beperkte
periode tot speelplek te maken door de straat of een deel van de straat af te sluiten voor het verkeer.
Artikel 22septies van de wegcode, waarin de regels voor het verkeer op speelstraten zijn opgenomen, is van
toepassing.  
Het doel van dit initiatief is te voorzien in de behoefte aan een speelplaats in de stad op een ad hoc-basis, en
tegelijkertijd de sociale samenhang en de goede betrekkingen tussen buren in dezelfde straat te versterken.
Voorwaarden voor de beoordeling van de aanvraag
Artikel 2
Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan :

Het voorstel om een speelstraat in te richten moet het resultaat zijn van een verzoek van de
buurtbewoners ;

Deze straat moet gesponsord worden door minstens 3 vrijwilligers die in de straat wonen en die
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verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en verwijderen van de hekken op de vastgestelde tijdstippen ;

Voorwaarden voor aanvaarding van de aanvraag
Artikel 3
Technisch gezien moet een straat aan verschillende criteria voldoen om in speelstraat omgevormd te worden
:

De functie ervan moet in de eerste plaats residentieel zijn ;
Er mag geen buslijn er doorrijden ;
Het moet een straat zijn voor plaatselijk verkeer ;

Artikel 4
Op administratief vlak, om speelstraat te worden, moet een straat aan verschillende criteria voldoen :

Dit verzoek moet door de inwoners van de straat zijn gepeild ;
Dit verzoek moet worden ondersteund door (ten minste) de helft van de huishoudens in de

betrokken straat ;
Het oordeel van de politie moet gunstig zijn ;

Te ondernemen stappen
Artikel 5
Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag het volgende bevatten :

Het formulier ingediend door ten minste drie "sponsors" die in de betrokken wijk wonen en die
kunnen worden ondersteund door een buurtcomité of een andere VZW van de wijk die een
faciliterende rol kan spelen ;

Een enquête op papier waaruit blijkt dat de mening van de buurtbewoners van het betrokken
straatgedeelte werd verzameld ;

De ondertekening van het handvest waarin de verbintenissen van de sponsors zijn opgenomen en dat
tussen hen en de betrokken diensten van de gemeente werd opgesteld ;

Artikel 6
Zodra de gemeente in het bezit is van de in artikel 5 bedoelde documenten en de aanvraag voldoet aan de
eisen van artikel 2, beoordeelt zij de haalbaarheid van de aanvraag aan de hand van de in de artikelen 3 en 4
gestelde eisen.
Artikel 7
Indien de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, besluit het College van Burgemeester en Schepenen over de
modaliteiten van een testfase gedurende een bepaalde periode en informeert het de buurtbewoners door
middel van een omzendbrief.
Artikel 8
Na afloop van de proef en als de voorwaarden van de proef zijn nageleefd, zal de gemeente een nieuwe
enquête houden (dit keer op eigen initiatief) om de mening van de inwoners van de betrokken straat te
peilen.
Artikel 9
Indien het aantal ontvangen positieve adviezen gelijk is aan of groter is dan 50 % van de huishoudens in de
straat, beraadslaagt het College over de modaliteiten voor het behoud van de speelstraat en informeert het de
buurtbewoners door middel van een omzendbrief.
Zo niet, dan worden de aanvragers daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
Verantwoordelijkheid van de sponsors
Artikel 10
De sponsors van de speelstraat voeren hun taken op een gemotiveerde en verantwoordelijke manier uit. Ze
verbinden zich met name ertoe om :

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

2/4Gemeenteraad - 24.05.2022 - Uittreksel van dossier 60662

#019/24.05.2022/A/0021#



Een enquête uit te voeren onder alle huishoudens in de straat, met behulp van de officiële
documenten die beschikbaar zijn op de website van de gemeente, voorafgaand aan het indienen van de
aanvraag ;

Hun meningen en ideeën op een transparante en objectieve manier te verzamelen en mee te delen ;
Alle buurtbewoners (bewoners, handelaars, enz.) van het gebied waar de activiteit plaatsvindt te

informeren door middel van een “brievenbusbericht” met vermelding van de modaliteiten van de
speelstraat en de contactgegevens van de sponsors ;

Te zorgen voor het plaatsen en verwijderen van de hekken (of andere voorzieningen) op de
vastgestelde tijden en locaties ;

Te zorgen voor koppelingen tussen de buurtbewoners en het gemeentebestuur ;
Een handvest te ondertekenen waarin de rol van de sponsors is vastgelegd ;

De algemene regels in verband met aansprakelijkheid blijven van toepassing. De sponsors zijn niet
verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen die in de speelstraat spelen of voor eventuele schade die
kan ontstaan.
Bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling
Artikel 11
Elk aanvraagdossier (met inbegrip van het formulier, de resultaten van de peiling en het handvest, ingevuld
en ondertekend) moeten op een van de volgende twee manieren bij het gemeentebestuur worden ingediend :

Dienst Mobiliteit - Departement Wegennet & Openbare Ruimte - Gemeentebestuur van Sint-
Pieters-Woluwe
Charles Thielemanslaan, 93
1150 Brussel

Of

via e-mail: mobilite@woluwe1150.be

Artikel 12
Het aanvraagdossier moet ten minste 30 dagen vóór de gewenste aanvang van het project door de
administratie zijn ontvangen.
De indiening van onderhavig formulier houdt geen toestemming tot het houden van het evenement in. De
beslissing wordt door het gemeentebestuur genomen op basis van een analyse geval per geval door de
politiezone en de gemeentelijke diensten.
Artikel 13
Het College van Burgemeester en Schepenen is als enige bevoegd om een vergunning voor speelstraat te
verlenen en behoudt zich het recht voor om deze vergunning zonder voorafgaande kennisgeving in te
trekken indien een of meer van de in het "Handvest van goede praktijken" vermelde regels niet worden
nageleefd.
Artikel 14
Het gemeentebestuur kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden bij ongevallen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 20 positieve stemmen, 12 onthoudingen.
Onthoudingen : Willem Draps, Anne-Charlotte d'Ursel, Carla Dejonghe, Christine Sallé, Alexia Bertrand,
Tanguy Verheyen, Aymeric de Lamotte, Etienne Dujardin, Laurent de Spirlet, Olivia Casterman, Muriel
Godhaird, Juliette Siaens-Mahieu.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De d.d. Gemeentesecretaris, 
(g) Sylvie Aerts  

De Voorzitter, 
(g) Damien De Keyser

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 07 juni 2022

De Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde  

De Burgemeester,

Benoît Cerexhe
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