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Straatfeest 2017Straatfeest 2017Straatfeest 2017Straatfeest 2017    

Datum, tijdstip, locatie 

� Zondag 10 september 2017 van 11 tot 15u 

� Grasplein in de bocht van de Cristianlaan 

� Bij regen kunnen we in het zaaltje van Inspinazie terecht (reeds gecheckt). 

Activiteiten 

� Brunch, we zorgen voor wat drank en voor een kookvuur en grote pan (voor omelet etc.). 

� Mocktails door onze jongeren (Nathalie “rekruteert”). 

� Frisbee, kub – momenten voorzien 

� Springkasteel 

Logistiek 

� Tenten van Guy 

� Schraag en plooistoelen van Piet, wie kan, brengt nog wat tuintafels en -stoelen mee. 
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� Sponsoring: geld of in natura (voor de brunch) => Luc 

VerkeersproblematiekVerkeersproblematiekVerkeersproblematiekVerkeersproblematiek    in de Opvoedingstraatin de Opvoedingstraatin de Opvoedingstraatin de Opvoedingstraat    

Op 19/06/2017 hebben Thei, Ronny en Jean een gesprek gehad met de verkeersdeskundigen van de stad 

Leuven. De problematiek van parkeren, veiligheid en vrachtverkeer zijn uitvoering aan bod gekomen. De 

volgende acties zijn uiteindelijk overeengekomen: 

� Geschrankt parkeren wordt nog dit jaar ingevoerd, echter op voorwaarde dat er ook maatregelen 

komen om het verkeer te vertragen (bv. bloembakken…). 

� De stad stelt voor om een project “kom op voor je wijk” in te dienen. Hieraan is een serieus budget 

gekoppeld waar dan meer ingrijpende maatregelen mogelijk zijn, o.a. wegversmalling in het 

midden, groen, bomen, banken… Dit zou dan ook e leefbaarheid van de straat verbeteren. 

� De stad gaat de signalisatie m.b.t. vrachtverkeer bekijken en rationaliseren om doorgaand 

vrachtverkeer te beperken. 

Workshop Workshop Workshop Workshop ““““ontwikkeling kop van Kesselontwikkeling kop van Kesselontwikkeling kop van Kesselontwikkeling kop van Kessel----LoLoLoLo””””    

Het ging in deze workshop (29/06/2017) om een bevraging van de omwonenden i.v.m. de toekomst van de 

driehoek tussen het spoor, de Martelarenlaan en de Diestsesteenweg. Er werden wat knelmunten 

aangehaald en ook enkele suggesties naar voren gebracht. Een studiebureau zal deze nu analyseren en in 

september met een aantal voorstellen komen. Wordt vervolgd dus… 

DiDiDiDiverseverseverseverse    

� Suggestiebox voor activiteiten op website: idee nog verder uit te werken. 

� Voorstel om na het feest samen naar de stad te gaan voor de stoet van de jaartallen. 

� Mensen persoonlijk aanspreken bij het uitnodigen voor het straatfeest. 

� Buurman Stijn Cools is kandidaat om lid te worden van ons comité. Bij deze dus van harte welkom! 

ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten    

Actie Voor Tegen 

Jongeren aanspreken voor cocktails Nathalie 31/07/2017 

Springkasteel Jean 31/07/2017 

Suggestiebox op website. Ideeën? Allen 31/07/2017 

Sponsoring Luc 31/07/2017 

Elektriciteit Herman 09/09/2017 

Gaskookvuur Nathalie 10/09/2017 

Grote pan Piet 10/09/2017 

 


