
 
 

HeiKracht – Straat Picknick 
Hoe ga je aan de slag? 

 
 
Doel:  
Vanuit HeiKracht vergroten sociale cohesie door kleinschalige evenementen, in dit geval een 
straat picknick. 
 
Budget 
Elke straat organiseert en financiert in principe zijn eigen picknick. In dit draaiboek is een 
straatpicknick dusdanig georganiseerd dat er eigenlijk weinig geld voor nodig is. 
 

Draaiboek 
 
Lijst van benodigdheden voor een straat picknick 
- Een plek waar geen verkeershinder ontstaat, of buren last hebben van de BBQ (en die vooraf 

hondenpoep-vrij is gemaakt). De Gemeente kan hierin faciliteren. 
- Een BBQ, voldoende voor het aantal gasten 
- Een partytent, voldoende voor het aantal gasten 
- Tafels, hangtafels, stoelen 
- Fakkels, lampions, kaarsen, lampjes 
- Muziek (denk aan electriciteitskabels over straat: plak ze af of zorg in elk geval dat er 

niemand over struikelt) 
- Bordjes, bestek en glazen, servetten (evt. Bio afbreekbaar via www.biofutura.nl) 
- Vuilnisbak 
- Eventueel een speeltoestel voor de kinderen (trampoline, basketbal net, pingpongtafel) 
- Het eten en drinken wordt door de deelnemers zelf meegebracht 

Vanaf liefst 3 maanden voor de datum van je picknick 

1. Bepaal zeker 3 maanden vooraf een datum, in afstemming met de overige activiteiten in de 
buurt. Dan heb je de meeste zekerheid dat mensen kunnen. 

2. Besluit op welke plek je je straat BBQ wilt gaan houden: zorg ervoor dat het verkeer niet 
gehinderd wordt, en dat hulpdiensten altijd toegang/doorgang hebben (eis van de 
Gemeente) 

3. Houd je je feest buiten, denk dan na over wat je wilt/doet als het slecht weer wordt 
4. Maak (met hulp van dit algemene draaiboek) je eigen draaiboek 
5. Stel je budget vast. Dit draaiboek gaat uit van veel zelforganisatie en dus een laag budget. 
6. Maak een gastenlijst: bepaal de straal waarbinnen je iedereen wilt uitnodigen. 
7. Vraag een ceremoniemeester/coördinator/aanspreekpunt.  
8. Vraag één of meer mensen je te helpen met de voorbereidingen enkele dagen voor, op de dag 

van het feest én met het opruimen erna. 
9. Denk over de muziek: een Iphone met Spotify en een box, of een band, een DJ. Zorg ervoor 

dat de muziek niet zo hard staat dat bewoners in de wijde omgeving er last van hebben.  
10. Bedenk wat je wilt met eten en drinken. Dit draaiboek gaat uit van gasten die zelf hun eigen 

vlees/vis en drank meenemen, plus een gerecht dat ze willen delen met de buurtgenoten. Op 
die manier loop je geen risico dat je vooraf te veel of te weinig eten/drank hebt ingekocht en 
kan iedere buurtgenoot rekening houden met zijn eigen dieetwensen en/of allergieën.  

11. Bedenk of je het leuk vindt dat iemand foto’s maakt en vraag zo nodig iemand die dat wil 
doen. 

12. Uitnodigen van buurtgenoten voor de straat BBQ 

http://www.biofutura.nl/
http://www.tipsvoorfeest.nl/budget/


 
 

Je kunt twee routes kiezen: ofwel je stuurt iedereen een uitnodiging (zie 

http://www.heikracht.nl/wp-content/uploads/2017/02/StraatBBQ2.pdf  voor een 
voorbeeldbrief) en je ziet wel wie er komt. Of je stuurt een aankondiging en wacht eerst af 
hoeveel mensen zich aanmelden voordat je besluit of je doorgaat of niet, zie 
http://www.heikracht.nl/wp-content/uploads/2017/02/StraatBBQ-bij-voldoende-
interesse.pdf 
 

13. Straat BBQ aanmelden als Evenement bij de Gemeente 
Zodra je zeker bent dat je straat BBQ doorgaat, moet je deze uiterlijk 4 weken voor aanvang 
melden bij de gemeente als evenement.  
Zie https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_e_formulieren/Een_evenement_melden 

Op de site van de Gemeente staat hier:  

Een klein evenement heeft alleen meldingsplicht; er is geen vergunning nodig. De activiteit moet wel 

minimaal 4 weken van tevoren worden gemeld. Als u na de melding binnen 14 dagen geen bericht van 

ons heeft gekregen, kunt u ervan uitgaan dat het evenement kan doorgaan. 

14. Zodra zeker is dat de straat BBQ doorgaat, informeer buurtgenoten die niet uitgenodigd zijn 
maar wel mogelijk hinder kunnen ondervinden (muziek, toegang tot de wijk). Geef hen een 
telefoonnummer van de contactpersoon die ze kunnen bellen mocht er wel overlast 
ontstaan. Dit om onnodig gedoe te voorkomen, bijvoorbeeld een melding bij politie. 

 
 

Achteraf 
Samen opruimen, zelfde avond 
Evaluatie: geef ons de tips die hieruit voortkomen. Mail naar info@heikracht.nl 
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