Persbericht
Diest maakt beleefstraten in de paasvakantie
mogelijk
DIEST – Na het succes en de positieve reacties tijdens de zomervakantie, voorziet
stad Diest ook in de paasvakantie de mogelijkheid om een straat om te toveren tot
beleefstraat.
Duurzaam effect
Een beleefstraat is de vroegere speelstraat in een nieuw jasje. Tijdens bepaalde
dagen en voor een bepaalde tijdsduur sluit de stad de straat af voor gemotoriseerd
verkeer.
“We geven de kinderen de mogelijkheid om veilig en ongehinderd in hun straat te
spelen en te sporten. De buurtbewoners organiseren daarbij ook een bescheiden
drink of zetten een vuurkorfje klaar. Op die manier wordt samen buitenspelen iets
dat gedragen wordt door de hele straat. Zo creëren we een duurzaam effect: het
maakt dat kinderen ook nadien vaker buitenspelen en buurtbewoners er ook
aandachtig voor zijn”, zegt schepen van Jeugd en Sport Rick Brans.
Aangepaste regeling
Beleefstraten worden gelimiteerd in de tijd. Dat wil zeggen dat de beleefstraat ook
in de paasvakantie automatisch van 9 tot 21 uur duurt. Anders dan tijdens de
zomervakantie kan je een beleefstraat aanvragen voor:
 één dag;
 één vaste dag per week;
 één of twee weekends.
Stad Diest verwacht daarom dat de buurt onderling goede afspraken met elkaar
maakt. Zo is iedereen er zeker van dat alle kinderen en ouders weten wanneer de
straat afgesloten wordt en kan de beleefstraat ten volle benut worden.
“Om voor zoveel mogelijk pret en plezier in de beleefstraten te zorgen, voorzien wij
voor elke beleefstraat een speel- en sportkoffer met basismateriaal, zoals een
voetbal, stoepkrijt, kegeltjes enzoverder. Daarnaast zitten er ook kleurplaten in. Het
weer kan je immers nooit helemaal juist voorspellen”, vult schepen Brans nog aan.
Praktisch

Voor elke beleefstraat vraagt de stad een meter of peter. Zij zijn het aanspreekpunt
voor de beleefstraat en dienen ook de aanvraag in. Dat laatste kan via het
evenementenloket van de stad Diest en moet gebeuren voor maandag 1 maart
2022.
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