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Opmerking vooraf: gezien de lage opkomst acht het comité zich niet bevoegd om beslissingen te nemen.
Alle voorstellen hieronder zijn dus enkel als dusdanig te beschouwen en zullen een volgende keer terug
worden besproken. Dit geldt ook voor eventuele actiepunten die toegewezen zijn aan leden die niet
aanwezig waren.

Evaluatie van
van straatfeest en speelstraten


Evaluatieformulier van de stad wordt ingevuld. Het gaat hier enkel om het straatfeest (de
speelstraten worden door een andere stadsdienst georganiseerd). We zouden eigenlijk graag willen
weten welke criteria gehanteerd worden voor het toekennen van het materiaal zodat we hier beter
op kunnen inspelen.



We zullen onze aanvraag voor volgend jaar zo vroeg mogelijk indienen. Datum is 12/09/2009
(tweede zaterdag van september). We stellen voor om dit te bestendigen.



Balans is gezien de omstandigheden zeker positief. Het was wel heel vroeg gedaan, maar blijkbaar
werden op een bepaald moment al tafels en stoelen weggehaald terwijl er nog mensen waren. We
zullen dit volgend jaar eventueel beter in het oog moeten houden.



Voorstellen voor volgend jaar:


Nu al afstemmen met Inspinazie voor een optreden op 12/09/09 (om agendaproblemen
voorkomen).



Wie ideeën heeft (dansen, optredens, demonstraties…) mag ze nu al doorgeven. Voorstel is
om ook een oproep te doen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Gedacht werd aan iets zoals
boombal, waar iedereen kan meedoen.
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Feest in de Cristianlaan houden (verlengde van de Opvoedingstraat zodat het optisch
verbonden blijft).

Speelstraat:


Positieve ervaring



Werkte het beste als een aantal mensen min of meer permanent aanwezig waren en
initiatieven namen.



Initiatief wordt herhaald in 2009 via een apart op te richten “speelstraat werkgroep”.

Straathistories
Piet schetst het doel van het project: via interviews met senioren uit onze wijk en het verzamelen van
beeldmateriaal proberen in globaal historisch kader de recente geschiedenis van de wijk (laatste halve
eeuw) in kaart te brengen. Hiervoor is een kleine werkgroep opgericht.


5 Mensen zijn al geïnterviewd.



4 Volgen nog.



Respons van een aantal mensen op een advertentie van de Erfgoedcel (stadsinstantie die ons bij dit
project ondersteunt) in de Passe-partout – afspraken worden gemaakt om die mensen ook te
ontmoeten.



De resultaten worden


Publiek gepresenteerd



Op de website gepubliceerd



In een brochure gepubliceerd



We plannen een kleine presentatie te geven tijdens de nieuwjaarsreceptie.



Luc vermeldt dat Boven-Lo ook een boek heeft gepubliceerd en zal trachten hierover bijkomende
informatie te bekomen.

Nieuwjaarsreceptie
Vindt normaal plaats op 3e zondag van januari, dus nu op 18/01/2009. We stellen voor ook om er ook hier
een vaste regel van te maken.


Plaats? Nathalie en Javier zijn bereid om het bij hen te houden.



Activiteit voor de namiddag? Voorstellen welkom. Luc ziet een mogelijkheid om een rondleiding te
doen rond de Kop van Kessel-Lo en de Centrale Werkplaatsen, met begeleiding van een lokale politicus.
Hij zal dit verder checken.

Varia


Geschenk voor Jean van de Valvekenstraat als dank voor de tenten. Piet maakt afspraak (om zeker te
zijn dat we hem thuis aantreffen), Nathalie bezorgt een goede fles en een boeketje bloemen.



Poster “graag traag”: mailtje sturen aan alle geregistreerde wijkinwoners met de nodige informatie
(adres en prijs).
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Verkeersproblematiek:


Luc licht de stand van zaken toe: succes van de fietsactie (meer dan 300 mensen).



Doel: betere leefruimte, geen sluipverkeer, meer aandacht voor fietsers, in het bijzonder
de verbinding Kessel-Lo-Leuven centrum.



Goede contacten met NMBS (brug over de sporen bruikbaar maken voor fietsers)



Nog een actie gepland in de kerstmarkt periode.



Klimaatwijk: informatie is doorgegeven aan de mensen die via mail geregistreerd zijn.



Samenstelling van het comité: misschien toch tijd om enkele nieuwe leden te zoeken. Situatie
wordt in bilaterale gesprekken uitgeklaard.



Op 4/12 is Georges jarig: hij wordt 90. Piet zorgt voor een wenskaartje.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Verjaardagkaartje voor Georges

Piet

Voor 04/12/2008

Info over boekje van geschiedenis Boven-Lo

Luc

30/11/2008

Rondleiding kop van Kessel-Lo/CW

Luc

30/11/2008

Afspraak met Jean voor geschenkje

Piet

Deze maand

Kopen fles en bloemen voor Jean

Nathalie

Afstemmen met vorige
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