
Buurtcomité Opvoedingsstraat & omgeving 

Vergadering 20/10/2021 

Aanwezig: Herman, Nele, Els, Jean, Jo (verslag) 

1. Evaluatie straatfeest 

1. Opkomst 

 Opkomst: niet zo groot, wegens concurrentie van Leuvense activiteiten (start Sporty Hal 5, 

start Chiro, Leuven kermis… enz.) 

 Een aantal nieuwe gezinnen waren er, o.a. nieuwe buren van Martine, verbouwers hoek 

Opvoedingsstraat, overkant huis Christianlaan, verbouwd huis met groot raam, 

2. Eten 

 Er zijn heel wat mensen voorbijgekomen die niet direct in de wijk wonen, en die gewoon 

gestopt zijn om iets te eten (vooral kinderen). Hoe gaan we daarmee om in de toekomst? 

 Voorstel: eetbuffet op oprit van Marc en Natalie; eventueel ook tent op straat toemaken 

aan kant voetpad; stoelen om te eten dichter bij de buffettent plaatsen 

3. Springkasteel 

 Veel kinderen van andere wijken op het springkasteel, waardoor het met momenten 

“overbezet” was en kleinere kinderen (van onze eigen wijk) er niet op konden.  

 Hoe kunnen we dit beter managen?  

 Voorstel: springkasteel-manager” die de situatie in het oog houdt en zorgt dat alle 

kinderen – eventueel om beurt – op het springkasteel kunnen spelen. 

4. Spelen 

 Volksspelen van Gepetto (Wimmershofstraat), sjoelbak 

5. Uitnodigen 

 Aanbellen met uitnodiging werkt goed: Nele heeft bij alle nieuwe inwoners aangebeld en 

de meeste zijn gekomen. 

 Flyer met voorstelling van buurtcomité; eventueel foto’s van comitéleden op de website 

(toestemming vragen!). Inschrijvingsformulier voor nieuwsbrief prominenter in beeld 

brengen. 

 Affiche: meer aan het raam hangen (expliciet vermelden: “hang mij aan het raam”) 

+ enkele A3 

 Voorstel: zone voor uitnodigingen uitbreiden  

- deel Christianlaan rechts op einde Opvoedingsstraat inclusief steegje richting tuin Jo 

& Els 

- Tarweschoof tot aan Weerstandsland 

 

  



2. Buurtbabbel 

 Algemene opinie van aanwezigen: straat doet het goed 

 Hoe resultaten vertalen in concrete acties? 

Nota’s Nele van “straatschrijvers” 

 gratis zonnebloemzaadjes voor de tuinen en stoeptegeltuintjes 

o uitdelen op nieuwjaarsreceptie: bloemzaadjes 

 bloemen (langs de straat?): concept van geveltuintjes (tegel wegnemen) 

o persoonlijk aanvragen per woning: ondersteund door Tei; 

o Stad Leuven heeft lijstje van aangepaste planten;  

o praktisch knelpunt: plantsteun bevestigen aan gevel, type aangepast aan plantsoort; 

oplossen door aanbod van handige Harries 

o Eventueel gezamenlijk plantmoment 

 Vlaggetjes in plaats van groenslingers: over nadenken 

 Goede buren (3x) 

 Verjaardagen aan elkaar doorgeven: nadenken wie er deugd van zou hebben 

 Ontmoetingsplek (2x) en straat layout: eventueel gevelbanken? Procedure: met minstens 3 

huizen (geen aangrenzende buren verplicht) aanvragen, 1 set beugels en drie planken 

 Straatsfeer: “Glimlach, Solidair, Vertrouwen, Gezellig, Open 

 Groene plantslingers: niet toegestaan door Stad Leuven 

 Buurtbox: terug aangevraagd bij Stad 

3. Workshop “mobiliteit/verkeer” 

Analyse  

 Jean heeft het resultaat van alle kaartjes in een Excel rekenblad verwerkt en het resultaat is 

eenduidig:  

o de overgrote meerderheid vindt dat er te snel gereden wordt in de straat. 

o Op tweede plaats komt het idee van een “knip” of manieren om minder verkeer te 

hebben.  

 Samengevat dus: minder auto’s die trager rijden. 

 Voorstel 1: data van telraam (voor verkeer) van Nele laten analyseren, door wie? Herman 

en Jean bekijken het eens 

 Voorstel 2: slimme knip met technologie die Stad kiest zoals verzonken paaltjes met 

toegang, ANPR-camera (maar dure oplossing) 

 Voorstel 3: eenrichtingsverkeer (zoals in vorige voorstellen van buurtcomité) 

 Voorstel 4: aandringen op behoud/herstel van spiegel op hoek Smidsestraat / Karel 

Schurmansstraat 

“ruwe gegevens”: categorieën met puntenscore per type maatregel. 

  

Tekst op kaartje Categorie Punten 

Knip Knip 24 

Traag Snelheid 12 

Aan de snelheidslimiet houden Snelheid 17 

Verzinkbaar paaltje / knip Knip 18 

Meer plaats voor fiets Fiets 16 

Al wat het verkeer vertraagt Snelheid 23 



Onmogelijkheid om snel te rijden Snelheid 17 

Snelheid vertragende "elementen" Snelheid 22 

Lage(re) snelheid Snelheid 17 

Toegelaten snelheid te hoog Snelheid 24 

Verdraagzaamheid - trager rijden Snelheid 12 

Autovrij Knip 17 

Knip in Cristianlaan + plateau op kruispunt Knip 20 

Veilig spelen op straat: "graag traag" Snelheid 12 

 

Per categorie geeft dit het volgende resultaat: 

  

Categorie Totaal 

punten 

Fiets 16 

Knip 79 

Snelheid 156 

Totaal 251 

 

4. Toekomst & planning van werking buurtcomité 
 Welke nieuwe inwoners kunnen we eventueel aantrekken? Bvb. Eveline (gerenoveerd 

hoekhuis rechts op einde Opvoedingsstraat) 

 Voorstel: persoonlijk flyer met voorstelling buurtcomité en uitnodiging voor nieuwe 

medewerkers (niet: “lid worden van”, wel: “meewerken aan onze activiteiten”) 

 uitdelen aan voordeuren met toelichting, vragen naar mailadres. 

Lampionnentocht & drink: 

 traject ligt klaar (Nele) 

 oudere kinderen helpen jongere kinderen om lampionnen te maken 

 daarna samenkomst met gluhwein en andere drank = nieuwjaarsreceptie 

 duidelijk aankondigen: start, aankomstuur = begin van receptie 

 verhalenvertellers op markante plaatsen: bvb. park Heuvelhof 

o http://www.vertelleninvlaanderen.be/vertellers/selle-de-vos 

o http://www.vertelleninvlaanderen.be/vertellers/rien-van-meensel 

o http://www.vertelleninvlaanderen.be/vertellers/katelijne-billet 

 Hoe oudere kinderen betrekken? 

 Voorstel: 16 januari, plaats op pleintje (aan bergjes), met vuurkorf; met zaaltje Marc & 

Nathalie als back up 

 Ook lampionnen maken in zaaltje bvb. 

 Aparte uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie & flyer voor medewerkers 

 


