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VerslagVerslagVerslagVerslag    
Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 27/05/2008  

Plaats : Bij Jean (Opvoedingstraat 5) 

Aanwezig : Lieve & Nathalie (voor punt 

“speelstraat”) 

An, Piet, Carla, Martine, Jean 

Afwezig : - 

Verontschuldigd : Luc, Jo, Marc 

Verslaggever : Jean 

Volgende vergadering: dinsdag 01/07 om 20u bij Piet. 
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Verslag van vorige vergaderingVerslag van vorige vergaderingVerslag van vorige vergaderingVerslag van vorige vergadering    

Geen opmerkingen. 

Stand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraatStand van zaken speelstraat    projectprojectprojectproject    

� Tekenen van petitielijst: OK, meer dan de helft van de inwoners van beide straten heeft getekend, al 

was het blijkbaar zonder al te groot enthousiasme. 

� Dossier wordt nu door stadsbestuur bekeken, dan volgt definitieve goedkeuring. 

� Bij goedkeuring moten de peters/meters een verklaring tekenen (over taken, verantwoordelijkheden). 

Na ontvangst van goedkeuring organiseren Lieve en Nathalie een vergadering voor praktische 

regelingen (wie doet wat wanneer). 

� Punt wordt ook op onze volgende vergadering besproken om te zien of er nog acties nodig zijn 

(bijkomende mensen als stand-by/back-up…). 
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Voorstel: een avond tijdens de speelstraat week iets organiseren zodat de mensen op straat komen (verder 

af te stemmen op volgende vergadering). 

Er wordt even gevreesd dat we een overlapping hebben meet een ander initiatief dat oproept om op 30 

augustus “op het trottoir” te komen om de buren te ontmoeten. 

Na verificatie blijkt dit echter een initiatief van mensen uit de gemeente Dilbeek te zijn (communiqué 

doorgestuurd door Luc). 

Voorbereiding straatfeestVoorbereiding straatfeestVoorbereiding straatfeestVoorbereiding straatfeest    

Reglement is wat veranderd, aanvraag mag nu al ingediend, en ten laatste 2 maand voor geplande datum 

van het feest – zie informatie op http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=2153. 

We zullen de aanvraag zo snel mogelijk indienen en kunnen al beginnen met het invullen van aanvraag en 

materiaallijst. 

Probleem is dat meerdere comitéleden er niet zijn op de geplande datum (2
e
 zaterdag van september). 

Voorstel: even polsen bij alle comitéleden wie wanneer weg is in september. Op basis daarvan wordt dan 

datum definitief vastgelegd. 

Activiteiten van het Activiteiten van het Activiteiten van het Activiteiten van het comitécomitécomitécomité    

Het comité speelt een coördinerende rol. Zijn kerntaken zijn: 

� Organiseren van het straatfeest 

� Organiseren van de nieuwjaarsreceptie 

� Eventueel andere activiteiten organiseren 

Het wijkcomité heeft geen winstgevende activiteiten. Alles gebeurt op vrijwillige basis. 

Andere initiatieven zijn mogelijk. De initiatiefnemers rapporteren aan het comité zodat er een globaal 

overzicht van alle activiteiten is en dat overlappingen in type activiteit, datums etc. kunnen worden 

voorkomen. 

Er wordt voorgesteld om deze tekst ook op e website te plaatsen (op de introductie of contactpagina). 

Opmerkingen over inhoud en vorm zijn dus welkom tot 08/06. De in functie van de opmerkingen 

aangepaste tekst wordt nog eens voorgelegd vooraleer hij wordt gepubliceerd. 

Fonds Fonds Fonds Fonds Delhaize Groep projectDelhaize Groep projectDelhaize Groep projectDelhaize Groep project    

In lijn met afspraken zoals gemaakt onder vorig punt werken Piet en Jean (met eventuele medewerking van 

Luc) het document verder af zodat het tegen 12/06 kan worden ingediend. 

Project straathistorieProject straathistorieProject straathistorieProject straathistorie    

Vraaglijst is nu af. Bedoeling is om in e zomervakantie te starten met de interviews. We beginnen met 

George en Sandrine, die zich al bereid hebben verklaard om mee te doen. In totaal zouden we een 5-tal 

mensen deze zomer willen interviewen zodat we het resultaat op de nieuwjaarsreceptie kunnen 

voorstellen (bv. met een beamer). 

Brochure kunnen we zelf maken, nog checken voor druk en publicatie (eventueel via FDG indien we in 

aanmerking worden genomen). 



Verslag van 27/05/2008  blz. 3 Auteur: Jean Gerrekens 

UitstapUitstapUitstapUitstap    

Voorstel van uitstap met de comitéleden: bezoek aan Vlaam parlement (Martine doet de rondleiding), 

kleine wandeling en etentje (uit eigen zak te betalen gezien kassa zo goed als leeg is). 

Voorgestelde datum: zaterdag 18 oktober. 

VariaVariaVariaVaria    

� Comité heeft met Herman gesproken; hij is bereid om een berichtje te schrijven over de wandeling 

begin dit jaar en ook een inleiding voor ons straathistorie project. Afspraak is dat we hem uitnodigen op 

een voorbereidende vergadering om het punt mee te bespreken. 

� Hakselaar: Jean spreekt met Thei af hoe we dit praktisch kunnen regelen (betaling van bijdrage, 

onderhoud, bewaring…). 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

 

Actie Voor Tegen 

Aanvullen en opsturen van FDG document Jean, Piet (Luc) 12/06/2008 

Beschikbaarheid in WE van september Allen 06/06/2008 

Bevestigen uitstapdatum 18/10 Allen 06/06/2008 

Vergadering ter voorbereiding van straatfeest Lieve, Nathalie Voor 01/07 

Afspraken rond hakselaar Jean 30/06/2008 

Voorbereiden van straatfeest aanvraag Jean ASAP 

Meedelen van aanwezigheden in WE september Allen 06/06/2008 

Definitie van comité werking – opmerkingen Allen 15/06/2008 

Voorbereiding van interviews straathistorie Piet, Jean, Luc, Carla 30/06/2008 

 


