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Heeft Weert de leukste straat van Nederland? 
Schrijf je nu in 

 
 
 
'De leukste straat van Nederland’ verkiezing is een groot succes. Deze verkiezing is er 
voor alle straten in Nederland. Het initiatief is van Jouwstraat.nl, het sociale netwerk voor 
buren en straatgenoten. Met deze verkiezing wil Jouwstraat.nl buren met elkaar in 
contact brengen en het wij-gevoel in de straat versterken. Daarnaast kunnen buren en 
straatgenoten laten zien dat ze trots zijn op de straat waarin ze wonen en de rest van 
Nederland laten weten hoe leuk hun straat is. 
 
Inmiddels doen er al 248 straten uit heel Nederland aan mee. De meeste deelnemende 
straten komen uit de provincie Limburg. Tot nu toe zijn er al 145 straten in Limburg 
aangemeld. Vanuit Weert heeft tot nu toe één straat zich ingeschreven: Moeselplein. 
Natuurlijk zou het geweldig zijn als Weert de leukste straat van Nederland heeft. Meld uw 
straat dus aan! 
 

Spelregels 

Op de website www.deleukstestraatvannederland.nl worden de spelregels van de 
verkiezing uitgelegd.  
 
Aanmelden 

Iedereen kan zijn of haar straat aanmelden. Aanmelden is nog mogelijk tot zaterdag 18 
augustus. Ook kunt u tot die datum stemmen op uw favoriete straat. 
 
Halve finale en finale 

De 36 straten (drie per provincie) met de meeste stemmen gaan door naar de halve 
finale op zaterdag 1 september. De straten zullen dan tegen elkaar gaan strijden door 
middel van een ‘streetbattle’. De 12 straten (één per provincie) die de ‘streetbattle’ 
winnen gaan door naar de finale op zaterdag 15 september. Een straatjury bepaalt wat 
de leukste straat van Nederland is. 
 
Prijzen 

Jantje Beton, PostNL, de Nationale Postcode Loterij, Barbecue.nl, Thuisbezorgd.nl, 
Dierenpark Emmen en EnergieDirect ondersteunen deze verkiezing. Zij bieden de 
deelnemende straten en stemmers een prijzenpakket aan. Op de website van de Leukste 
straat van Nederland kunnen deelnemers en stemmers zien welke prijzen er te winnen 
zijn. De hoofdprijs is de titel ‘Leukste Straat van Nederland’ die de winnende straat een 
jaar lang mag dragen en een straatfeest voor de hele straat. 
 
Meer informatie 

Voor meer informatie kijkt u op www.deleukstestraatvannederland.nl  
 
Doe mee en schrijf uw straat nu in.  
 
Jan Ploumen 
Regisseur Wijkgericht werken, gemeente Weert 


