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Voorbereiding va het straatfeest
Aanvraagdocumenten worden samen ingevuld. We reserveren ook een podiumvoor mogelijke optredens.
Levering bij Piet, contactpersoon voor de levering is Luc. Algemene contactpersonen zijn Carla en Jean.
Activiteiten en attracties


Nathalie stelt voor dat haar kinderen (met de club) een optreden rope skipping doen



Luc zorgt voor springkasteel en financiering ervan via sponsoring



In de Woutersstraat organiseren ze een pétanque wedstrijd. Luc informeert hoe zij aan de nodige
infrastructuur geraken.

Voorstel is om de tenten deze keer dichter bij de Cristianlaan te plaatsen. Nadeel is echter dat aan die kant
minder mensen actief betrokken zijn of er last van zouden kunnen hebben. Punt is niet dringend, wordt op
volgende vergadering met een breder forum herbekeken.
Affiche en flyer moeten ook nog worden voorzien. Een eerste aankondiging van het straatfeest zal op het
infoblad van de speelstraat komen. Het programma zal later worden “gebust”.
Kinderen die leuke ideeën hebben voor een affiche mogen via papa of mama een voorstel doen. Tekening
(niet groter dan A4) kan dan worden gescand en geprint.
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Status speelstraat
Administratief is alles afgerond. Er zijn nog wat problemen om voldoende mensen te vinden die tijdens de
speelstraat activiteiten een oogje in het zeil willen houden. Lieve stoor een poging van planning door aan
alle mensen die in enige vorm bij het organiseren van het project betrokken zijn geweest.
Voor details zie ook http://www.opvoedingstraat.be/Speelstraat.html. Alle nuttige informatie over de
speelstraat zullen we hier publiceren.

Status straathistorie
straathistorie
Aanvraag FDG-subsidie is binnen, nog geen nieuws
Vragenlijst is ook klaar.
Piet plant een meeting (na 14/07) met actieve deelnemers + Herman Roskams ter voorbereiding.

Verkeersproblematiek
Actie gestart in november 2007. Tekst is nu af maar niet alle comité’s hebben er zich achter geschaard –
enkel een stuk of 5. Persmededeling is gedaan.
7 augustus wordt tekst besproken met 2 schepenen in wijk Casablanca.
De overlegstructuur die nu gebouwd wordt, kan ook voor andere dingen dienen dan alleen de
verkeersproblematiek.

Actiepunten
Actie

Voor wie?

Tegen wanneer?

Verzekering aanvragen

Piet

31/08/2008

Marc en Nathalie vragen voor optreden

Carla/Martine

04/07/2008

indien OK subsidieaanvraag indienen

Carla/Martine

04/07/2008

Springkasteel bestellen (en sponsors zoeken)

Luc

19/08/2008

Jo vragen voor optreden

Jean

19/08/2008

Rope skipping optreden organiseren

Nathalie

19/08/2008

Info over pétanque mogelijkheden

Luc

19/08/2008

Affiche voorstel uitwerken

Allen met kinderen

19/08/2008

Flyer voorstel uitwerken

Jean

19/08/2008

Meeting rond straathistorie organiseren

Piet

14/07/2008
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