
Overleg rond aanvraag i.h.k.v. Kom op
voor je Wijk vanuit het Straatcomité
Opvoedingstraat en Omgeving
Aanwezig: Els, Herman, Jean, Natalja, Luc, Martine, Nele

Verontschuldigd: Carla
-----------------

1 Waarom een Kom op voor je Wijk actie
aanvragen?
Ons doel:

- een goed gevoel bij de straten krijgen; hoe de straat er uit ziet en aanvoelt bij het
binnenkomen van de straat

- een uitdrukking geven van ‘samen één buurt’
- mensen bij elkaar brengen

2 Wat we al deden en intussen weten:

Nele belde naar de stad voor extra informatie:

● Het is mogelijk om voor een wijk of voor een straat een aanvraag in te dienen, dus
we kunnen nog bekijken wat het beste is.

● De stad wil aanvragen nalezen en feedback geven, alvorens ze officieel ingediend
worden.

● Eigenlijk kan een aanvraag voor het kant en klare aanbod (vb. de gevelbankjes en
buurtplantsoenen) altijd. Het zijn de creatieve ideeën en andere initiatieven die twee
keer per jaar aangevraagd kunnen worden. Maar om de zaken niet uit te blijven
stellen zou ik voorstellen om sowieso voor 15 feb een aanvraag in te dienen.

We gingen van deur tot deur:

● in de Schurmansstraat vroegen we eigenlijk enkel naar de bloembakken. Bankjes &
groenslingers zijn er geen optie. Hoewel we dachten dat ook plantsoenen er niet
mogelijk waren stelde iemand toch voor om het plantsoen langs het pad naar
Krakaulaan te onderhouden. RESULTAAT: 14 extra gezinnen gaven hun akkoord of
waren volop enthousiast voor bloembakken.



● in de Cristianlaan is helaas toch niet aangebeld; we ontvingen minder briefjes.
Herman vermoedt dat dit voor de Cristianlaan geen echte prioriteit is maar hoorde
wel dat een buurtvitrine OK is.

● in de Opvoedingstraat en ook in de Smidsestraat werd veelal erg enthousiast
gereageerd.

We hadden een formuliertje
De resultaten van de bevraging rond enkele ideeën voor Kom op voor je Wijk werden
verzameld. Het Wijkcomité bewaart deze maar omdat ze niet anoniem zijn, zetten we ze niet
openbaar. Uit de gegevens blijkt het volgende:

● de groenslingers
○ Heel wat enthousiasme, vooral relevant in de Opvoedingstraat. We bekijken

verder welke tegenover elkaar liggende huizen dit willen opnemen.
○ Dit moet door de betrokkenen individueel aangevraagd worden, maar kan de

aanvraag misschien wel versterken?
● Buurtplantsoenen: eentje is al een KovjW-plantsoen (hoek Opvoedingstraat -

Cristianlaan)
○ Daar is veel interesse voor.
○ Leuk: mogelijk voor alle straten, als we in elke straat mensen vinden die het

onderhoud willen doen
○ We kunnen dit indien goedgekeurd vb. koppelen aan een gezamenlijke

'plantdag' zodat het een gebeuren van actief samen-zijn wordt.
○ Interesse vinden in alle straten moeten we dan misschien nog hier en daar

extra navragen:
■ Opvoedingstraat: verschillende geïnteresseerde op onderhoud te

doen;
■ Schurmansstraat: één gezin stelde dit zelf vol enthousiasme voor,

maar aan de deuren hebben we dit niet gevraagd. Dit kunnen we
zeker verder bekijken.

■ Smidsestraat: twee enthousiaste gezinnen, maar er zijn meerdere
plantsoenen. Kunnen we ze allemaal doen?

■ Cristianlaan lijkt niet geïnteresseerd.
● Bloembakken

○ worden zowel heel positief als eerder negatief onthaald, maar in totaal zijn 28
gezinnen geïnteresseerd om actief mee te doen.

○ Dit aanvragen biedt een mooie kans voor een gemeenschappelijke activiteit.
● Gevelbanken:

○ 9 gezinnen willen actief meedoen, waarvan 7 in de Opvoedingstraat en
telkens 1 in de Cristianlaan en de Schurmanstraat; 18 andere gezinnen
gaven hun akkoord.

○ Van de 5 negatieve reacties waren er 3 omdat het te veel plaats zou innemen,
maar de bankjes zijn wegneembaar dus deze reden is eigenlijk niet helemaal
relevant. Een andere negatieve reactie is enkel omdat het niet relevant is
wegens voortuin.



3 Bespreking van de resultaten en aanpak:
We beslissen het volgende:

- Buurtvitrine wordt sowieso aangevraagd. Voorstel is om deze te positioneren op de
hoek van Opvoedingstraat en Schurmanstraat/Smidsestraat want daar is het meeste
passage
=> Te doen: aanvraag uitschrijven (NELE)

- Groenslingers moeten door de bewoners van de respectievelijke woningen worden
aangevraagd. We wilden met de vraag hierover zicht krijgen op wie geïnteresseerd
was. Dit voorstel is vooral relevant voor de Opvoedingstraat. We spreken alle
betrokkenen aan en helpen bij de aanvraag waar nodig.
=> Te doen:

- Oplijsten welke overburen ‘gekoppeld’ kunnen worden en kijken of we hier
een continu ritme in kunnen krijgen over de Opvoedingstraat heen

- Mensen aanspreken en samen brengen
- Indienen van de aanvragen opvolgen.

- Bloembakken: Hier was over het algemeen veel interesse voor. We hopen dit te
koppelen aan een corona-proof moment, een ‘plantdag’ in de lente, vb. samen het
planten van de buurtplantsoenen. We kunnen ook kijken naar eventuele verankering
van de bakken om het gevaar op vallen/breken te verminderen.
=> Te doen:

- nodige budget berekenen voor c. 30 woningen (ELS EN MARTINE)
- Aanvraag uitschrijven (NELE)

- Buurtplantsoenen Ook hier was veel interesse voor, ook bij mensen die vb. geen
bloembakken wensen. Ook hier willen we op inzetten, en zo zoveel mogelijk buren
samen aan een groenere buurt te laten werken.
=> Te doen:

- Overzicht van alle beschikbare plantsoenen in elk van de vier straten die ons
wijkcomité omvat (HERMAN)

- Oplijsten wie welk van die plantsoenen kan onderhouden op basis van de
resultaten van de bevraging (JEAN & NATALJA?)

- Kijken of er nog bijkomende kandidaten zijn om het peter/meterschap van
een plantsoentje op zich te nemen.

- Gevelbanken: Hier was ook voldoende interesse voor maar we stellen dit nog even
uit om voorrang te verlenen aan bovenstaande voorstellen.

Er zijn nog een aantal openstaande vragen waarvoor Nele naar de stad belt:
- welk grootte-orde kan een budget zijn voor een aanvraag rond de bloembakken?
- in hoeverre moeten we aankopen doen bij specifieke plantenzaken? Of kunnen we

dit vrij kiezen?
- is het goed om de verschillende aanvragen te bundelen of dienen we ze afzonderlijk

in te dienen? => LOS AANVRAGEN


