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Nieuwjaarsreceptie


Datum: zondag 18 januari 2015



Plaats: bij Nathalie en Javier, Cristianlaan 11



Programma:



o

15u: wandeling met zoektocht/quiz

o

17u: receptie

o

Voorstel van Luc; Didi de Paris vragen om een ludieke toespraak over Nieuwjaar te doen.
Blijkt echter dat Didi hiervoor 50€ vraagt.

Voorbereidende activiteiten:
o

Zaterdag 27/12 om 10u: voorbereiding van de wandeling. Afspraak bij Herman, iedereen
van het comité welkom. Bedoeling: een aantal foto’s nemen en vragen voorbereiden die op
het parcours kunnen worden beantwoord.

o

Nathalie zorgt de dag zelf voor glühwein, Nele voor warme appelsap met kaneel

Uiteraard rekenen we de dag zelf op iedereen om te helpen (meubelen verzetten, opruimen achteraf…).

Driekoningen zingen
Nele neemt organisatie op zich:


Tekstje om te mailen (voor de ouders/kinderen);
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Tekstje om op de flyer te plaatsen (om de mensen te verwittigen, eventueel om een kaars voor de
deur te zetten, dit om te vermijden om mensen lastig te vallen als zij niet willen meedoen).

Het zingen zelf gaat door op zondag 4 januari. Communicatie moet in de week van 29/12 gebeuren (samen
met flyer voor de receptie)

Verkeersproblematiek
De verkeerssituatie is de laatste maanden aanzienlijk verslechterd in de wijk, meer bepaald:


Parkeerproblematiek, blauwe zone in aanpalende straten;



Specifieke parkeersituatie van de Opvoedingstraat (beide kanten, moeilijke doorgang), verergerd
door het feit dat zwaar vrachtverkeer ondanks de verbodstekens regelmatig door de straat rijden;



Hierdoor regelmatig relatief zware schaden aan de geparkeerde voertuigen, meestal met
vluchtmisdrijf.

Het lijkt ons daarom zinvol om de relatief complexe problematiek op een gestructureerde manier aan te
pakken:


We brainstormen met het comité en een verkeersdeskundige om enkele denkpistes uit te werken
(voorgestelde datums: dinsdag 6 of 13 januari);



Dan organiseren we een vergadering waar alle straatbewoners worden uitgenodigd (eventueel in
het Inspinazie zaaltje);



Op basis van de uitkomst plannen we een aantal acties (bv. petitie, concrete voorstellen…) om aan
de stad over te maken.

Varia
We denken dat het concept straatfeest wat aan vernieuwing toe is. Er zijn enkele ideeën, voorstel is om
niet tot het laatste moment te wachten en in het voorjaar een vergadering te organiseren om ook hierover
na te denken.

Actiepunten
Actie

Voor

Tegen

Voorbereiding van de wandeling

Herman, Jean, allen

27/12/2014

Voorbereiden van Driekoningen zingen

Nele

27/12/2014

Flyer voor receptie

Jean

28/12/2014

Plannen van vergadering over verkeer

Luc

31/12/2014

Afspraak met Didi de Paris

Luc

z.s.m.

Drank voor de receptie

Nele, Nathalie

16/01/2015
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