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Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
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Van Humskerken Jacque, Van Mierlo Lode, Vanherk Mark, Van montfort Jos raadsleden
Brebels Eddie - secretaris
Dingenen Christel, Vanmierlo Erik - raadsleden

Politieverordening

'Speelstraten'

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet

van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald en alle latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken
bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen en alle latere wijzigingen;

van

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 11
oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de
verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 1 december 1975 tot
vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en alle latere wijzigingen in het bijzonder artikel 22 septies en artikel
37 en 42;
Overwegende dat het in het kader van de organisatie van speelstraten in de gemeente Bocholt
aangewezen is om een politieverordening vast te stellen omdat deze speelstraten op de openbare
weg plaatsvinden en er zodoende gevaar bestaat voor de weggebruikers en deelnemers;
Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De politieverordening

"inrichting van een straat als een speelstraat" als volgt vast te stellen:

POLITIEVERORDENING

SPEELSTRATEN

Artikel 1: Algemene wettelijke voorwaarden
De openbare weg die men als speelstraat wil inrichten:
•
Moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur.

•
•
•

Moet liggen in een straat of wijk met overheersend woon karakter, zonder doorgaand verkeer en
mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
Moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren.
Moet aangeduid worden met verkeersbord C3 met onderbord "speelstraat".

Artikel 2: Algemene wettelijke bepalingen
Tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd mag er speelinfrastructuur
geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet
verhinderd wordt.
Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
Op de hekken wordt een bord C3 en onderbord "speelstraat" vast bevestigd.
De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht, worden op het onderbord "speelstraat"
vermeld.
De hekken worden geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid
In de speelstraten is de hele breedte van de openbare
hoofdzaak door kinderen.

van de wegbeheerder.

weg voorbehouden

voor het spelen,

in

Gedurende de duur van de speelstraat worden de personen die er spelen gelijkgesteld
met
voetgangers.
De bepalingen van artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, betreffende de regels voor het gebruik van de openbare weg door voetgangers, zijn niet van
toepassing.
Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in de straat
gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het
bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen, en fietsers, hebben toegang
tot de speelstraat.
De bestuurders
vrijlaten voor de
Fietsers moeten
brengen en niet

die in de speelstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze moeten de doorgang
voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen.
zo nodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar
hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

Artikel 3: Gemeentelijke

voorwaarden

De speelstraat kan enkel worden ingericht
aansluitende vrije dagen in juni en september.)

tijdens

de zomervakanties

Uuli en augustus

en

Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal 2 speelstraatverantwoordelijken
zijn die
zich engageren voor de organisatie van de speelstraat.
De speelstraatverantwoordelijken
moeten in de aangevraagde straat wonen elk op een ander adres.
De speelstraatverantwoordelijken
zijn vrijwilligers en hebben een aantal plichten en rechten:
Rechten: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor plaatsen en verwijderen hekken, afgesloten
door het gemeentebestuur.
Plichten: toezicht houden tijdens de speelstraaturen en contactpersoon zijn voor de bewoners en voor
de gemeentediensten.
Artikel 4: Gemeentelijke

bepalingen

Bij het inrichten van een speelstraat mag de bereikbaarheid van de omliggende straten niet in het
gedrang komen. De normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat moet
mogelijk zijn, zonder dat er onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten
vermeden worden.

De mogelijkheid bestaat om een volledige straat in te richten als speelstraat of slechts een deel van de
straat.
In geval van schade aan derden kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld.
De
bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan
derden. Het inrichten van een speelstraat en de aanduiding van twee speelstraatverantwoordelijken
ontslaat de ouders niet van de verantwoordelijkheid ten aanzien van hun spelende kinderen.
Parkeren in de speelstraat is enkel mogelijk voor bewoners, garagehouders. Parkeren gebeurt zoveel
mogelijk op de eigen oprit, zodat de straat zo ruim mogelijk over de ganse breedte van de weg
voorbehouden blijft voor de kinderen. Voertuigen die niet toebehoren aan de bewoners van de straat
moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone.
Artikel 5: Aanvraag, goedkeuring en toezicht
De aanvraag voor de inrichting van een openbare weg als een speelstraat dient via het geëigende
formulier, ten laatste op 30 april van het betreffende jaar toe te komen bij het gemeentebestuur.
De lokale politie en de technische dienst van de gemeente onderzoeken de aanvraag en geven
verkeerstechnisch advies. Op basis hiervan geeft het college van burgemeester en schepenen haar
goedkeuring omtrent de inrichting. De inrichting van de speelstraat wordt bekrachtigd door het
opstellen van een tijdelijke politieverordening goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen.
Indien bepalingen van deze verordening niet nageleefd worden, dan zal de toestemming
inrichten van een openbare weg als speelstraat ingetrokken worden.

Artikel 2 : Deze politieverordening
het gemeentedecreet.

wordt bekendgemaakt

overeenkomstig

tot het

de artikelen 186 en 187 van

Artikel 3 : Afschrift van dit besluit over te maken aan:
- Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
- de griffie van de politierechtbank, RAC., Dieplaan 14, 3600 Genk
- de correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
- de politiezone Noordoost-Limburg, Lokaal Informatie Kruispunt, Rode Kruislaan 34, 3960 Bree
- de politie van Bocholt, Dorpsstraat 65, 3950 Bocholt
en ter kennisgeving aan:
- de inrichters
- de brandweerdienst
- de Lijn
- het Rode Kruis, Kievitstraat 5, 3930 Hamont-Achel
- de dienst vrije tijd en de technische dienst van de gemeente.
Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad
de secretaris
(get.) Eddie Brebels

de voorzitter
(get.) Jos Claessens

Voor eensluidend afschrift
de secretaris

de burgemeester

