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Beste buur,
Onze straat wordt een Zomerstraat!
We mogen weer buiten komen en andere mensen zien. De zon lokt ons ‘uit ons kot’.
Samen trekken we het buurtleven weer op gang, ‘maar niet te zot’. Misschien heb jij
tijdens de voorbije maanden onze buurt beter leren kennen, door te wandelen of te
fietsen. Of ging je met jouw kinderen op zoek naar knuffelberen achter het raam? Er
hingen witte doeken als dank voor de zorgsector. Een ‘goeiemorgen’ of een knikje in het
voorbijgaan deden deugd. Buren leerden elkaar kennen, al was het maar door vanaf de
overkant naar elkaar te zwaaien of samen te dansen en muziek te maken. Zou het niet
mooi zijn om die samenhorigheid een extra duwtje te geven?
De Voetgangersbeweging, met steun van Vlaams minister Bart Somers en de Vlaamse
regering, wil gemeenten en buurten in heel Vlaanderen aanmoedigen om van 11 juli
tot en met september Zomerstraten te organiseren op een veilige manier. Onze straat
doet mee en we nodigen jou uit om er samen iets onvergetelijks van te maken! Een
Zomerstraat geeft mensen de kans om hun eigen straat om te vormen tot
een leuke vakantieplek om samen van de zomer te genieten. Alles binnen de
geldende veiligheidsmaatregelen van het moment en met duidelijke afspraken met het
gemeentebestuur, dat spreekt voor zich.
Een Zomerstraat doet dromen over onze ideale straat. Zet je stoel buiten voor een apéro
met de buren of schrijf een groot gedicht op straat. Teken met stoepkrijt bloemen en
bomen op de plek waar ze volgens jou welkom zijn. Misschien kunnen we een parkeerplek
inrichten als zitruimte met een bank en planten? Of sluiten we de straat tijdelijk af voor
extra veel speel- en ontmoetingsruimte? Je ziet het: een Zomerstraat kan vele vormen
aannemen. Zo geven vele straten en buurten in heel Vlaanderen een duidelijk signaal:
samen sterk tegen corona, leve de zomer!
Meer informatie, afspraken en inspiratie vind je op www.zomerstraat.vlaanderen.

Hang deze affiche aan je raam en maak
van onze straat mee een Zomerstraat!

