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ALGEMEEN 

1. Een speelstraat komt tot stand op initiatief van de bewoners. De straat wordt ingericht door de 

bewoners, voor de bewoners. 

2. Minstens twee bewoners nemen de verantwoordelijkheid op als peter/meter. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor de bewoners en gemeente. 

3. Speelstraten kunnen enkel plaatsvinden tijdens de schoolvakanties. 

4. Een straat mag maximaal één volledige maand ingericht worden als speelstraat. 
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits gemotiveerde uitleg. 

5. De speelstraat geldt elke dag van de gehele aangevraagde periode, vanaf 14 uur tot 20 uur. 

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN 

6. De straat ligt in een woonzone. 

7. De snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/u. 

8. Er passeert geen openbaar vervoer door de straat. 

9. Er rijdt geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat. 

10. De omliggende straten blijven na invoering van de speelstraat bereikbaar. 

11. Minstens 67 procent van de bewoners geven hun akkoord om een speelstraat in te richten. 

PROCEDURE 

12. De aanvraag gebeurt minstens twee maanden op voorhand. 

13. Gemeente Koksijde kijkt na of de straat aan de voorwaarden voldoet. 

14. De meter(s) en/of peter(s) verzamelen handtekeningen van de bewoners. 

15. Gemeente Koksijde maakt een tijdelijk politiereglement op voor het verkeer naar aanleiding 
van de speelstraat en zorgt voor de nodige signalisatie. 

16. De meter(s) en/of peter(s) sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de 
speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag. Zij mogen ook beslissen om de 
straat een dag niet af te zetten (door bv. regen). 

VERKEER 

In dit reglement werd rekening gehouden met de wegcode. 

17. Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers of bestuurders die in de speelstraat wonen of er 

een garage hebben, mogen er wel stapvoets rijden. 

18. Hulp-, gemeente- en ordediensten moeten ten allen tijde kunnen gebruik maken van de straat. 

19. Bewoners mogen parkeren in de straat, al is het leuker als er meer ruimte is voor de kinderen. 

20. Alle weggebruikers moeten in de speelstraat voorrang verlenen aan spelende kinderen. 

AANSPRAKELIJKHEID 

21. Gemeente Koksijde is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade. 

22. De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun 
kinderen. 

23. Bij ongevallen of schade wordt de verantwoordelijke van het kind aangesproken, en richt je je 
tot de (familiale) verzekering. 
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