
Aanvraagformulier Leefstraat 2020 

Straat: 

Wijk: 

Namen en contactgegevens initiatiefnemers:  
Omschrijving plan 
Omschrijving inrichting van de leefstraat 

Hoe gaan jullie de leefstraat gebruiken, wat is het 
programma, welke activiteiten zijn er? 

Hoe gaan jullie om met geluid, op welke tijdstippen is er 
rust in de leefstaat? 

Hoe gaan jullie om met beheer, afval en dergelijke? 

Schematische indeling leefstraat en af te sluiten 
straat(deel), maak een kaartje (gebruik bijv. het 
voorbeeld op de website of google maps als basis en 
geef daar o.a. onderstaande punten op aan.)  

Afsluiting ter hoogte van welke woningen? 

Hoeveel en welke parkeerplekken (parkeerruimte) is niet 
beschikbaar?  

Indien nodig ruimte om te keren. 

Inrichtingselementen op hoofdlijnen 

Start- en einddatum periode leefstraat 

(Deze periode moet tussen 18 juli en 30 augustus liggen) 



Verkeer 
Bereikbaarheid voor fiets (denk ook aan 
achteringangen), auto (bestemmingsverkeer zoals  
bezorgdiensten, verhuizing, hulpbehoevenden, etc.). 

Hoe is de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten 
geborgd? 

Hoe gaan jullie om met afvalinzameling? 

Hoe gaan jullie tijdens de leefstraatperiode het gesprek 
aan over bereikbaarheid met de buren? 

Parkeren en verkeer in de omgeving: hoe wordt de 
beperking van beschikbare parkeerplaatsen opgevangen, 
wat betekent de tijdelijke afsluiting voor de omgeving?  

Draagvlak in en communicatie met omgeving 
Tip: organiseer een Informatiebijeenkomst voor uw 
buren en de buurt (invloedgebied) 
Is er steun voor het plan in de straat zelf? (let op: zowel 
het af te sluiten deel als andere aanwonenden) 

Toon dit aan met handtekeningen. Voor het af te sluiten 
deel geldt dat iedereen voor moet zijn, voor 
aanwonenden geldt dat een ruime meerderheid voor 
moet zijn.  
Verspreid een brief in de omliggende straten 
(invloedgebied) over het plan. Geef hierin aan op welke 
manier en aan wie vragen kunnen worden gesteld. 

Tip: nodig mensen uit de omliggende straten uit voor 
een informatiebijeenkomst. 



Is er steun in de omgeving (invloedsgebied) voor het 
initiatief? Welke reacties zijn er gekomen vanuit de 
straat en buurt? Hoe zijn jullie hiermee omgegaan?  

Welke aanvullingen of aanpassingen zijn gedaan in het 
plan (organisatie, fysiek/ inrichting)?  

Wat heb je nodig van de Gemeente? 
Wensen ten aanzien van bebording (de gemeente zorgt 
voor hekken en een tekstbord met periode van afsluiting 
en eventueel ‘doodlopende straat’) 

Overig 
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