BUURTCOMITE OPVOEDINGSTRAAT
VERSLAG VERGADERING 15/04/2008

Aanwezig: Piet, Jean, An, Martine, Nathalie, Marc, Luc
Verontschuldigd: Carla
Verslag: An

Speelstraat
-

Opvoedingstraat krijgt waarschijnlijk een gunstig advies; Cristianlaan heeft voorlopig geen
antwoord gekregen

-

op 18 april schepencollege: beslissing dan definitief; mailen rond 22 april voor antwoord

-

indien fiat van college: aantal vrijwilligers nodig (Lieve, An, Nathalie, Linne, Carla, Luc, 6?).
Taak:
o

briefje met info bussen (Lieve zorgt voor inhoud; 1 voor beide straten)

o

enquête downloaden van net en kopiëren (Piet)

o

kleine meeting om werk te verdelen en belangrijkste regels te overlopen (20min)

o

helft + 1 handtekeningen nodig (afzonderlijk voor beide straten); te verzamelen voor
eind mei

Financiën
-

Marc verlaat onze buurt begin januari en zal de financiën overdragen op ander lid

-

Jean kijkt voor gratis rekening bij een bank (Citibank) en wil taak van Marc overnemen.

-

Kassa wordt “live” overgedragen: 13,01 euro in kas waarvan 6,85 euro wordt betaald aan An
voor fles wijn Herman

FDG project (Fonds Delhaize Groep)
-

Piet verdeelt infopakket. Doelstelling van het project is de sociale cohesie te bevorderen, het
lokaal wonen in gemeenschap te bevorderen, intergenerationeel overleg te stimuleren, 6

-

Het dossier moet klaar zijn tegen 12 juni. Piet heeft ervaring voor het invullen van dit soort
projecten. Jean download het bestand en stuurt het rond. Er wordt voorgesteld dat iedereen
een stukje invult, Jean zet achteraf alles samen zodat het eind mei kan gefinaliseerd worden.

-

Er worden een aantal punten op een rijtje gezet:
o

beoogde timing= paar jaar

o

begroting lijkt Piet niet zo moeilijk. In de bundel wordt goede aanzet gegeven

o

aandachtspunt = originaliteit van ons idee benadrukken

o

soort projecten: project historie van onze straat (zie verder voor concrete invulling);
website; aanbrengen van valven (cfr Valvekenstraat)

Project Straathistorie
-

doel= kennis van historie, senioren betrekken bij straatgebeuren

-

ideeën:

-

o

Martine wil straatfeest en straathistorie koppelen

o

beeldmateriaal verzamelen is belangrijk

o

brochure uitbrengen; website alleen in niet voldoende

o

terugkoppeling naar mensen zelf is belangrijk!

Vragenlijst:
o

De vragenlijst is af

o

De stad vond deze lijst goed, maar suggereerde om misschien beter te werken met
periodes ipv echte jaartallen bv expo, oorlog, sluiting centrale werkplaatsen,
gemeentefusie. (Ter info: de eerste huizen dateren van de jaren ’30)

o
-

Vragen niet te ver uitspitten, enkel als leidraad gebruiken.

Luc suggereert om een lijst te maken van mogelijk te interviewen mensen, eens langs te gaan
voor eerste babbel en vragen of ze alleen of in groep worden geïnterviewd (voorbereidend
gesprek).

-

Aandachtspunt= toestemming vragen om data later te gebruiken in brochure, op website, 6

-

Luc zorgt voor een dictafoon voor het opnemen van de gesprekken, Jean wil eventuele foto’s
inscannen. Luc wil teksten wel bewerken. Piet zorgt voor terugkoppeling naar erfgoedcel,
timing wordt ook doorgegeven.

-

Timing:
o

Piet en Luc werken lijst van te interviewen mensen uit en beginnen aan informele
gesprekken.

o
-

Tegen de grote vakantie zijn ze (we) definitief bezig.

Wie interviewen?
o

Lijstje staat nog op een vorig verslag, eventueel aanvullen met pastoor die in
Cristianlaan zou wonen.

o

George wil zeker meewerken, Denise moet nog aangesproken worden, Martine polst
bij Nicole (en vriendin?). Simonne twijfelde. Greta en Roger?

o
-

10-tal mensen interviewen is genoeg.

An vraagt het mailadres van Herman op en gaat na of we hem mogen contacteren om een
introductie te schrijven over de historie van de straat. Tegelijk vraagt An aan Herman om
verslagje te maken van de wandeling.

Buurtverkeer
-

Er werd al 5 keer vergaderd, telkens waren er een tiental comités aanwezig. Eind april is er
opnieuw een vergadering. Er wordt ook geprobeerd om contact te leggen met andere straten.
Beoogd doel is het hele gebied tussen de Gemeentestraat en Platte-Lostraat te bereiken.

-

Joost Van Damme is extern adviseur, Jan Huys modereert.

-

Elke straat heeft zijn eigen accent, maar de sfeer is positief.

-

Het verslag wordt binnenkort bekendgemaakt, daarna komen er acties. Jean zet het
definitieve verslag op onze website.

-

Luc wil eigen website, Jean wil ervoor zorgen, financiering vanuit verschillende comités.

Varia
-

Het bureauwinkeltje op de Diestsesteenweg wil sponsoren in de vorm van materiaal

-

Jean vraagt aan stad om link te maken naar onze website. De omgekeerde link bestaat al.

-

Wordt er een activiteit voor leden van het buurtcomité georganiseerd? Eventueel een uitstap
naar het Vlaams parlement? Maar Martine is reeds vertrokken6. Luc stelt voor om
aansluitend bij El Greco te gaan eten op de Grote Markt in Brussel. Gezien de magere kas,
zal dit door de leden zelf gesponsord moeten worden6

-

Jean vraagt zich af of de website gepersonaliseerd moet worden? Beginpagina met
contactadres, eventueel foto van wijkcomité. Jean werkt voorstel. Luc suggereert een weblog
te maken, maar de andere aanwezigen zijn niet superenthousiast.

-

Het straatnaambord van de Smidsestraat is verdwenen6 Piet onthult dat het lekker warm in
zijn garage ligt. Geïnteresseerden kunnen een kijkje gaan nemen!

-

Volgende vergadering: voorstel is 27 mei bij Jean, reageren tot 25 april indien er zich een
probleem stelt.

