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Speelstraat


Dit jaar enkel Cristianlaan, niet Opvoedingstraat (voornaamste redenen: minder kinderen, minder
mobilisatie en participatie van de inwoners, meer “verkeersincidenten”…).



Peters en meters bij voorkeur van de Cristianlaan, maar een aantal mensen van Opvoedingstraat
zijn bereid om mee te werken in de organisatie.



Periode: van zaterdag 22/08 t/m zaterdag 29/08.



Procedure: het stappenplan is hetzelfde als vorig jaar, zie info op leuven.be



o

Aanvraag moet binnen zijn tegen 31/03/2009. Formulier download hier

o

Stad beslist tegen half april, na verkeerstechnisch advies

o

Indien goedgekeurd, bewonersenquête tegen eind mei indienen

o

Definitieve beslissing eind juni

E-mail adres speelstraat@opvoedingstraat.be wordt doorgestuurd naar mailboxen van An en Nathalie.

Straatfeest
N.B. De punten in het rood moeten zo snel mogelijk worden afgehandeld zodat we er rekening mee kunnen
houden bij de aanvraag van materiaal.
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Datum: zaterdag 12 september 2009 (2e zaterdag van september)



Locatie blijft Opvoedingstraat (temeer omdat de speelstraat dit jaar enkel in de Cristianlaan wordt
georganiseerd).



We vragen geen tenten, we hebben de toezegging van Jean Minnoye.



Herman vraag aan Kim of het mogelijk is over het springkasteel te beschikken en tegen welke
voorwaarden.



Jean vult aanvraag in en stuurt even aan de leden om te checken.



Luc checkt voorwaarden (financieel, technisch) voor optreden Andy & Di zodat we zo nodig versterkingsapparatuur e.d. op de aanvraag kunnen zetten.



Carla vraagt Inspinazie of we over de zaal kunnen beschikken en of zij (betalend) kunnen optreden
met een improvisatie show – voorgesteld thema: improvisatie rond het buurtleven.

Sponsoring
Voorstel: handelaars uit de buurt aanspreken voor jaarsponsoring: tegen € 50 reclame op website en alle
publicaties (flyers, uitnodigingen, affiches…). Actie Jean en Luc

Straathistories


Stichting verwacht tussentijds verslag tegen september met
o

Status

o

Financiële stand

o

Verdere plannen



Herman en Piet nemen initiatief (Josee voor foto’s, Roger van Lodreef) om nog enkele interviews te
organiseren om dan het document af te werken. Vorm en structuur te bespreken.



In archief van stad Leuven zoeken om eventueel oorsprong van naam “Opvoedingstraat” terug te
vinden – Herman, Carla en Martine ook geïnteresseerd – verder af te spreken, mogelijkheid in mei
omdat er meerdere verlofdagen zijn.



Boekhouding: uitgaven die in aanmerking komen in het kader van dit initiatief worden apart bijgehouden.

Hakselaar


Komt bij Carla te staan.



Gebruikers betalen € 10 per jaar.



Ontleners teken af bij afhaling.



Carla vraagt om in het reglement toe te voegen dat bij defect de persoon bij wie het defect is ontstaan zorgt voor reparatie (m.a.w. de hakselaar moet in orde zijn als hij terg wordt gebracht).



Jean vraagt Marc om naam en adres van onderhouds- en hersteldienst.
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Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Speelstraat aanvraag indienen

An & Nathalie

31/03/2009

Kim vragen voor springkasteel voor straatfeest

Herman

31/03/2009

Straatfeest aanvraag indienen

Jean

12/03/2009

Voorwaarden voor optreden Andy & Di checken

Luc

01/03/2009

Inspinazie vragen voor zaal en impro-show

Carla

01/03/2009

Sponsoring

Jean & Luc

01/03/2009

Aparte boekhouding straathistories

Jean

01/03/3009

Archief Leuven

Herman, Carla, Martine

Mei 2009

Interviews organiseren

Herman, Piet

Maart 2009

Onderhoudsgegevens hakselaar

Jean

Maart 2009
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