
BUURTCOMITE OPVOEDINGSSTRAAT 

vergadering 2 oktober 2007 
 

Aanwezig: An (Christianlaan), Piet, Carla, Jean, Luc, Marc, Jo, Martine 

 

Verontschuldigd: Ingrid (buurvrouw Carla), Valentine 

 

Agenda: 
• Debriefing-analyse van het feest: wat was goed, wat kan beter... 

• Conclusies en maatregelen voor volgend jaar 

• Plannen van volgende activiteiten: nieuwjaarsreceptie 

• Opportuniteit om voor volgend jaar voor enkele weekends het statuut van 
speelstraat aan te vragen 

• Nauwere samenwerking met Cristianlaan 

• Uitbreiding van het comité, b.v. voor specifieke aspecten of activiteiten 

• Financiëring 

• Website 

• Varia 
 
1. Debriefing-analyse van het feest: wat was goed, wat kan beter... 

• goed opletten op invullen bestelformulier materiaal stad 

• bij inpakken zaten er dingen van ons bij 

• 2 balletjes van circusdoos te kort, 1 teruggevonden, 5 euro per stuk 
Dus: vroeger spullen opbergen, taak op voorhand verdelen 
Elektriciteit: toch veel verbruikt, Carla kijkt meterstand na. 

• mooi kooroptreden 

• Inspinazie: betalen of niet? Procedure: stad betaalt 75% van de factuur, 
afspraak is dat wij geen 25% bijleggen en dat Inspinazie akkoord is met 
75% betaling. 

• contract tussen buurtcomité en Inspinazie: 350 euro = 100% vergoeding, 
waarvan Stad 75% betaalt. Dus krijgt Marc 262,5 euro, doorgestort 
vanwege buurtcomité – of is het toch weer net even anders? Carla 
informeert bij Stad Leuven. 

• springkasteel: goed idee! 
 
2. Conclusies en maatregelen voor volgend jaar 

• vroeger beginnen met sponsoring 

• niet te laag inzetten op gevraagde sponsorbijdragen! 

• doos voor vrijwillige bijdrage: opvallender en meer in zicht plaatsen – het 
varken krijgt volgend jaar een nieuwe kans  

• meer affiches 

• sponsoring: werkt best bij mensen met wie je persoonlijk contact hebt, 
bvb. Aryan Palace, loodgieter Marc Vriendts (via buurman van K. 
Schurmansstraat), taarten van bakker, speelgoed via Mertens (dit jaar al 
gelukt: groot spel 4 op een rij) 

• zeker springkasteel 

• voor de ouderen: petanquen – waar? 
 



3. Plannen van volgende activiteiten: nieuwjaarsreceptie 

• wanneer? 
o derde zondag van januari = 20 januari 

• waar? 
o zaaltje Marc en Nathalie? afhankelijk van verbouwing – Carla 

informeert 

• wandeling? 
o nogal lang in guur weer, dus korter maken? 
o stadswandeling met stadsgids? rondleiding Vlierbeek met gids? 
o Herman in de Christianlaan is gids! An vraagt na 

• getuigen over de geschiedenis van de straat en de buurt 
o George laten vertellen over de straat: interview op website of krantje? 

George wordt 90 in 2008 dus vieren! 
o Sandrine laten vertellen over de straat? 
o Francine (woont in laatste huis op de hoek op gelijkvloers 

appartement)  
o Simone (woont naast Luc) woont er al 55 jaar 

 
4. Opportuniteit om voor volgend jaar voor enkele weekends het statuut 

van speelstraat aan te vragen 

• idee om straat af te sluiten in afwisseling met Christianlaan 

• Jean bekijkt procedure 

• handtekeningen verzamelen 

• afstemmen op de timing van de Wautersstraat 

• 1 dag in de grote vakantie? 

• petanquetoernooi met hapje tapje, op voorwaarde dat het vooraf 
“gereserveerd” is; voorjaar met goed weer. 

 
5. Nauwere samenwerking met Cristianlaan? 

• welke schaal kunnen we aan? misschien toch beperken? 
 
6. Website 

• http://users.telenet.be/sf15116/Opvoedingstraat 

• kosten voor registratie en hosting 500 Mb: 25 euro per jaar 

• in de kost zijn mailadressen inbegrepen, formaat 
<naam>@opvoedingsstraat.be, mailadressen kan je verkopen aan 10 
euro per jaar? 

• inhoud: activiteiten, informatie, verhalen, foto’s, docu Centrale 
werkplaatsen, achtergrond straatnamen 

• financiering: banners (logo’s) aan 10 euro per jaar 

• mogelijke kandidaten: Videoworld ,DS Buroform, fietsen Hermans, Dexia?,  

• werving voor werking buurtcomité, met invulformulier voor aanbod en 
opvragen gegevens. 

 
7. Varia 

• bloemetje voor de vrouw van Jean 
 
8.  Planning 

• datum buurtfeest: tweede zaterdag van september  



• regelmatige buurtvergadering, bvb. om de twee maand? 

• verzekering vrijwilligerswerking voor 2008 aanvragen in najaar 2007 

• volgende vergadering: bij Piet, datum 23 of 30 november, 20u30 
 
ACTIE 
Carla: informeert voor zaaltje Marc 
An: vraagt aan Herman voor gidsen abdij Vlierbeek 
Carla:  


