
  
 

 

Spelregels voor het organiseren van een Kinderstraat 
 
 
1. Voor de organisatie 

 Minimaal twee bewoners organiseren de Kinderstraatdag; 
 De gemeente is op de hoogte van de namen en adressen van deze bewoners; 
 Vooraf hebben bewoners de combinatiefunctionaris van SOW overleg gehad; 
 De datums en tijden van de Kinderstraatdagen zijn vastgesteld en bekend bij de gemeente; 
 De Kinderstraatdagen worden zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen georganiseerd; 

Ook kinderen uit andere straten in de buurt mogen deelnemen aan de Kinderstraatdagen. 
 
 
2. Afsluiting straat 

 Bewoners plaatsen zelf de afsluithekken. Deze kunnen worden afgehaald en teruggebracht  
bij de gemeentewerf aan de Industrieweg 8 te Wijhe. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
combinatiefunctionaris van SOW: sow@olst-wijhe.nl.  

 Bewoners plaatsen zelf de spandoeken en borden op de hekken en/of bij de ingang 
van de straat. Door de inrichting van de straat is het voor iedereen, dus ook voor de kleintjes, 
duidelijk dat het Kinderstraatdag is. 

 Als blijkt dat door de weersverwachtingen en/of andere omstandigheden de Kinderstraatdag niet 
doorgaat in de straat, dan mag deze straat niet onnodig worden afgesloten. 

 Nood- en hulpdiensten moeten ten alle tijden kunnen passeren. Houd rekening met 
minimaal 3.5 meter breed en minimaal 4.2 meter vrije doorganghoogte. 

 
 
3. Communicatie 

 De bewoners maken tijdig aan de buurt kenbaar wanneer de Kinderstraatdagen worden 
gehouden. Ook wanneer ze worden afgelast.  

 Een conceptbrief om buurtbewoners te informeren is beschikbaar. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de combinatiefunctionaris van SOW: sow@olst-wijhe.nl. 

 
 
4. Toezicht houden 

 Tijdens een Kinderstraatdag houden tenminste twee volwassen/vrijwilligers toezicht en zij zijn ook 
het aanspreekpunt. 

 De gemeente adviseert om bij extra activiteiten tijdens de Kinderstraatdag meer volwassen 
vrijwilligers toezicht te houden om de kinderen goed te begeleiden. 

 
 
5. Gebruik openbare ruimte 

 De gebruikte openbare ruimte wordt schoon opgeleverd. 
 Er morgen geen beschadigingen worden toegebracht aan de bestrating c.q. het wegdek en 

groenvoorzieningen (inclusief bomen). Ook mogen geen spelelementen worden bevestigd aan 
bomen en straatmeubilair (zoals straatkolken, goten, verkeerspalen, roosters e.d.) 

 In de bestrating mag niet worden gebroken. Er mogen geen pennen, haringen, palen e.d. worden 
aangebracht. 

 Indien bewoners in gebreke blijven, dan gaat de gemeente naar haar oordeel noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden uitvoeren. De kosten worden bij de organisatie in rekening gebracht. 

 
 
6. Verder belangrijk 

 Aanwijzingen of bevelen die door of namens de burgemeester, de politie en/of brandweer worden 
gegeven, moeten onmiddellijk worden opgevolgd. 

 De gemeente wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid die direct verband houd met de 
Kinderstraatdagen. 

 Meer informatie? Ga naar www.olst-wijhe.nl/kinderstraat.  
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