Reglement voor de inrichting van zomerstraten
Artikel 1. Doelstelling
Het Lokaal Bestuur Torhout erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en
wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen en wil de inrichting van

zomerstraten mogelijk maken op haar grondgebied, gedurende de maanden juni – juli – augustus.
Met de inrichting van een zomerstraat kunnen bewoners kiezen om hun straat tijdelijk autovrij,
autoluw en/of parkeervrij te maken.
Op die manier komt in een zomerstraat ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. In een
zomerstraat kan worden gekozen voor een andere straatinrichting : meer groen, straatmeubilair,
speelinfrastructuur …

Artikel 2. Definitie
Zomerstraat : een openbare weg, die onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, gedurende
een bepaalde periode wordt afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. Het afsluiten gebeurt met een
verkeersbord C3 en een informatief onderbord met vermelding “zomerstraat”.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§1. De bewoners van straten kunnen een aanvraag indienen om hun straat gedurende een
welbepaalde periode in te richten als zomerstraat.
§2. De zomerstraat kan worden ingericht tijdens de maanden juni – juli – augustus.
§3. Een zomerstraat kan worden ingericht voor minimum één week en maximum één maand.
§4. De bepalingen van een zomerstraat gelden 24/24 u.

Artikel 4. Regels
§1. Voorwaarden
Een kandidaat zomerstraat moet aan de volgende eisen voldoen :
a.
b.
c.
d.

In de straat geldt een maximumsnelheid van 50km/h
De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
De straat wordt niet bediend door het openbaar vervoer.
De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moet een
normale doorstroming van het verkeer rond de zomerstraat mogelijk blijven. Naast de
volledige straat kan ook een deel van de straat als zomerstraat worden ingericht,
bijvoorbeeld als het gaat om een lange straat of een straat met veel kruispunten.
e. De parkeerdruk in de omgeving mag niet hoog zijn.

f.

Minstens twee bewoners (met verschillende domicilie) stellen zich verantwoordelijk voor de
zomerstraat. Minimaal twee peters en/ of meters die in de straat wonen moeten zich als
zomerstraatverantwoordelijke vrijwillig engageren voor de organisatie. De meters en peters
zijn de contactpersoon voor de bewoners en het Lokaal Bestuursdiensten. De meters en
peters zijn door het Lokaal Bestuur verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen
g. Alle bewoners gaan akkoord met de inrichting van een zomerstraat . Dit akkoord wordt
vastgelegd door een bewonersenquête. Elk huisnummer in de straat heeft één stem. De
bewonersenquête is één jaar geldig.
h. Na 22u. gelden de regels in verband met nachtlawaai zoals o.a. geen versterkte muziek.
i. Om 23u. moet het stil zijn in de straat, tenzij je een aanvraag hebt ingediend voor een buurt
– of straatfeest (je kan voor een buurt – of straatfeest een subsidie aanvragen) waarbij het
einduur na 23u. valt.

§2. Procedure
a. Aanvraag
-

-

Bewoners vragen de inrichting van een zomerstraat aan via het online aanvraagformulier op de
website van het Lokaal Bestuur Torhout of via een formulier af te halen bij de infobalie van het
stadskantoor, Aartrijkestraat 11/B in Torhout.
De aanvraag voor een zomerstraat moet minstens 1 maand voor het begin van de zomerstraat
worden ingediend.

b. Onderzoek
-

De aanvraag wordt onderzocht en geadviseerd door de Lokale Politie Torhout .
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van het advies van de Lokale Politie .

c. Bijkomende documenten
-

-

Aanvragen die positief advies van de Lokale Politie ontvangen wordt gevraagd hun aanvraag
verder aan te vullen met een schriftelijke akkoordverklaring van alle bewoners, een verklaring
van minimum twee personen voor de taak van meter of peter, en een ontwerp van inrichting
van de zomerstraat.
Deze documenten moeten worden ingediend voor een datum die vooraf werd
gecommuniceerd.
De documenten worden onderzocht door een stadsdienst
Deze dienst formuleert een advies voor het College van Burgemeester en Schepenen

d. Afsprakennota
-

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag.
De meters en peters van de goedgekeurde zomerstraten en het Lokaal Bestuur Torhout
ondertekenen een afsprakennota waarin de rechten en plichten voor beide partijen zijn
opgenomen. - De bewoners kunnen via een aanvraagformulier groen en straatmeubilair
aanvragen bij de stedelijke diensten voor de inrichting van de zomerstraat.

§3. Signalisatie
a. De openbare weg die men wil inrichten als zomerstraat wordt gedurende een bepaalde
periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
b. Er moeten voldoende dranghekken worden geplaatst om de zomerstraat duidelijk af te
bakenen.
c. Op het hekken wordt een bord C3 en een informatief onderbord “zomerstraat” bevestigd.
d. De periode en modaliteiten worden vermeld op het onderbord.
e. Het Lokaal Bestuur staat in voor de levering van de dranghekken en de verkeersborden.
f. Binnen de periode van de inrichting van de zomerstraat kan andere infrastructuur (groen,
straatmeubilair) op de openbare weg worden geplaatst. Er moet steeds een doorgang
mogelijk zijn voor prioritaire voertuigen.
g. Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben,
voertuigen van de hulpdiensten en fietsers mogen, stapvoets en zeer voorzichtig, in de straat
rijden. Alle bestuurders moeten voorrang verlenen aan de aanwezige bewoners en moeten
stoppen als dat nodig is.

§4. Aansprakelijkheid
a. Het Lokaal Bestuur laat de hekkens en de verkeersborden plaatsen. Het Lokaal Bestuur is
verantwoordelijk voor het feit dat de hekkens en de signalisatie wettelijk in orde is.
b. Het Lokaal Bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan derden. De bewoners blijven
aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.
c. Peters en meters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
Artikel 5. Sancties
Indien bewoners bepalingen van dit reglement niet naleven kan de beslissing tot het inrichten van de
zomerstraat steeds worden ingetrokken. Vanaf dat de beslissing tot intrekking is genomen en de
peters en/of meters hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, kan door de betrokken bewoners
geen zomerstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.
Artikel 6. Non-discriminatieclausule
§1. De aanvrager verbindt er zich toe :
a. Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden
b. Toegankelijk te zijn voor iedereen
c. Elk discriminerend gedrag te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen

d. De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven
e. Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in
het kader van het toepasselijke reglement/overeenkomst.
§2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet wordt nageleefd, kan het Lokaal Bestuur rekening
houdend met alle elementen, maatregelen nemen.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 01 07 2020.
De werking van het reglement wordt jaarlijks geëvalueerd.

