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De ideale straatdag
Na een geslaagde editie vorig jaar in de Kroonstraat in Borgerhout organiseert de 
ideale straat ook dit jaar een ideale straatdag. Deze vindt plaats op 15 juni 2016. 

Waarvoor staat de ideale straat? Voor meer veiligheid op de baan, met name voor 
de meest kwetsbare actieve weggebruikers op weg naar school. We organiseren 
daarom jaarlijks een dag voor én met de scholen en de buurt.
 
Samen met vier basisscholen: Mikado, Plantijntje, De Zevensprong, De Reuzen-
poort komen we samen op straat en werken basisschoolkinderen rond hun  
ideale straat. Dit jaar werken de scholen rond het thema: ‘graag traag en een beetje 
minder, dankjewel, je bent niet alleen op de baan, wij willen een veilige schoolroute’. 
Jongeren werken het thema op een ludieke muzische manier uit onder begeleiding 
van de leerkrachten. 
 
Aansluitend organiseren we een open picknick op straat ter bevordering van de 
sociale cohesie en voor meer leefstraten met mobiliteit op maat.

Wat is de ideale straat?
De ideale straat is ontstaan vanuit bezorgde bewoners in en rond de Kroonstraat in 
Borgerhout. Stedelijk verkeer maakt het namelijk niet altijd eenvoudig voor jonge 
kinderen en ouders om met de fiets of te voet naar school te gaan of zich zelfstan-
dig te verplaatsen.
 
De ideale straat werkt in het algemeen rond verkeersproblematiek. Het doel? Meer 
ideale straten met meer groen. Hiervoor gaat de ideale straat enerzijds in overleg 
met de overheden, anderzijds met bewoners. Daarnaast onderzoekt en meet de 
ideale straat de verkeersdruk.
 
De ideale straat heeft geen enkele politieke of commerciële doeleinden. Het enige 
doel is de verkeersveiligheid en bewoonbaarheid verbeteren en sociale cohesie 
bevorderen. 
 
De ideale straat valt onder de VZW Haakz die alle mogelijke initiatieven en project-
en ondersteunt, met het oog op het bevorderen en ontwikkelen van de maatschap-
pelijke leefbaarheid, zoals onder andere, milieu, samenleving en (verkeers)veil-
igheid.
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Waarom een ideale straatdag?
De ideale straatdag richt de blik vooruit. Stedelijk verkeer is zo complex dat vaak de 
jongste verkeersgebruikers worden vergeten, maar ook buurten worden gespleten 
door verkeersdruk. Deze gebruikers krijgen voor één dag terug een gezicht met een 
organisatie van een ideale straatdag.

De organisatie vraagt de kinderen om terug te  genieten van een autovrije straat. 
Voor één dag is de publieke ruimte van hen. Samen met leerkrachten werken ze 
rond hun ideale straat en denken ze na over wat mobiliteit en publieke ruimte voor 
hen betekent.

Waarom ook de buurt en de ouders van scholen betrekken? Scholen, ouders en 
buren zijn allemaal gebruikers van de baan. In het bijzonder willen de ouders dat 
jongeren zich vooral veilig kunnen begeven op de baan. Een drukke baan geeft nu 
eenmaal geen gevoel van leefbaarheid en verstrekt niet de sociale cohesie.

Het doel van de ideale straatdag?
De ideale straatdag heeft tot doel onze werking uit te dragen, te sensibiliseren en 
sociale cohesie te verkrijgen, met name naar meer leefbare buurten. De dag heeft 
tot doelstelling om scholen, ouders en buurtbewoners terug te laten ervaren wat 
een autoloze straat betekent op een weekdag met aandacht voor schoolroutes.

Daarnaast wil de ideale straatdag ook kinderen de straat laten ervaren als hun pub-
lieke ruimte die voor één keer niet gedeeld moet worden met andere weggebruikers.  
 

Waarom in de Kroonstraat?
De ideale straat is toe aan de tweede editie en vindt dit jaar plaats op woensdag 15 
juni 2016 in een autovrije Kroonstraat in Borgerhout.

De Kroonstraat is een drukke verbindingsas die vele jonge gezinnen kruisen en ze 
bevat in de onmiddellijke omgeving verschillende basisscholen. De Kroonstraat is 
ook de scholenroute van vele kinderen en bij uitstek een voorbeeldstraat die aan 
verandering toe is.



Opkomst 
Vorig jaar, editie 2015 waren er op de eerste editie 750 kinderen en 450 picknickers aan-
wezig, dit jaar doelen wij op 750 kinderen en 750 picknickers.

De ideale straatdag concreet 
De ideale straat is toe aan de 2de editie en zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 15 juni 
2016 in een autovrije Kroonstraat te Borgerhout.

De ideale straatdag communicatie 

• vorig jaar 2015

• 1500 interactieve affiches

• 2000 flyers

• facebook en twitter

• website

• dit jaar 2016

• 2000 interactieve affiches

• 3500 flyers.  

• facebook en twitter

• aankondiging op homepagina  
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Voor wat vragen wij sponsoring?
Uiteraard brengt een goed georganiseerd evenement ook een kostenplaatje mee, 
zeker aangezien we een laagdrempelig evenement willen organiseren waar ieder-
een welkom is. Daarom doen wij beroep op verschillenden sponsors. 
Daarnaast zouden wij graag grasmatten aankopen en hebben wij een massa stoep-
krijt nodig.

Hoe kunt u sponsoren?
Sponsoren kan op twee manieren
Vermelding op de website, spandoeken
 
Logo op de site
Goud logo op de site
Voor 200 euro (maximum drie sponsors) krijgt u bovenaan een grote vermelding op 
de site met uw logo
Zilver logo op de site
Voor 100 euro (maximum tien sponsors) krijgt u een kleinere vermelding op de site 
met uw logo 
Bronzen logo op de site
Voor vijftig euro (onbeperkt)  krijgt u een mini vermelding op de site met uw logo

Spandoeken
De Kroonstraat die afgezet is, bevat elf zijstraten met nadarhekken. Hiertegen kun-
nen spandoek hangen. Deze zijn zelf aan te leveren.
Spandoek op een niet prominente plaats  
200 euro
Spandoeken op een prominente plaats
350 euro, er zijn maar vier prominente plaatsen beschikbaar. 
*De spandoeken mogen geenzins de nadars verboden toegang versperren maximum formaat:   
1 meter lang en 0,5  meter hoog. 
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Engagementsverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende mee te willen werken aan de ideale straat. 
Dit betekent concreet dat de vzw  Haakz een factuur opmaakt voor het bedrag van
 
€ ......................................(excl btw)

Mijn voorkeur gaat uit naar volgend(e) sponsorpakket(ten):  

 Gouden logo (200 euro) 
 Zilveren logo (100 euro) 
 Bronzen logo (50 euro)

 Spandoek op een prominente plaats (350 euro) 
 Spandoek op een niet prominente plaats (200 euro)

 Anoniem sponsoren  
 Eigen voorstel

 

Naam bedrijf

Naam verantwoordelijke

Adres

Postcode - gemeente

Tel Gsm

Email

Btw nr

Datum  Handtekening (+ vermelding gelezen en goedgekeurd )

Gelieve dit formulier te versturen naar info@deidealestraat.be of Ketsstraat 94 - 2140 Borgerhout
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organisatie haakz vzw 
samen met: 
Mieke Elaut  
Patsy Goderis  
Hanna Maes 
Peter Droogmans 
Stijn Verhulst
 
Hoofdorganisator Ilse Nuyens 
info@deidealestraat.be 
0495 51 44 77

De ideale straat wordt mee gedragen door 
de bewonersgroepen : den Dreihoek -  Kroonstraat - Zonstraat - De Ploeg  
Oudercommisie De Reuzenpoort- - De  ouderraad van De Zevensprong 
en door tal van andere buurtbewoners in de zijstraten van de Kroonstraat: Vandaelstraat, 
Zonstraat, Van Leentstraat, De Langstraat, Milistraat en de Ketsstraat.
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