Jean Gerrekens
From:
Sent:
To:

Subject:

Nele Gabriëls <nele_gabriels@outlook.com>
29 June 2021 09:15
Martine Vranken; Els Missinne; Herman Roskams; 'Nathalie Fauvel'; Guy Peeters
(home); Natalja Zickaja; Piet Villa Olga; Nele Gabriëls; Stijn Cools; Carla D'Aes; Luc
Van Heerentals; Jean Gerrekens
Resultaat comité-drink gisteren - lang maar TOCH GOED LEZEN AJB!!

Dag buren,
Gisteren genoten Carla, Martine, Els, Jo, Natalja, Jean en ikzelf van een kleine drink. Bedoeling van de
avond was om af te spreken hoe we verder gaan met het comité.
Besluiten van de avond:
1. Er is onduidelijkheid is over wie wat doet en over de verdeling van de inspanningen.
2. De vragen zijn bovendien ook: wat willen we bereiken met het comité; hoe begrenzen we de 'wijk'
(buurt, straten) die we bedienen.
3. We geloven nog steeds in onze missie (zie https://opvoedingstraat.be/werking.html), waarbij de
trajecten rond mobiliteit in de Opvoedingstraat (Jean, Luc, Stijn, Nele en Thei) en opvolgen van de
evolutie rond het Wisselspoor (Jo) 'zijtrajecten' zijn)
4. We kunnen eigenlijk niets beslissen als er niet voldoende mensen rond de tafel zitten. Daarom
gaan we op zoek naar een datum in september om de weg vooruit uit te stippelen. Het is voor dit
overleg echt belangrijk dat we er met (bijna) iedereen zijn.
5. We willen ook de buurt opnieuw betrekken; zie hieronder hoe we dat hopen te doen.
6. We willen elkaar ook meer enthousiasmeren door sowieso ongeveer een keer per twee maanden
effectief samen te komen. E-mailconversaties kunnen dat niet vervangen.
Het is echt belangrijk om bij bovenstaande stil te staan als we een fijne buurtwerking willen behouden.
Concrete aspecten van de avond: we gaan een buurtfeest organiseren





we vragen aan Nathalie/Marc of we met hun hulp vanuit impro-theatertechnieken op het
straatfeest de buren kunnen bevragen over wat een wijkcomité voor hen kan betekenen, wat ze
belangrijk vinden aan samen buurt maken, etc. Ook willen we expliciet inzetten op de buren die we
niet goed kennen beter te leren kennen, zowel de nieuwe mensen als de minder gekenden. =>
MARTINE vraagt na
datum: 4 of 5 september
concretisering straatfeest: overleg op maandag 12 juli, plaats te bepalen.

Andere ideeën (nog niet uit te werken, eerst bespreken hoe we verder gaan!):







fakkeltocht hernemen rond nieuwjaar;
een maandelijkse 'buurtbabbel' (eventueel met wisselende thema's om verschillende mensen aan
te trekken);
terug een Dag van de Buren;
speelstraat;
toch een buurtvitrine (negatief antwoord op de aanvraag);
bloemenproject! (is wel goedgekeurd) in de lente
1

Ander nieuws: we nemen afscheid van Carla in het comité. Zo jammer voor ons, maar gelukkig wil ze wel
nog ondersteunen waar dat kan. Dank je wel Carla voor alles (en dat is veel!)!
Voor jullie agenda's:




12 juli: organisatie buurtfeest
4 of 5 september: vrijhouden voor ons buurtfeest
tweede poging om dit overleg te
houden: https://doodle.com/poll/r9dnmpsm9xf4np7r?utm_source=poll&utm_medium=link

Graag doodle invullen vóór 12 juli, daarna sluit ik ze af.
Laten jullie kort weten dat je dit bericht gelezen hebt?
Tot in de straat of tot 12 juli!
Nele
(in naam van alle aanwezigen)
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