


Spelen op een speelstraat
Hoe doe je dat?
Een speelstraat is een straat die tijdens de volledige 
zomervakantie, van 9 tot 21 uur, afgesloten kan 
worden voor doorgaand verkeer. Zo krijgen de 
kinderen de mogelijkheid om op straat te spelen. 
Spelende kinderen hebben gedurende deze periode 
voorrang op het verkeer. Buurtbewoners die hun 
auto in de straat willen parkeren mogen dat, maar 
ze moeten stapvoets rijden. De bewoners moeten 
zelf de afsluithekken plaatsen. 

Elke speelstraat heeft een aantal peters en meters. 
Zij plaatsen bij aanvang van de dag de hekken en 
halen ze ’s avonds terug weg. Meters en peters 
zijn een aanspreekpunt voor de straat. Dit wil niet zeggen 
dat zij verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op straat spelen. De ouders blijven zelf 
verantwoordelijk voor hun kinderen. De bewoners blijven aansprakelijk voor de eventuele 
toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.

Hoe aanvragen?
De aanvraag voor een speelstraat doe je online via www.zemst.be/speelstraat en dit vóór 15 mei. 
Daar vul je de gevraagde gegevens in en voeg je de bewonersenquête toe. Na afloop krijg je een 
overzicht van je aanvraag en een bevestiging dat we je aanvraag goed ontvangen hebben. Daarna 
wordt de haalbaarheid van het dossier onderzocht. Indien je dossier een negatieve beoordeling 
krijgt, wordt deze om geen enkele reden ingetrokken. Dossiers die te laat of onvolledig werden 
ingediend worden niet onderzocht.

Meters en peters
De meters en peters zorgen voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken. 
Zij zorgen ervoor dat de organisatie van de speelstraat goed verloopt.
Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de buurt, maar zijn niet verantwoordelijk voor 
de spelende kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen!

Wettelijke selectiecriteria
• De speelstraat ligt in een straat met overheersend woonkarakter 

zonder doorgaand verkeer.

• De snelheid in de straat is beperkt tot maximaal 50 km/uur 
(bebouwde kom).

• Er is geen doorgang voor openbaar vervoer.

• Prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang.

• Geldende wetgeving: 
 - KB van 1 december 1975
 - KB van 9 oktober 1998
 - Ministerieel besluit van 11 oktober 1976

Selectiecriteria binnen de gemeente Zemst
• Bewoners vragen zelf de speelstraat aan.

• Er zijn vijf meters en/of peters die de hekken plaatsen en weer 
weghalen. Zij houden toezicht op een goed gebruik van de speelstraat 
en zijn aanspreekpunt voor de gemeente en bewoners.

• De aanvragers van de speelstraat dienen de aanvraag volledig en op 
tijd in.

• 2/3 van de bewoners in de straat verklaart zich akkoord met de 
inrichting van een speelstraat.

• Er mogen parken en speeltuinen in de buurt liggen.

• Er mogen scholen in de buurt liggen.

• Handelszaken en parkings moeten bereikbaar blijven.

• Het aantal kruispunten in de straat is beperkt.

• Enkel gemeentewegen komen in aanmerking.

• Verzamel- en verbindingswegen komen niet in aanmerking.

• Er is een positief verkeerstechnisch advies van de verkeerscel nodig.

• Er zijn geen wegenwerken tijdens de periode van de speelstraat.

• De verhouding van het aantal kinderen tot 12 jaar met het totaal 
aantal gezinnen moet positief doorwegen.

• Deze selectiecriteria worden per straat bekeken en met elkaar in 
overweging genomen.



Enkele tips
• Start tijdig met je aanvraag. Je hebt gegevens van verschillende mensen nodig 

en dat vraagt vaak meer tijd dan je zou denken.
• Je kan je speelstraat ook ruimer bekend maken. Kinderen uit de buurt zijn 

uiteraard ook welkom in jullie straat.
• De opening van de speelstraat kan je feestelijk inzetten. Een hapje en een drankje 

helpen zeker. Je bestaande buurtfeest hieraan koppelen is ook een mogelijkheid.
• Bij regenweer raden we aan om geen hekken te plaatsen. Je straat afsluiten 

als er geen kinderen (kunnen) spelen kan door straatbewoners slecht onthaald 
worden. Als je weet hebt van drukke vakantieplannen waardoor er zo goed als 
geen kinderen aanwezig zijn in de straat, sluit je ook best je straat niet af.

• De gewone gang van zaken 
mag niet geboycot worden 
door de speelstraat. Heeft 
je buur dringende werken 
te verrichten of gaat hij 
verhuizen? Dan moet dit 
uiteraard mogelijk blijven. 
Dergelijke zaken worden 
best doorgegeven aan 
de meters en peters van 
de speelstraat, zodat hier 
rekening mee gehouden 
kan worden.
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