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Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een openbare 
weg die tijdelijk en tijdens vooraf 
bepaalde uren over de hele breedte 
van de weg wordt voorbehouden 
voor het spelen. Naast de spelende 
kinderen en jongeren hebben alleen 
fietsers en auto’s van bewoners, 
bezoekers, garagehouders en 
prioritaire voertuigen toegang tot 
de straat. Voertuigen die toch een 
recht op doorgang hebben, moeten 
zich stapvoets verplaatsen, moeten 
voorrang verlenen aan spelende 
kinderen en zo nodig stoppen. 

Hoe herken je een speelstraat?

Een speelstraat wordt afgebakend met een nadar aan elke toegang van de 
straat. Deze zijn voorzien van een verbodsbord C3 en een onderbord met 
vermelding ‘speelstraat’. De hekken sluiten de toegang tot de straat zo goed 
mogelijk af, zodat kinderen veilig kunnen spelen.

Binnen deze afsluiting mag er 
speelinfrastructuur worden geplaatst, 
zolang de doorgang van toegelaten 
bestuurders en prioritaire voertuigen 
niet wordt verhinderd. Ook moeten 
deze speelelementen ’s avonds na de 
speeluren gemakkelijk op te bergen zijn. 

Beste (buurt)bewoner,

Deze zomer wordt jouw (buurt)straat een speelstraat! 

In de eerste plaats betekent dat uren speelplezier voor de kinderen. 
Daarnaast is het een gezellige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Want 
een speelstraat bevordert het sociaal contact tussen alle buren, ongeacht de 
leeftijd. Leef je deze zomer dus uit en laat je buurt bruisen! 

Om de organisatie van de speelstraat vlot te laten verlopen, zetten we hier 
alle nuttige informatie even op een rij. 

Het reglement, de algemene voorwaarden en de bewonersenquête vind je 
terug op www.jonginhalle.be/speelstraten. 



De meter(s) en peter(s) 
van de speelstraat...

• staan in voor het plaatsen en weghalen van de voorziene nadarhekken 
op de markeringen aangeduid door de stad.

• verdelen deze informatiefolder in de speelstraat en omliggende straten.
• houden enigszins toezicht in de speelstraat tijdens de speelstraaturen, 

zonder verantwoordelijk te zijn voor de aanwezige kinderen. 
• zijn een aanspreekpunt voor de stad én voor de bewoners.
• zijn gedurende de duur van de inrichting van de speelstraat telefonisch 

bereikbaar (zie overzicht). 
• kunnen beslissen om de straat op bepaalde dagen niet of slechts tijdelijk 

af te sluiten als speelstraat (bv. bij slecht weer of indien er lange tijd 
niemand in de straat speelt).

Wie is verantwoordelijk?

De stad voorziet de signalisatie en is ervoor aansprakelijk. Indien de 
geleverde signalisatie gebreken vertoont of niet meer naar behoren 
functioneert, dienen de bewoners van de speelstraat dit te melden aan de 
stad. Dit kan per e-mail via jong@halle.be. 

De bewoners zijn aansprakelijk bij eventuele 
toegebrachte schade door henzelf of door hun 
kinderen aan de signalisatie en/of derden. 

De ouders blijven uiteraard verantwoordelijk 
voor hun kinderen! Het inrichten van een 
speelstraat ontslaat hen niet van het toezicht 
over hun (spelende) kinderen. 



Overzicht speelstraten zomer 2022

Dienst kinderen en jongeren 
• Leide 3, 1500 Halle 
• 02 365 98 30 
• jong@halle.be 
• www.jonginhalle.be 

STRAAT PERIODE CONTACTPERSOON

Vinkenlaan +  
Kleutersbaan 01/07 - 31/08 Dietger Geeraert: 0477 27 72 49

H. Devedeleerstraat 01/07 - 31/08 Stephane Joly: 0477 02 07 84

Dorpslaan 01/07 - 31/08 Yves Coppîeters: 0496 84 43 02

Kruisstraat 01/07 - 31/08 Sébastien Trouillez: 0471 50 41 08

Jan Boonlaan 01/07 - 31/08 Evi Derijck: 0497 02 71 13

Borreweg 01/07 - 31/07 Lore Van Waeyenberge: 0471 65 04 31

Dreef 01/08 - 31/08 Carinne Biermans: 0497 90 21 60

I. Devillestraat 01/07 - 31/07 Marijke Brijnaert: 0498 45 97 85

Platanenlaan 01/07 - 31/08 Michael Dekegel: 0472 55 40 70

Kromstraat 01/07 - 31/08 Bram Hollevoet: 0476 65 83 54

Kasteelstraat 01/07 - 15/07 Marijke Claes: 0475 20 23 07

Zavelstraat 01/08 - 31/08 Elke Van den Bosch: 0472 36 65 30

Trompstraat 01/07 - 31/07 Luc Leunens: 0491 63 26 30

Malheideweg 01/07 - 31/08 Frank Vanhamelrijk: 0478 91 32 43

Felix Wouterserf 01/07 - 31/08 Lise Herinckx: 0478 27 20 18
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