
BUURTCOMITE OPVOEDINGSTRAAT 

vergadering 4 december 2007 
 

Aanwezig: An, Piet, Carla, Jean, Luc, Marc, Martine, Valentine, Lieve 

 

Verontschuldigd: Jo, Ingrid  

 
1. straatfeest... 

• Inspinazie: hoeft niet betaald te worden. 

• Come and see next year 

• Startvergadering: eerste samenkomst na nieuwjaarsreceptie.  
 
2. nieuwjaarsreceptie 

• wanneer? 
o derde zondag van januari = 20 januari. 
o volgend jaar eventueel zaterdag of ander weekend.  

• waar? 
o Bij Jo: Carla informeert. 

• wandeling? 
o Herman ziet het wel zitten. 
o An vraagt het nogmaals met de juiste datum! (ASAP) 
o Mogelijke thema’s: 

1. Kessel-Lo 
2. Vlierbeek 
3. de Central 
4. eigen inspiratie 
5. 7 

o Aanvangsuur wandeling: ±15.00 uur (kan wijzigen in functie van 
duurtijd wandeling)  

o Toni uitnodigen: Jean 

• Receptie: 
o Uitnodiging: Jean voert uit (samen met Luc). 
o  Verdeling: in de kerstvakantie 
o Verdeling en actieradius: 

1. Opvoedingstraat (Martine en Carla) 
2. Christianlaan (An) 
3. Tarweschoof (An of Valentine) 
4. K. Schurmansstraat (tot aan pleintje) (Marc) 
5. Smidsestraat  (Valentine tot Valvekensstraat) (Marc) 

o Formule: as usual: iedereen brengt iets mee 
o Begin: 17.00 uur   

 

• getuigen over de geschiedenis van de straat en de buurt 
1. George laten vertellen over de straat: interview op website of 

krantje? George wordt 90 in 2008 dus vieren! (piet) 
2. Sandrine laten vertellen over de straat? (carla)  
3. Francine (woont in laatste huis op de hoek op gelijkvloers 

appartement) (marc) 
4. Simone (woont naast Luc) woont er al 55 jaar (luc) 



5. Denies (piet) 
 

Hoe aanpakken? 
Op de koffietafel vragen 
Trekkers: Jean, Piet, Luc, Martine,  
Luc zorgt voor journalistiek-technische ondersteuning  

      
Erfgoedcel polsen: foto’s etc. mailtje doen 
 

3. 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 bekeek procedure 
o Voor 30/03 aanvraag indienen 

• Volgende vergadering wordt het formulier bekeken om in te vullen en 
aanvraag in te dienen.  

• Bevraging straatbewoners wordt afgewacht tot na antwoord stad. Dit om 
nutteloos werk te vermijden. 

 
4. Website 

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

• Domeinnaam is momenteel vrij. We leggen ze vast en prefinancieren het 
eventjes. Bespreken met Chris. 

• financiering: eens website opgestart, kan sponsoring gezocht worden bij 
lokale handelaars 

• Goedkoopste hosting: € 1/maand + € 12 reservatiekosten 

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

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

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

 
5. Varia 

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

 
6.  Planning 

• datum buurtfeest: tweede zaterdag van september  

• verzekering vrijwilligerswerking voor 2008 aanvragen in najaar 2007 

• volgende vergadering: bij Luc, N° 31, dinsdag 12 februari 2008, 20u30 
 

verslag: piet 


