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Verslag 

Van de vergadering van het wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving 

Datum : 14/11/2016  

Plaats : Café Gitan 

Aanwezig : Carla, Els, Guy, Luc, Jean, Nathalie 

Afwezig : Martine 

Verontschuldigd : Herman, Natasha, Nele, Piet  

Verslaggever : Jean 
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Nieuwjaarsreceptie 2017 

Concept 

 We verplaatsen het feest naar de zaterdag, dus 21/01/2017, van 17u tot 22u30. Straat afsluiten van 
15u tot 24u. 

 We behouden het concept van vorig jaar, dus op straat met vuurkorven, en iedereen brengt iets 
mee. 

 Plan B: indien het weer echt niet toelaat om het feest buiten te houden, kunnen we naar het zaaltje 
van Inspinazie uitwijken indien vrij (Carla checkt). 

 Plaats: nog eens kant Smidsestraat (vanaf Villa Olga). 

Organisatie 

 Niet besproken tijdens vergadering: aanvraag nog in te dienen bij de stad (Jean). 

 We kunnen de tenten van Guy gebruiken, Luc stelt voor om aan de stad te vragen of wen een 
“Utop” (een van de grote rode tenten die voor het ogenblik aan de loodsen langs de 
Locomotievenstraat staan) mogen gebruiken/huren. 
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 Tafels en stoelen bezorgen we zelf (zoals voor de brunch – moet wel lukken). 

 Hout: Luc kan een deel hout bezorgen. Nele weet hoe men via Internet gratis hout kan vinden om 
zelf af te halen. Els kan een koffer vol gaan halen. 

 Barbecue: Piet? 

 Muziek: Luc vraagt accordeonspeler om even voor wat achtergrondmuziek te zorgen (prijs vragen). 
Een beetje muziek algemeen zou ook mooi zijn voor de sfeer. 

 Affiche: Herman? 

Communicatie 

 Op de flyer vermelden dat er vuur zal zijn (ramen sluiten…). 

 Vragen om affiche aan de ramen te plaatsen. 

Varia 

Inspinazie Tout Court improviseert "Meer of minder?" 

Voorstel om met het comité naar deze voorstelling te gaan, op zaterdag 10/12 om 20u in het Wagehuys. 
Inkom 10€. Meer info hier. 

Verkeerssituatie 

De stad heeft onze aanvraag voor geschrankt parkeren goedgekeurd. We hebben echter nog geen details 
over de juiste inplanting (indeling, bloembakken, groen…). 

We stellen voor om dit toch al mee te delen zodat de mensen op de hoogte zijn. Jean doet een voorstel van 
tekst. 

Welkomstpakket voor nieuwkomers 

Idee is om nieuwe inwoners van de wijk wat informatie mee te geven over de buurt: activiteiten, tips… 

Nathalie, Els en Luc zullen een voorstel uitwerken dat dat op het comité besproken wordt. Communicatie 
kan via o.a. website en nieuwsbrief. 

Wijkgezondheidscentrum 

Luc heeft eerder voorgesteld om een infoavond te organiseren met de mensen van het 
Wijkgezondheidscentrum op de hoek van de Valvekensstraat en de Diestsesteenweg over het thema 
preventieve gezondheidszorg. 

We komen overeen dat Luc dit zal coördineren in samenwerking met de naburige comités Valvekensstraat 
en Mellaertsstraat. De datum wordt later bepaald, plaats kan ook het zaaltje Inspinazie zijn. 

Actiepunten 

Actie Voor Tegen 

Aanvraag bij stadsbestuur (plus straat afsluiten) Jean Z.S.M. 

Communicatie geschrankt parkeren Jean 05/12/2016 

Stad vragen of we Utop kunnen lenen/huren Luc 15/12/2016 

Vuurkorven Luc, Nele 15/12/2016 

Hout (zie punt 1 hierboven) Luc, Nele, Els 15/12/2016 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/inspinazie-tout-court-improviseert-meer-of-minder/66398c11-fbb1-4700-aeb1-c02e701ff907
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Actie Voor Tegen 

Affiche Herman 15/12/2016 

Vlees, drank (sap, glühwein) via Carrefour? Luc 31/12/2016 

Barbecue Piet 31/12/2016 

Vrijwilligersverzekering Piet 31/12/2016 

Welkomstpakket voor nieuwkomers Nathalie, Luc, Els Niet dringend 

Infoavond wijkgezondheidscentrum Luc Later 

 


