GIDS VOOR JE BUURTFEEST
STRAATFEEST/SPEELSTRAAT

Diverse onderzoeken tonen aan dat een goede buurtsamenhang positief bijdraagt aan het welbevinden, de zelfredzaamheid en de gezondheid van mensen. Samenkomen, één of enkele keren per jaar, kan al wonderen doen. Zo’n
ontmoetingsmoment kan je eenvoudig met enkele buurtbewoners organiseren.

10 tips voor een geslaagd buurtfeest
1.

Zoek mede-enthousiastelingen en vraag buren om mee te werken, dat maakt het brainstormen leuker. Zorg
ook voor een goede onderlinge taakverdeling (ook voor het opruimwerk).
Je leert elkaar pas echt kennen wanneer je samen iets organiseert.

2.

Vraag toestemming bij de stad. Voor een straat/buurtfeest en speelstraat moet je een aanvraag indienen bij
stad Halen. Doe dit zeker tijdig.

3.

Voorzie in een startkapitaal(tje). Maak een eerste begroting.
Misschien is de lokale buurtwinkel wel bereid te sponsoren.

4.

Veiligheid staat uiteraard voorop, dus zorg voor goede afspraken, breng de stad op de hoogte en zorg voor
voldoende EHBO-materiaal. Voor grote buurtactiviteiten is een aansprakelijkheidsverzekering wel aan te
raden.

5.

Nodig alle buren uit en vermeld ook alvast een bedrag op de uitnodiging, zodat de genodigde weet waar hij/
zij aan toe is of vraag om vooraf de inschrijving te bevestigen door te betalen. Maak een leuke flyer of poster.
Spreek nieuwkomers aan en geef aan wat er in de straat leeft.

6.

Organiseer je een buurtbarbecue? Zorg dan ook dat je het aantal vegetariërs, halal-eters en eventuele allergieën inventariseert. Heb je niet veel zin in bergen afwas achteraf, ga dan voor wegwerpmateriaal.

7.

Ouders komen pas als er ook iets te doen is voor hun kinderen. Zorg dus zeker voor wat vermaak voor de
allerkleinste buurtbewonertjes. Een springkussen doet het altijd goed maar evenzeer een clown, tekenhoekje,
springtouwen, zakloopwedstrijd, …

8.

Denk ook even na over de muziek, is er een plaatselijk bandje of misschien wil één van de bewoners wel haar
of zijn talenten tonen aan de buren?

9.

Maak het zeker ook gezellig door inkleding te voorzien: lampjes, een vlaggenlijn, leuk tafellinnen, veldbloemen in vaasjes…

10.

Maar vooral GENIET! Maak plezier, klets met elkaar en leer je buren kennen. Betrek ook de nieuwe buren in
de gesprekken en zorg dat zij blij zijn dat ze in deze buurt zijn komen wonen.
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Wat heb je nodig?
uitnodigingen (flyers, deur aan deur, WhatsApp-groep ….)
locatie indoor/outdoor
vrijwilligers en een taakverdeling
tenten
drank/ glazen/ brouwer
tafels en stoelen
tapinstallatie en glazen
borden en bestek
muziek/ aangifte doen bij Unisono
toestemming foto’s
inkleding (servetten, lampjes, slingers, vuurkorf…)
catering (brengt iedereen zelf iets mee of cateraar)
entertainment (trampoline, springkasteel,…)
toiletcabines
goedkeuring/vergunning gemeente

Ben je op zoek naar een zaal om je buurtfeest indoor te organiseren, hoor dan zeker eens welke mogelijkheden er in
je eigen buurt zijn.
Via de stad kan je een zaal in GC De Rietbron of het buurthuis reserveren.
Meer info op de website van stad Halen.
https://www.halen.be/gemeentelijke-infrastructuur

Voorzie je ook muziek, ga dan even na bij Unisono of je hiervoor moet betalen. Kleinschalige initiatieven kunnen
immers een vrijstelling krijgen.
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Een speelstraat organiseren
Wordt jouw straat tijdens de zomer een speelstraat? Zet samen met de buren je schouders onder de speelstraat en bezorg jullie kinderen een onvergetelijke en veilige speeldag in hun eigen omgeving!

1.

Wettelijke voorwaarden
* De openbare weg die je als speelstraat wil inrichten, moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is
tot 50 km/u.
* De speelstraat ligt in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer en
mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
* De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen.
* 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.
* De openbare weg die je als speelstraat wil inrichten wordt tijdelijk afgesloten.
* Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen en op de hekken
komt een bord C3 en onderbord “speelstraat”.

2.

Specifieke voorwaarden
* Een speelstraat kan enkel ingericht worden als minimaal 3 peters/meters (speelstraatverantwoordelijken)
zich engageren voor de organisatie ervan.
* Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3de of 66 % van de bewoners akkoord gaan.
* De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de zomervakantie (juli en augustus).
* De speelstraaturen zijn vastgelegd van 08.00 u. tot 22.00 u.

3.

Procedure
Vul het aanvraagformulier en de bewonersenquête in en bezorg dit ten laatste op 1 mei aan de jeugddienst.
De jeugddienst vraagt advies aan de politie en bezorgt daarna haar eigen advies voor de aanvraag van de
speelstraat aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de speelstraat mag georganiseerd worden.

4.

Kostprijs
Het organiseren van een speelstraat is gratis.

Meer info kan je vinden op de website van stad Halen.
https://www.halen.be/reglement-speelstraat
https://www.halen.be/bewonersenquete-speelstraat
https://www.halen.be/aanvraagformulier-speelstraat
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Een straat– of buurtactiviteit organiseren
1.

Procedure
Vul het meldingsformulier ‘evenement’ in en bezorg het minstens 3 maanden voor de datum van de activiteit aan de jeugddienst, Sportlaan 4A, 3545 Halen of via jeugddienst@halen.be. Laat je zeker niet afschrikken
door de complexiteit van het draaiboek ‘evenementen’ en het meldingsformulier. Van een eenvoudig tuinfeest met vrienden of buren tot een grootse fuif of bal met meer dan 1000 deelnemers, het wordt allemaal
beschouwd als een evenement en moet dus vooraf gemeld worden aan de gemeente.
Het draaiboek ‘evenementen’ en het meldingsformulier vind je terug op de website van stad Halen:
https://www.halen.be/draaiboek-evenementen-2
https://www.halen.be/meldingsformulier-voor-evenement
De jeugddienst vraagt advies aan de politie en bezorgt daarna haar eigen advies voor de aanvraag van het
straatfeest of de straatactiviteit aan het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of het straatfeest of de straatactiviteit mag georganiseerd worden.

2.

Wettelijke voorwaarden als je de straat of een deel van de straat wil afsluiten voor
het verkeer
Via het meldingsformulier “evenementen” kan je je vraag om de straat af te sluiten aan het college stellen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist of je vraag goedgekeurd kan worden en eventueel onder
welke voorwaarden.

TIP → Vlaanderen feest!
Om organisatoren van initiatieven en evenementen zoveel mogelijk aantrekkelijke momenten te bieden om
een activiteit te plannen, integreert Vlaanderen Feest! elk jaar twee weekends (de eerste twee voorafgaand
aan de Vlaamse feestdag van 11 juli) in de vaste campagneperiode van 11 dagen.

Buurt- of verenigingsinitiatieven
Gangmakers van buurt- of verenigingsinitiatieven zoals bewonersgroepen, straat- of wijkcomités en lokale
organisaties kunnen rechtstreeks organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest!
Buurt- of verenigingsactiviteiten die in de campagneperiode van ‘Vlaanderen Feest!’ worden georganiseerd
komen in aanmerking voor een feestcheque van € 170. De aanvraag en voorwaarden zijn vrij eenvoudig, dus
neem zeker eens een kijkje op de website:https://overheid.vlaanderen.be/vlaanderen-feest-eenfeestcheque-tot-170-euro-voor-1100-straat-en-wijkfeesten
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3.

Voorbeelden & tips

•

Een jaarlijkse barbecue met ofwel een all-in prijs, ofwel de drank met bonnetjes. Voor de kinderen een lagere
prijs, de allerkleinsten gratis….. Dat hangt natuurlijk af van wie er in je straat woont. Het belangrijkste is dat je
duidelijke afspraken maakt.

•

Een plaatselijke artiest of bandje maakt het allemaal gezelliger, maar is geen must.

•

Een springkasteel voor de kinderen is leuk, maar het kan ook zonder. Je kan ruimte op de straat voorzien waar
kinderen met hun fietsje of gocart kunnen rijden. Stoepkrijt bezorgt kinderen ook vaak leuke momenten. De
oudste kinderen zorgen wat voor de jongsten.

•

Dit jaarlijks feest hoeft niet noodzakelijk op een avond door te gaan, het kan even goed op een middag. Zo
kunnen ook de kleine kinderen makkelijker meegenieten van het feest.

•

Als je met een kleinere groep bent, kan het interessant zijn dat iedereen zijn maaltijd meebrengt. Zo kan je
proeven van elkaars lekkernijen.

•

Een nieuwjaarsdrink. Je kan het eenvoudig houden, en iedereen brengt eigen drinken mee. Je kan een tent
voorzien of bij regenweer kan je misschien bij iemand in de garage terecht. In een pan boven het vuur kan je
spek, pensen of eieren bakken. Je kan warme chocomelk en glühwein voorzien.

•

Een zangstonde, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse barbecue.

•

Gedichtenstraat. Eén maand per jaar, in februari, wordt de straat omgetoverd in een gedichtenstraat. Je vindt
dan in de voortuin van alle buren een van de gedichten terug.

•

Een bord op een pleintje of vrijliggend stuk grond waar al het (positieve) nieuws van de straat gemeld wordt,
bijvoorbeeld:
Welkom voor een kleine die geboren is
Welkom voor nieuwe buren
Proficiat voor iemands 90ste verjaardag
…..
Kerstbomen met lichtjes, om sfeer te brengen in de straat. Iedereen van de straat kan zich op voorhand inschrijven en tegen een democratische prijs wordt er dan een kerstboom geleverd en geplaatst. Iedereen krijgt
dezelfde lichtjes en hangt die zelf in zijn boom. Nadien worden de kerstbomen opgehaald.

•

•

In sommigen straten hebben de inwoners een WhatsApp-groep waardoor ze elkaar snel kunnen bereiken.

•

Een quiz-straat. Zowel de voorbereiding van de quiz als de quiz zelf waar heel de straat aan deelneemt brengt
leven in de straat.

•

Een ontbijt gevolgd door wandeling met gids

•

De “mooimakers”: samen de straat reinigen. Je kan dit bijvoorbeeld twee of drie keer per jaar doen en het is
altijd leuk om af te sluiten met een hapje en een drankje.
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•

Beeldenstraat: een plaatselijke kunstenaar die zijn werken tentoonstelt in de voortuin van de buren.

•

Een zitbank in de straat geeft kansen tot ontmoeting. Een ontmoeting aan de zitbank kan georganiseerd zijn
met een hapje en een drankje. Je kan dat bijvoorbeeld laten plaatsvinden aan het begin en/of einde van de
periode van de speelstraat. Let er wel op dat het veilig blijft, zeker als je in een straat woont met doorgaand
verkeer. Een ontmoeting aan de zitbank kan ook spontaan tot stand komen. Een van de buren stuurt bijvoorbeeld een berichtje ‘ Wie heeft er vanavond zin in een babbel? Om 19u aan de zitbank!’

•

In plaats van een zitbank kan je ook afspreken aan ‘de praatboom’. Iedereen die wil brengt een stoel of een
zeteltje mee voor een fijn ontmoetingsmoment. .

“De rijkdom van mensen samen te brengen is dat ze elkaar leren kennen en zorg dragen voor elkaar. Dat vraagt
engagement maar is zeker de moeite waard!”

uitspraak van een betrokken buurtbewoner

Materiaal uitlenen via stad Halen
Straat-/buurtfeesten kunnen gebruik maken van tafels en stoelen van de uitleendienst aan het tarief van een erkende vereniging, als het gaat om een feest, barbecue, receptie, … waarop de ganse straat/wijk of de inwoners van
meerdere straten samen zijn uitgenodigd.
Neem zeker eens een kijkje op de pagina ‘Verhuur stadsmateriaal’.
Vraag hier het uitleenmateriaal aan.
https://www.halen.be/aanvraagformulier-uitleenmateriaal-evenementenloket-3
Tarieven uitleenmateriaal:
OMSCHRIJVING

OPMERKING

TARIEF

Stoelen

Plooistoelen- per bak van 50

€ 15 / bak

Lichtbruine tafels (220x 70 cm)

Per bak van 10

€ 10 / bak

Donkerbruine (oude) tafels (120x 70 cm)

Per bak van 10

€ 10 / bak

Tent (10 x 5,8 m)

€ 75

Tent (6 x 5,8 m)

€ 50

Witte partytent (5 x 5 m)

€ 50

Nadarhekken- per bak (50 m = 25 x 2 m)

Per bak van 50 m (Poten en hekken)

€ 15

Werfhekken- per bak (25 hekken per bak)

Per bak van 25 hekken

€25

Wielerpodium
AED toestel

gratis
Afhalen bij afdeling welzijn
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gratis

Reservatie en informatie
Afdeling vrije tijd Sportlaan 4a
3545 Halen
T 013 35 08 30
reservaties@halen.be

Praktische afspraken en/ of levering
Technische dienst/stedelijke werkplaats Diestersteenweg z/n
3545 Halen
T 013 61 81 25
technische.dienst@halen.be
Organisatoren van straat-/buurtfeesten kunnen voor de bekendmaking van hun activiteit bij het lokaal dienstencentrum “De Klapstoel” terecht voor drukwerk aan hetzelfde tarief als een erkende vereniging. Voorwaarde is wel
dat het om een feest, barbecue, receptie, … gaat waarop de ganse straat/wijk of de inwoners van meerdere straten samen zijn uitgenodigd.
De betaling gebeurt cash of via factuur.

TARIEVEN - DRUKWERK LDC
A4 wit/gekleurd papier recto
A4 wit/gekleurd papier recto-verso
A4 wit/gekleurd papier kleurenkopie recto
A4 wit/gekleurd papier kleurenkopie r-v
A4 eigen papier recto
A4 eigen papier recto-verso
A4 eigen papier kleurenkopie recto
A4 eigen papier kleurenkopie r-v
A3 wit/gekleurd papier recto
A3 wit/gekleurd papier recto-verso
A3 wit/gekleurd papier kleurenkopie recto
A3 wit/gekleurd papier kleurenkopie r-v

80 mg
€ 0,03/blad
€ 0,04/blad
€ 0,10/blad
€ 0,12/blad
€ 0,01/blad
€ 0,03/blad
€ 0,09/blad
€ 0,11/blad
€ 0,05/blad
€ 0,06/blad
€ 0,12/blad
€ 0,13/blad

120 mg
€ 0,04/blad
€ 0,05/blad
€ 0,11/blad
€ 0,13/blad

Alvast een gezellig samenzijn gewenst!

7

160 mg
€ 0,05/blad
€ 0,06/blad
€ 0,12/blad
€ 0,14/blad

stad HALEN
Markt 14 . 3545 Halen
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