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Straatfeest 2016 

Gezien de voorstellen om eens een ander concept te gebruiken, is het eerste doel van de vergadering het 
vastleggen van de punten (datum, plaats, activiteiten…) die nodig zijn om de aanvraag bij de stad te kunnen 
indienen. 

 Concept: unaniem akkoord om een brunch te organiseren: 

o Datum: zondag 5 september 2016 van 11 tot 15u 

o Plaats: graspleintje aan de Cristianlaan (bij de stad wel checken of dit OK is) 

 Ook bij slecht weer blijft de locatie onveranderd. Eventueel (regen, drassig veld) kunnen we de 
tenten dan wel op de straat in de bocht voor het plein monteren. 

 We blijven bij het model “iedereen brengt iets mee” – we kunnen dan in de flyer uitleggen wat er 
verwacht wordt door het brunch concept. 

 Herman stelt garage ter beschikking om materiaal tussentijds te stockeren. 

 Activiteiten 

o Voorstel om volksspelen te organiseren (kubb, ev. pingpong, voetbal…) – pleintje is 
hiervoor beter geschikt. Taken in een volgende vergadering te verdelen. 

o Eventuele activiteit zoals workshop… vraag aan iedereen om eens naar de brochure van de 
stad te kijken of er iets tussen zit dat zou passen. 

o Fanfare deze keer niet. 

o Springkasteel: de meningen waren verdeeld. Graag mening van de afwezigen. 

o Gedetailleerd programma kan in een volgende vergadering worden opgesteld. Indien 
externe activiteit echter niet te lang wachten om te reserveren. 

http://www.30cc.be/binaries/Buurtcultuur_aanbod_2016_tcm31-82753.pdf
http://www.30cc.be/binaries/Buurtcultuur_aanbod_2016_tcm31-82753.pdf
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Varia 

 We verwelkomen Guy Peeters en Siska Van Den Bossche (Opvoedingstraat 35) in ons comité. 

 Vanaf mei zal ook de Opvoedingstraat een blauwe zone zijn. Over de andere voorstellen 
(geschrankt parkeren) wordt nog naar de praktische uitvoerbaarheid gekeken. We stellen voor om 
dit vi een briefje in alle brievenbussen te communiceren. 

Actiepunten 

Actie Voor Tegen 

Beslissing springkasteel of niet Allen 31/03/2016 

Herman B. vragen of hij materiaal bij de stad kan halen Jean 13/03/2016 

Verzekering Piet 31/08/2016 

Liesbet vragen voor elektriciteit voor het springkasteel (indien 
nodig) 

Herman 31/07/2016 

 


