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Foto: Paul Alders 

 
In 2016 en 2017 was de Hugo de Grootkade onderdeel van de Pilot Leefsrtaten. Deze 
locatie was bijzonder, omdat het best een lange straat is. In het midden van de straat 
is een zorgcentrum gevestigd waar ouderen wonen. De activiteiten die gehouden zijn, 
waren onder meer gericht op het betrekken van de ouderen. Bijvoorbeeld met een 
gezamenlijk ontbijt en diner. In de evaluatie van de pilot kwam dit sociale aspect sterk 
naar voren. De ouderen zijn weer in contact gebracht met de buurt en andersom. 
Helaas waren er ook tegenstanders, die vooral niet te spreken waren over het 
(tijdelijk) verdwijnen van parkeerplekken. Dit aspect is een leerpunt voor toekomstige 
leefstraten. 

 

 

 Samenvatting  1

Deze handreiking is geschreven naar aanleiding van de pilot leefstraten in stadsdeel West (2016-
2017) en ervaring met de leefstraat in stadsdeel Centrum (2018). De gemeente wil de komende 
jaren graag meer leefstraten mogelijk maken. De handreiking is een hulpmiddel voor de 
stadsdelen en Amsterdammers bij het organiseren van een leefstraat.  
 

“ Er komen meer leefstraten in overleg met bewoners  

en de stadsdeelcommissies.” 
Coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, pagina 19 

 
 Initiatief van de straat voor de straat. 
De leefstraat is een initiatief van de straat én voor de straat. Het uitgangspunt is dat 
initiatiefnemers -gesteund door de gemeente- verantwoordelijk zijn voor het creëren van 
draagvlak, de voorbereiding en de uitvoering van de leefstraat.  
 
 Handreiking 
Deze handreiking geeft praktische informatie over: 

o waar een bewoner een initiatief kan indienen,  
o waaraan het initiatief moet voldoen, 
o welke vergunningen er nodig zijn en  
o op welke manier de gemeente behulpzaam kan zijn.  

 
De handreiking is een levend document. Wanneer er aanleiding is voor aanpassing of verbetering, 
wordt deze handreiking aangepast door de directie Verkeer & Openbare ruimte. Nieuwe inzichten 
en ervaringen maken deze handreiking steeds beter. 
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 Wat is een leefstraat?  2

 Experiment 
Een leefstraat geeft Amsterdammers de ruimte om hun straat gezamenlijk en tijdelijk anders in te 
richten. Het is een experiment in andere, creatievere en vrijere inrichtingen van straten. 
Een leefstraat is ook een experiment in democratie. De bewoners in de leefstraat en de buurt 
komen samen tot een goed en gedragen plan.  
 
 Invloed op de omgeving 
Ondanks het vaak bescheiden karakter van de leefstraat, moet de invloed op de omliggende 
straten niet worden onderschat. Voor het bepalen van het invloedsgebied geldt dat het 
invloedsgebied betreft de bewoners / ondernemers / bedrijven die belangen hebben in de buurt en 
direct hinder ondervinden van omleidingsroutes, het tijdelijk anders inrichten van parkeerplekken 
of activiteiten in de leefstraat.  
 
De exacte grootte van het invloedsgebied wordt samen met de gebiedsmakelaar beoordeeld. De 
bewoners / ondernemers uit het invloedsgebied worden actief betrokken in de communicatie over 
de leefstraat. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met ieders wensen en belangen.  
 
 Tijdsduur 
Uit de ervaringen van de stad Gent en andere Nederlandse steden blijkt dat een leefstraat het 
meest effectief is bij een duur van minimaal een maand. De Nederlandse bouwregelgeving bepaalt 
dat voor bouwwerken die langer dan 30 dagen in stand worden gehouden, een 
omgevingsvergunning nodig is1. Voor bouwwerken korter dan 30 dagen op de openbare weg 
voldoet een objectvergunning. In een leefstraat worden meestal bouwwerken of objecten 
geplaatst. Denk aan bloembakken, partytenten, picnictafels, etc. Daarom is de duur van de 
leefstraat vastgesteld op (maximaal) 30 dagen.  
 
 

                                                                    
1
 Een bouwwerk is ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op 

de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirecte steun 
vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.’ 

Samenvattend is een leefstraat: 
 Een tijdelijk anders gebruik van een straat -of een deel van een straat- op 

initiatief van (een) bewoner(s) in goed overleg met de buurt, voor een periode 
van (maximaal) 30 dagen. De straat heeft tijdelijk geen verkeersfunctie, maar 

een verblijfsfunctie, waarbinnen de bewoners gezamenlijk activiteiten 
organiseren.  
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Het idee achter de Vrijstraat in de gemeente Den Haag is dat 

auto’s lange tijd stilstaan, niet gebruikt worden en daarmee 

onnodig openbare ruimte innemen. Wat zou er gebeuren als 

bewoners bewust de ruimte voor hun voertuig inleveren en een 

alternatief - een deelauto - gebruiken voor hun vervoer?  

De vrijgekomen ruimte wordt door de bewoners in overleg met 

de gemeente anders ingericht. Dit jaar doet één straat in Den 

Haag mee met een proef tijdens de maand september. Twee 

bewoners hebben hun parkeervergunning ingeleverd. Deze 

parkeerplekken zijn nu anders ingericht.  

 

 

 
In het najaar van 2017 was de Rotterdamse West-Kruiskade en de 

Schiedamse Vest een Happy Streets als onderdeel van het 

experimentenprogramma ‘Places for People’. Doel is om door 

middel van tijdelijk ander gebruik van de openbare ruimte een 

doorkijkje te geven naar mogelijke veranderingen met betrekking 

tot mobiliteit in een stad. Happy Streets is een transitie 

experiment. Niet alleen inzichten tot mobiliteit, maar ook de 

beweging die het experiment Happy Streets in gang zet waren de 

doelstellingen van Happy Streets. Gebruik en mobiliteit; sfeer en 

beleving; draagvlak zijn specifiek onderzocht. De beleving is 

gemeten aan de hand van drie zintuigen; horen, zien en ruiken. De 

West-Kruiskade werd gedurende een maand autoluw ingericht. 

Daarnaast is een  aantal evenementen georganiseerd en zijn 

tijdelijke ingrepen gedaan: tijdelijk stippenpad (suggestie-

fietsstrook), kleurrijke stippen die de ingang van het wijkpark 

markeren, zitgelegenheden, parklets en extra plantenbakken in 

de straat. Dit was een uitdaging, omdat De West-Kruiskade een 

dynamische straat is waar veel stedelijke functionaliteiten samen 

komen. 

 

 
De aangehaalde experimenten zijn niet nieuw als het gaat om het 

bedenken van anders gebruik van de openbare ruimte. Wie 

herinnert zich niet de autoloze zondagen in de jaren ‘70. Ooit 

vanuit een gebrek aan brandstof, maar de autoloze zondag in 

2007  was vanuit het idee van milieubewustzijn. En er is nog 

steeds een wereldwijde autoloze dag op 21 september, 

https://carfreemetrodc.org/about-car-free-day/.  

 

Toch is er een groot verschil tussen een leefstraat en een autovrije 

(zon)dag. De leefstraat is een experiment in anders gebruik van de 

openbare ruimte. De meerwaarde van de leefstraat zit in het 

voorproces, waar bewoners samen tot een gedragen plan komen, 

en in de lange doorlooptijd die ruimte biedt om de andere 

straatinrichting écht te beleven. 

  

 

Een parklet is een verlengstuk van de publieke buitenruimte. De 

parkeerplaats blijft bestaan en er wordt voor betaald, alleen niet 

meer voor het gebruik als parkeerplek. In Rotterdam wordt 

hiermee met succes geëxperimenteerd. In Den Haag reist de 

Debatmobiel rond, die tijdelijk een parkeerplek omtovert tot een 

plek voor een gesprek.  

VOORBEELDEN VAN GELIJKSOORTIGE INITIATIEVEN 
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 Hoe werkt een leefstraat? 3

Deze handreiking helpt stadsdelen en bewoners bij het organiseren van een leefstraat.  
De volgende stappen zijn hiervoor nodig: 
 

 
 
Stappen 1 en 2 zijn bedoelt om draagvlak voor een leefstraat optimaal te waarborgen. Als deze 
stappen resulteren in een positieve (voorlopige) beoordeling door het stadsdeel, dan pas is het 
verstandig om een aanvraag voor de evenementenvergunning in te dienen. Het aanvragen van 
een evenementenvergunning duurt ongeveer 10 weken. Tegen de vergunningen die in deze 
procedure verleend worden, kan bezwaar worden aangetekend door belanghebbenden.  

3.1 Rolverdeling 

 De initiatiefnemers, de bewoners van de straat en de buurt 
Een leefstraat is een initiatief van de bewoners in een straat. Het biedt hen de mogelijkheid hun 
straat tijdelijk op een andere manier te gebruiken. De initiatiefnemers dragen zorg voor het 
creëren van voldoende draagvlak. Het is een voorwaarde dat initiatiefnemers hier niet alleen in 
optrekken, maar vanaf het begin samenwerken met andere bewoners en ondernemers. Het beste 
is als iedereen in de straat betrokken is en het als een gezamenlijk initiatief wordt ervaren. De 
vergunninghouder is tijdens de leefstraat verantwoordelijk voor het naleven van de 
vergunningsvoorschriften. De initiatiefnemers maken afspraken met bewoners en ondernemers in 
de buurt over zaken zoals bereikbaarheid en het voorkomen van overlast.  
 
 De gemeente / het stadsdeel 
De gemeente heeft een ondersteunende en adviserende rol. De gebiedsmakelaar ondersteunt de 
initiatiefnemer(s) en helpt waar mogelijk. Ambtenaren, zoals de gebiedsmakelaar, de 
gebiedsbeheerder en de accounthouders van V&OR, adviseren het stadsdeelbestuur over de 
praktische en maatschappelijke haalbaarheid en het verlenen van vergunningen en subsidies. Het 
stadsdeelbestuur is bevoegd te besluiten over vergunningen en het toekennen van subsidies2. 
Als er sprake is van disproportionele overlast door activiteiten in de leefstraat, zal de gemeente op 
verzoek hierop handhaven. 
 
 
 

                                                                    
2
 Op basis van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (2013, artikel 4) en de Verordening op het lokaal bestuur 

in Amsterdam (2018, artikel 31) is het stadsdeelbestuur bevoegd een subsidieplafond vast te stellen. 

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie voor 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat  
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3.2 Spelregels en indieningsvereisten 

Om de leefbaarheid en veiligheid te borgen moeten leefstraten voldoen aan een aantal spelregels. 

 
 
Een aanvraag voor een leefstraat moet de volgende elementen bevatten: 

 

Het initatief wordt door een bewoner van de betreffende straat ingediend; 

De leefstraat is een 30 km/uur straat die géén onderdeel uitmaakt van het plusnet fiets, het hoofd/plusnet auto of 
het ov-netwerk (zie: https://maps.amsterdam.nl/plushoofdnetten); 

De leeftstraat blijft altijd bereikbaar en toegankelijk voor nood- en hulpdiensten; 

Er worden heldere afspraken gemaakt met alle bewoners in de straat over toegankelijkheid. Parkeergelegenheid 
voor mindervaliden moet bereikbaar en beschikbaar blijven; 

Er is een duidelijk plan voor alternatieven van parkeren in de buurt of op alternatieve locaties; 

De leefstraat is van iedereen. Er vinden geen privé feesten plaats en geen versterkte optredens; 

Activiteiten vinden in goed overleg plaats met omwonenden en ondernemers; 

De leefstraat heeft een duidelijke start- en einddatum, met een duur van (maximaal) 30 dagen; 

De periode waarin de leefstraat plaats vindt wordt in goed overleg met de straat en de buurt bepaald.  
De voorkeur heeft de periode mei tot en met oktober; 

De bewoners dragen gezamenlijk zorg voor een veilige en leefbare leefstraat. 

naw-gegevens van de initiatiefnemer(s);  

duidelijke kaart van de straat en de buurt waar de leefstraat komt; 

plattegrond met daarop een globale indeling  van de  leefstraat; 

handtekeningen van bewoners van de straat of ander bewijs van voldoende draagvlak  
(minimaal 2/3 van de straat en de directe omgeving dient het initiatief te steunen); 

communicatieplan / afspraken met de buurt; 

overzicht concrete verkeersmaatregel(en); 

indicatie van benodigde materialen en te plaatsen objecten; 

globaal programma van activiteiten; 

parkeerplan van auto’s bewoners van de leefstraat in de buurt (in overleg met gemeente); 

plan voor bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten, bijzonder personenvervoer en vuilophaal; 

financiële onderbouwing van de verwachte kosten, als er sprake is van subsidieaanvraag. Subisidie kan worden 
aangevraagd voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van de leefstraat. 
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3.3 Financiering 

Bij het organiseren van een leefstraat komen ook kosten kijken. Bijvoorbeeld voor promotie, 
materiaal voor de inrichting, aankleding van de leefstraat en het organiseren van activiteiten. 
Daarvoor kan subsidie aangevraagd worden. Per stadsdeel besluit het stadsdeelbestuur of er 
subsidies beschikbaar gesteld worden voor leefstraten3.  

3.4 Verantwoordelijkheden gemeente en initiatiefnemers  

Aansprakelijkheid gemeente onveranderlijk 
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en deugdelijkheid van 
(bouwwerken in) de openbare ruimte. Ook als de openbare ruimte tijdelijk anders ingericht wordt 
door de bewoners, blijft de gemeente verantwoordelijk. De gemeente is ook verantwoordelijk 
voor toezicht en handhaving van de regels en vergunningvoorschriften.  
 
Aansprakelijkheid initiatiefnemer  
In de vergunningsvoorwaarden van de evenementenvergunning wordt vastgelegd waar de 
vergunninghouder, dat is de initiatiefnemer, verantwoordelijk voor is. De initiatiefnemers wordt 
aangeraden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
 
Daarbij geldt dat voor tijdelijke bouwwerken die door de bewoners worden geplaatst (picnictafels, 
bloembakken, etc.) een objectvergunning nodig is. De bouwwerken of objecten die door de 
bewoners worden geplaatst moeten – indien van toepassing - voldoen aan landelijke wet- en 
regelgeving. Het plaatsen van speeltoestellen door initiatiefnemers is niet toegestaan, tenzij door 
de initiatiefnemers kan worden aangetoond dat deze toestellen en de plaatsing daarvan voldoen 
aan de wettelijke eisen met betrekking tot speelvoorzieningen in de openbare ruimte.  
 
 

 
Een leefstraat in Gent (foto: leefstraat.be) 

 

                                                                    
3 Een bewonersinitiatief zoals een leefstraat valt binnen de ambitie van het college om de leefbaarheid van de wijken te 

verbeteren. Voor de wijkaanpak zijn financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies. Het is aan de 

stadsdelen zelf te bepalen hoe zij buurtinitiatieven subsidiëren. Op toekenning van subsidies is de Amsterdamse 

Subsidie Verordening van toepassing. Op basis van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (2013, artikel 4) en 

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam (2018, artikel 31) is het stadsdeelbestuur bevoegd een 

subsidieplafond vast te stellen. 
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 Stappenplan 4

4.1 Stap 1: Indienen initiatief voor een leefstraat 

 
 
Een bewoner kan – gesteund door medebewoners- een initiatief indienen om de straat geheel of 
gedeeltelijk voor maximaal 30 dagen als leefstraat te gebruiken. Het initiatief moet voldoen aan de 
spelregels en indieningsvereisten uit paragraaf 3.2. Het is heel belangrijk dat in een vroeg stadium 
duidelijk wordt gemaakt dat de leefstraat door een meerderheid van de bewoners gesteund 
wordt. Dat kan doormiddel van een handtekeningenlijst. Het initiatief wordt samen met de 
handtekeningenlijst en de gevraagde documenten bij de gebiedsmakelaar ingediend. De 
gebiedsmakelaars zijn te vinden op https://www.amsterdam.nl/buurten/. 
 
  Alternatieve indiening: de stem van…  
In plaats van het initiatief in te dienen via de gebiedsmakelaar, kan het initiatief inclusief alle 
documenten ook aangeboden worden op het online platvorm: ‘De stem van…’. Dit platform kan 
tevens gebruikt worden als draagvlakmeting. Elk stadsdeel heeft een eigen versie van dit 
platvorm, waar initiatieven kunnen worden aangemeld: 
https://stemvancentrum.amsterdam.nl/ 
https://stemvannoord.amsterdam.nl/ 
https://stemvanwest.amsterdam.nl/ 
https://stemvanoost.amsterdam.nl/ 
https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/ 
https://stemvanzuid.amsterdam.nl/ 
https://stemvanzuidoost.amsterdam.nl/ 
 
 Subsidie 
Aan het organiseren van een leefstraat zijn kosten verbonden. Denk aan voorbereidingskosten 
(communicatiemiddelen, leges), het organiseren van activiteiten, het promoten van de leefstraat, 
etc. Voor deze kosten kan een verzoek om subsidie worden ingediend bij het stadsdeel. Het 
stadsdeelbestuur besluit of er in het stadsdeel subsidie verstrekt wordt aan leefstraten. Het 
stadsdeel is tevens bevoegd een subsidieplafond vast te stellen.  
 
 Promotie en communicatie 
Het is verstandig om voorafgaand aan het indienen van het initiatief zoveel mogelijk te doen aan 
promotie en communicatie, om steun te krijgen voor het initiatief. Sociale media is een goed 
medium om het initiatief bekend te maken en te promoten. Daarnaast kan door de 
initiatiefnemers bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor de buurt.  

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat 

https://www.amsterdam.nl/buurten/
https://stemvancentrum.amsterdam.nl/
https://stemvanwest.amsterdam.nl/
https://stemvanoost.amsterdam.nl/
https://stemvannieuwwest.amsterdam.nl/
https://stemvanzuid.amsterdam.nl/
https://stemvanzuidoost.amsterdam.nl/
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4.2 Stap 2: Initiatief getoetst aan de spelregels door de gemeente 

 
 
Het initiatief wordt getoetst aan de spelregels (zie paragraaf 3.2) door de gemeente. Dit geeft een 
eerste inzicht in hoe haalbaar de leefstraat is. De toets geeft geen garantie op 
vergunningverlening in een later stadium.  
 
Als gekozen is voor indiening via het online platvorm “de stem van...” wordt het initiatief bij 
voldoende stemmen behandeld in de stadsdeelcommissie, om vervolgens ter beoordeling aan het 
stadsdeelbestuur voorgelegd te worden. De finale beoordeling volgt echter pas bij het (al dan niet) 
verlenen van de evenementenvergunning (stap 3).  
 
Centraal staat de vraag of de beoogde straat geschikt is voor een veilige en leefbare leefstraat. De 
gebiedsmakelaar speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van het initiatief, op basis van de 
spelregels uit paragraaf 3.2. Hij of zij begeleidt de interne afstemming van het initiatief met: 

o de accounthouders van Verkeer en Openbare Ruimte  
o de gebiedsbeheerder (Stadswerken)  
o afvalinzameling 
o handhaving 
o reiniging 
o nood & hulpdiensten 

 
 Subsidie voor de voorbereidingskosten 
De gebiedsmakelaar geeft advies over de haalbaarheid van de leefstraat aan het stadsdeelbestuur. 
Als dit advies positief is, kan door het stadsdeel eventueel een kleine subsidie verstrekt worden 
voor dekking van voorbereidingskosten. Daaronder kunnen bijvoorbeeld de leges vallen voor het 
aanvragen van de evenementenvergunning (€625,00 per januari 2019). 
 

 

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat  

initiatief leefstraat wordt 
ingediend 

 

I. gebiedsmakelaar beoordeelt aanvraag 

II.  afstemming  met directies zoals 
V&OR , Stadswerken, etc.. 

III. Plan kan eventueel nog worden 
aangepast 

Initiatief wordt 
wel/niet doorgezet 
naar volgende fase, 

Mogelijkheid tot 
verstrekken subisidie 

t.b.v. 
voorbereidingskosten 
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4.3 Stap 3: aanvraag evenementenvergunning 

 
 
Omdat een leefstraat gevolgen heeft voor het gebruik en de toegankelijkheid van de straat, zal de 
initiatiefnemer een aanvraag moeten indienen voor een evenementenvergunning4. Uiterlijk 10 
weken voordat de leefstraat start moet een vergunning worden aangevraagd.  
 
Een evenementenvergunning wordt aangevraagd bij het stadsdeelloket of via de gemeentelijke 
website. De aanvraag wordt gepubliceerd door de gemeente. De vergunningsaanvraag wordt ter 
advisering voorgelegd aan de verschillende gemeentelijke diensten en commissies. Daarbij geldt 
dat er volgende maatschappelijk draagvlak moet zijn en dat de aanvraag moet voldoen aan de 
spelregels (zie 3.2).  
 
Belanghebbenden kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de 
verleende vergunning.  

 
 Afsluiting van de straat: TVM in navolging van evenementenvergunning 
Voor het tijdelijk (gedeeltelijk) afsluiten van de straat en het anders gebruiken van de 
parkeerplaatsen is een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) nodig. Deze maatregel wordt getroffen 
door de juridisch wegbeheerder. In Amsterdam is dat het stadsdeel.  
 
Belangrijk is dat bij het toetsen van de voorwaarden voor de evenementenvergunning ook alle 
aspecten die raken aan bereikbaarheid en verkeersveiligheid zwaar worden meegewogen. Indien 
de evenementenvergunning verleend wordt, is het (gedeeltelijk) afsluiten van de straat daar 
immers onlosmakelijk mee verbonden.  
 
De fysieke afsluiting van de leefstraat moet flexibel te zijn, zodat nood- en hulpdiensten en andere 
belanghebbenden die de straat per auto moeten kunnen bereiken de afsluiting kunnen passeren. 
Bij de Hugo de Grootkade in West werd bijvoorbeeld een standaard opklapbaar paaltje met 
driehoeksleutel gebruikt, waarbij belanghebbenden (net als de nood- en hulpdiensten) over een 
sleutel beschikten. Het gebruik van verplaatsbare (bouw)hekken is ook een optie.  
 

                                                                    
4
 De leefstraat is vergunningplichtig conform artikel 2.1. lid 1 APV, dat een evenement omschrijft als “het geheel van 

activiteiten is dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water 

met een openbaar dan wel besloten karakter”.  

 

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat 
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4.4 Stap 4 & 5: objectvergunningen en subsidie 

 
 
 Objectvergunning 
Voor het plaatsen van objecten, zoals picnictafels of andere bouwwerken op de parkeerplekken of 
op de rijbaan is een objectvergunning nodig. De bouwwerken of objecten die door de bewoners 
worden geplaatst, moeten voldoen aan landelijke wet- en regelgeving. Dit geldt in het bijzonder 
voor speeltoestellen, waarbij de initiatiefnemer dit dient aan te tonen. Zelf gemaakte, niet 
wettelijk gekeurde speeltoestellen zijn niet toegestaan. De behandeling van de aanvraag voor een 
objectvergunning duurt in principe 5 werkdagen, waardoor gedurende de Leefstraat altijd een 
aanvraag kan worden ingediend. De leges bedragen €103,00 (tarief 2019). Objectvergunningen 
worden aangevraagd bij het stadsdeelloket of via de gemeentelijke website.  
 
 Subsidieaanvragen voor de uitvoering van de leefstraat 
Als de initiatiefnemer subsidie wil aanvragen voor de inrichting en uitvoering van de leefstraat, kan 
tot een bedrag van 5000 euro gebruik gemaakt worden van de Subsidieregeling 
Bewonersinitiatieven. Aanvragen worden ingediend bij het stadsdeelloket of via de gemeentelijke 
website. Zie https://mijnsubsidies.amsterdam.nl/. Het stadsdeelbestuur besluit of subsidie 
verstrekt wordt voor de leefstraat. 

4.5 Stap 6: Start leefstraat 

  
Als alle voorgaande stappen met succes zijn doorlopen, kan gestart worden met de leefstraat. De 
initiatiefnemers dragen zorg voor:  

- het inrichten van de leefstraat; 
- de organisatie van activiteiten + regelen spullen; 
- het afstemmen van activiteiten met bewoners en ondernemers in de omgeving; 
- het netjes opleveren van de straat. 
 

Voorafgaand aan de start van de leefstraat licht de gebiedsmakelaar de communicatiekanalen van 
de gemeente in (webcare &  14020). 

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat 

1. indienen initatief 
leefstraat + 

subsidieaanvraag 
voorbereidingskosten 

2. gemeente toetst aan 
de spelregels & verstrekt 
eventueel subisidie t.b.v.  

voorbereiding 

3. aanvraag & 
beoordeling 

evenementenvergunning 

4. aanvraag 
objectvergunning 

5. aanvraag subsidie 
uitvoering   

(kan tegelijk met de 
vorige stap) 

6. start leefstraat 

https://mijnsubsidies.amsterdam.nl/
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4.6 Contactpersonen 

Voor de initiatiefnemer / bewoner(s) is de gebiedsmakelaar het eerste aanspreekpunt. Deze 
persoon zorgt voor de begeleiding en eerste toetsing van het initiatief aan de voorwaarden. De 
contactgegevens van de gebiedsmakelaars zijn te vinden via https://www.amsterdam.nl/buurten/. 
 

 
Leefstraat Hugo de Grootkade (Amsterdam West) 

Voor het opstellen van deze handreiking heeft de gemeente Amsterdam samengewerkt met de 
gemeente Utrecht, de gemeente Zwolle en de stad Gent. 
 

https://www.amsterdam.nl/buurten/

