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Protocol Zomerstraatrichtsnoeren
I.

Wie maakte deze zomerstraatrichtsnoeren?

Dit protocol omvat de zomerstraatrichtsnoeren. Het kwam tot stand na overleg en afstemming met het
kabinet van Minister Somers, het kabinet van Minister-president Jambon van de Vlaamse regering, en
met professor Marc Van Ranst en professor Erika Vlieghe, respectievelijk lid en voorzitter van de GEES.
Het protocol werd ook voorgelegd en besproken met de gouverneurs of hun afgevaardigde van de
provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Het advies
van voorgenoemde actoren werd meegenomen in voorliggende tekst.
Het protocol werd ook ter kennisgeving bezorgd aan het Overlegcomité, de Nationale Veiligheidsraad,
en de Vereniging voor Steden en Gemeenten.
Dit protocol vormt het kader waarbinnen de organisatie van zomerstraten in de zomer van 2020
mogelijk is.

II.

Wat zijn zomerstraten?

Zomerstraten is een eenvoudig en flexibel concept, waarbij bewoners meer ruimte krijgen in de straat
waar ze wonen. De auto wordt er tussen bepaalde tijdstippen zoveel mogelijk geweerd. De
gemeentebesturen krijgen maximale vrijheid om dat zelf te organiseren en de randvoorwaarden te
bepalen.
Het concept bouwt voort op het reeds gekende concept van de speelstraat dat ook als juridische
kapstok kan indienen voor de zomerstraat. Een speelstraat is in België een straat die gedurende
bepaalde dagen en uren in beginsel volledig afgesloten wordt voor het gemotoriseerde verkeer,
zodanig dat kinderen veilig en ongehinderd op straat kunnen spelen. Veel gemeenten laten nu reeds
speelstraten toe in de zomervakantie, sommige gemeenten ook in andere periodes. De speelstraat is
geregeld in art. 2.36 en art. 22septies van de wegcode. Het concept van de zomerstraat kan ook
ingericht worden vanuit de juridische notie van een vakantiezone, omschreven in de wegcode in artikel
2.49 of kan ook tot stand komen op basis van een beslissing van het lokale bestuur om een straat (of
een gedeelte ervan) tijdelijk verkeersvrij te maken.

III.

Wat is de bedoeling van de zomerstraten?

Het concept van de zomerstraat streeft er naar ademruimte te geven aan de bewoners van straten in
de corona-zomer van 2020. In Vlaanderen krijgt dit meer concreet vorm via een campagne van de
Vlaamse regering, die wordt uitgevoerd door de vzw Voetgangersbeweging, en die er gericht zal zijn
om bewoners van de straat en de lokale besturen maximaal te activeren om vanaf het weekend van 11
juli zomerstraten in te richten (met campagnewebsite).
Kinderen krijgen via de zomerstraat meer speelruimte. Senioren kunnen gezellig en veilig buiten
genieten. Mensen zonder tuin krijgen meer bewegingsruimte. Zomerstraten staat voor ontmoeten,
ontspannen, gezellig keuvelen, investeren in goed nabuurschap, en banden terug aanhalen. De
Zomerstraat is de balsem op de Covid-wonde. De vakantie in eigen straat.
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Welke activiteiten vallen onder de zomerstraten en zijn toegelaten onder welke
voorwaarden?

IV.

De zomerstraten is een koepelterm voor een geheel van kleinschalige activiteiten die mogelijks binnen
het kader van de zomerstraat worden georganiseerd of plaatsvinden, namelijk:
-

Spelende kinderen;

-

Sportactiviteiten;

-

Culturele activiteiten;

-

Sociale contacten;

-

Een marktactiviteit of ambulante activiteit (bijvoorbeeld: een foodtruck);

-

Een horeca-activiteit binnen de zomerstraat;

-

Kleinschalige activiteiten zoals een festiviteit ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.

Basisregels:
-

Kleinschaligheid is de basisregel. De Zomerstraten lenen zich niet voor grootschalige
evenementen in de straat. Massa-evenementen zijn overigens tot en met 31 augustus 2020
verboden en kunnen dus niet plaatsvinden in het kader van zomerstraten.

-

Maximaal naleven van de social distance maatregel van 1,5 meter.

-

De activiteiten vinden bij voorkeur zoveel als mogelijk plaats in openlucht en beperken zich tot
het terrein dat is afgebakend als de zomerstraat.

-

Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit geldt
voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een
bar, op café, in het park,…). Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak
wonen, tot vijftien verschillende personen ontmoeten per week. Dit is een individueel recht en
de vijftien personen mogen elke week veranderen.

-

Kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon onderling samen spelen in een speelstraat, maar
deze zomer zijn nog steeds maatregelen van kracht voor volwassenen rond afstand, bubbels
en samenscholing (zie supra en infra). Vermijd generatiemix.

-

Sporten kan in de zomerstraten, bijvoorbeeld met iedereen die onder hetzelfde dak woont
en/of met maximum 15 verschillende personen per week (= uitgebreide persoonlijke bubbel),
maar met inachtneming van onder meer de afstand van 1,5 meter.

-

Kleinschalige culturele activiteiten zijn mogelijk in de zomerstraten. Volgens de regels van de
Nationale Veiligheidsraad kunnen voorstellingen met zittend publiek plaatsvinden vanaf 1 juli
2020 met een maximum van 400 personen (indien buiten), mits naleving van het protocol dat
van toepassing is en meer bepaald het naleven van de social distance maatregelen van 1,5
meter tussen elke persoon.

-

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument
(matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het
verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten
worden toegepast. Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van 200 mensen
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binnen en 400 mensen buiten. De zomerstraten zijn in algemene zin niet gericht op dergelijke
eenmalige evenementen maar mikken op kleinschaligheid.
-

De algemene regels inzake vermijden van geluidsoverlast blijven uiteraard van kracht. Evident
sluit ook de horeca om 1.00u in de zomerstraat.

Specifiek voor de zomerstraten is dat verschillende (kleinschalige) activiteiten kunnen plaatsvinden die
nu in afzonderlijke protocollen, regels en kaders worden geregeld en deze kaders en protocollen zijn
dan ook onverminderd van toepassing of gelden als richtinggevend voor de zomerstraat, in zoverre ze
binnen de specifieke zomerstraat worden georganiseerd. Niet limitatief betreft het:
-

Het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken

-

Jeugdwerkregels.

-

De protocollen en gedragscodes in de sportsector.

-

De gids van de FOD Economie en de sectorgids voor horecazaken, indien gevestigd binnen de
ruimte van de zomerstraat.

-

…

V.

Hoe zullen de zomerstraten worden georganiseerd?

De lokale besturen en de bewoners zijn, in onderlinge afstemming, het best geplaatst voor de concrete
inrichting van de zomerstraten en het toezicht op de naleving van de maatregelen. De aanstelling van
een meter of peter binnen de zomerstraat is noodzakelijk. Deze meter en/of peter fungeert immers als
aanspreekpunt voor de praktische organisatie en zal vanuit die optiek ook ingeschakeld worden in het
sensibiliseren van de naleving van de maatregelen.

VI.

Communicatie

Voor, tijdens en na de inrichting van de zomerstraat is goede communicatie naar kinderen en jongeren,
ouders, en alle andere betrokkenen belangrijk. Het lokale besturen en de organisatoren van de
zomerstraat vormen hierbij de belangrijkste actoren.
In functie van het type activiteit dat wordt ingericht in de zomerstraat zijn verschillende afspraken aan
te bevelen met deelnemers, ouders, externen, …
Het is raadzaam om een peter of meter voor elke zomerstraat aan te duiden die mee in staat voor deze
communicatie.
In de formele beslissingen (bijvoorbeeld: reglement) van het lokale bestuur m.b.t de organisatie van de
zomerstraat en de communicatie wordt gesteld dat de (op dat moment geldende) maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus gerespecteerd moeten worden.
Communiceer via laagdrempelige informatie, signalisatie en pictogrammen duidelijk en gericht de
afspraken.

26 juni 2020 – V7
VII.

Hygiëne

Hygiëne is noodzakelijk.
Aan alle deelnemers van de zomerstraat wordt aanbevolen om extra de handen wassen, hoesten in de
elleboog, niezen in een papieren zakdoek.
Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer social
distancing niet mogelijk is.
Het is aan te bevelen om in de zomerstraat ontsmettende handgels te voorzien. Hetzelfde geldt voor
mondmaskers, zeker wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.
De hygiëneregels zoals voorzien in het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken blijven onverminderd van kracht. In functie van
de specifieke activiteiten die plaatsvinden in de zomerstraat kunnen bestaande protocollen, richtlijnen
en kaders ook relevante bepalingen omvatten omtrent de hygiëne.
Vermijd zoveel als mogelijk doorgifte van voeding en / of dranken en materiaal ter zake (bekers,
schotels, enz.) (uitgezonderd natuurlijk voor de uitbater van een foodtruck, bijvoorbeeld). Geef zoveel
als mogelijk de voorkeur aan individueel verpakte porties of dranken. Reinig alle materiaal na gebruik.
Vanuit virologisch oogpunt verhoogt luidkeels roepen of zingen het verspreidingsrisico van het Covid19 virus. Dit wordt dus best zoveel als mogelijk vermeden door sensibiliserend optreden en door te
ontmoedigen. Hetzelfde geldt voor dansen.

VIII.

Infrastructuur

Naargelang de activiteiten die plaatsvinden in de zomerstraat kan er bepaalde infrastructuur worden
ingezet; bijvoorbeeld:
-

Zitmeubilair;

-

Speelgoed;

-

Rollend materieel (bv. foodtruck);

-

Materieel ter ondersteuning van sportactiviteiten.

Het doorgeven van materiaal moet zoveel als mogelijk worden vermeden. Bij doorgifte (aan personen
van een andere bubbel) is reiniging aan de orde.
Het speelgoed dat onderdeel uit maakt van de ter beschikking gestelde actiepakketten kan worden
doorgegeven tussen -12 jarigen, zonder te reinigen.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,

Bart SOMERS
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