
TIPS & INSPIRATIE VOOR 
AUTOVRIJE ZONDAG
Speelstraten en buurtfeesten horen bij de zomer. 
Ze passen ook perfect bij Autovrije Zondag. Hierbij 
enkele mooie voorbeelden van gemeenten die 
erin slagen om ze creatief te combineren. Enkele 
voorbeelden:

TURNHOUT (43.000 INWONERS)
Al sinds mensenheugenis is er in Turnhout de Open Straten-
dag. De stad ondersteunt inwoners die graag een buurtfeest 
organiseren. De stad sluit die dag ongeveer 20 straten af voor 
gemotoriseerd verkeer. 

De buurtbewoners zorgen zelf voor het programma van hun 
buurtfeest. En zo is Open Straatdag het evenement waar 
mensen een heel jaar naar uitkijken.

ZELZATE (12.000 INWONERS)
Zelzate organiseert al jaren de Open Straatjesdag. En hoewel 
het voor de Zelzatenaar gemakkelijk is om een uitstap te 
maken naar autovrij Gent, kiezen veel inwoners ervoor om 
gezellig thuis te blijven buurten op hun Open Straatjesdag.

DE PINTE (10.000 INWONERS)
Geen autovrij dorpscentrum vol activiteiten voor De Pinte, 
maar wel een brede oproep aan alle inwoners om op Autovrije 
Zondag iets te organiseren in hun eigen straat of buurt. Bij de 
eerste editie in 2017 grepen 5 straten en 1 buurt de kans om 
een autovrij feestje te bouwen.

WIJNEGEM (10.000 INWONERS)
De Open Stratendag in Wijnegem telt maar liefst 32 buurt-
feesten. Een buurtfeest is vaak ruimer dan één enkele straat. 
Met 95 straten in Wijnegem mag je ervan uit gaan dat de helft 
van de inwoners een uitnodiging heeft gekregen voor een feest 
in zijn buurt. Wijnegem kiest bewust niet voor een centraal 
georganiseerde Autovrije Zondag. Het initiatief komt van de 
buurtbewoners die met hun ‘wij doen mee’-affiches oproepen 
om mee te feesten. 

De gemeente organiseert die dag wel de ‘slimste buurtquiz’. 
‘s Avonds weet iedereen wie zich een jaar lang de slimste 
buurt van Wijnegem mag noemen. De 1800 stoelen voor de 
verschillende buurten zijn al besteld!
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PRAKTISCHE TIPS
 - Roep inwoners op om activiteiten te organiseren op 

Autovrije Zondag. De ideale manier om de sociale cohesie 
te versterken en het gemeentepersoneel zo efficiënt 
mogelijk in te zetten ter ondersteuning.

 - Informeer inwoners over de gratis verzekering voor 
vrijwilligers van de Vlaamse Overheid.

 - Geef inwoners de verantwoordelijkheid voor het afsluiten 
van hun straat. Zorg als gemeente voor een tijdige levering 
van materiaal en signalisatie (kan vaak al op vrijdag). 

 - Laat inwoners zelf een draagvlak creëren bij hun buren om 
de straat autovrij te maken op een zondag in september. 

 - Zorg voor ondersteuning. Bewoners kunnen zelf zorgen 
voor tafels en stoelen, maar de gemeente kan ook onder-
steunen met het leveren van tafels, stoelen, herbruikbare 
bekers, podia …

 - Stel speel- en sportkoffers ter beschikking. Ze zijn ideaal 
om kinderen op straat aan het spelen te krijgen. Een kleine 
moeite, maar de initiatiefnemers zijn vaak heel blij met 
deze ondersteuning.

 - Ondersteun initiatieven met drukwerk en kopies 
van uitnodigingen. De inwoners zorgen zelf voor de 
verspreiding. Moedig de initiatiefnemers aan om hun 
uitnodigingen ruimer te verspreiden dan enkel de eigen 
straat. Zo krijg je sneller een buurtfeest dan een straatfeest.

 - Verdeel tenten. Ze zorgen voor schaduw en een schuilplek 
als het regent. 

 - Voorzie (een beperkt) subsidiebudget. Zo kan een buurt 
bijvoorbeeld een springkasteel huren, wat dan weer meer 
gezinnen naar het buurtfeest trekt.

 - Investeer in kleine optredens van straatartiesten of 
mobiele rondtrekkende animatoren met een bakfiets met 
bijvoorbeeld circusmateriaal. Zij kunnen meerdere keren 
optreden in verschillende straten waardoor je weer meer 
buurtbewoners aantrekt. 

 - Zorg voor goede communicatie. Hou een startvergadering 
met de lokale initiatiefnemers en leg uit hoe de gemeente 
kan ondersteunen. En laat geen kans onbenut om hen in 
de bloemetjes te zetten voor hun vrijwilligerswerk.

https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/gratis-verzekering-voor-vrijwilligers

